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Des del Museu del Ter, l’ajuntament de Manlleu, en col·laboració amb Ràdio Manlleu, Fina Carrera i en Ramon Riu, es va decidir mostrar i posar
en valor Ràdio Manlleu i l’origen de la ràdio local a la nostra població. La
idea era fer una petita exposició ubicada a la planta baixa de can Puget de
fotografies que mostressin els anys que va estar en funcionament l’emissora,
explicant en imatges l’inici, l’evolució i el tancament de Ràdio Manlleu l’any
1955. L’exposició també va anar acompanyada de diferents objectes que
completaven l’atmosfera radiofònica de l’exposició. Una trentena de fotografies i quatre vitrines amb objectes completaven aquesta exposició sobre
Ràdio Manlleu 1951 - 1955. A continuació, els textos i fotografies que van
aparèixer a l’exposició així com la seva distribució en la sala que va estar
exposada del 10 d’agost al 14 de setembre a l’edifici de can Puget.
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Aquesta era la frase que donava inici a la retransmissió i que arribà a ser
molt familiar per tots els manlleuencs i manlleuenques. D’aquesta manera,
el 15 d’agost de l’any 1951 es va inaugurar oficialment Ràdio Manlleu, la
primera emissora local de la ciutat. Va ser un esdeveniment especial, ja que
aquells eren anys de repressió política i ideològica, durant els quals qualsevol forma d’expressió cultural estava fèrriament controlada pel règim franquista. L’emissora s’instal•là en un local del carrer Enric Delaris, que va ser
adequat com a estudi radiofònic.
























































































































































































































Aquí, Ràdio Manlleu! 1951 - 55




































































L’èxit fou pràcticament immediat. Ràdio Manlleu va ampliar el seu radi
d’emissió i va constituir un Club de Radioyentes, amb 525 socis d’una població d’uns 7.000 habitants. Durant 4 anys de vida, es varen portar a terme diferents activitats, de les quals destaquen la celebració de les gales dels
aniversaris (1952, 1953 i 1954), que donaven rellevància a l’emissora i mostraven la cara de les persones que estaven darrere els micròfons. Tots tres
aniversaris es varen celebrar al teatre Edison.
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Als migdies i als vespres era quan Ràdio Manlleu emetia: música, poesia,
actualitat i publicitat omplien les ones que arribaven als aparells dels manlleuencs i manlleuenques. Els programes eren El Disco Solicitado, Mesa
Revuelta, Radio-teatro, l’emissió religiosa, Ràdio Club de l’Art, crítiques
cinematogràfiques, noticiari de premsa, noticiari local, l’emissió esportiva,
seccions simfòniques, divulgacions tècniques, noves gravacions, els Ripios
Semanales (escrits i llegits per Francesc Pujol), el sorteig d’un tortell entre
els socis tots els diumenges, concursos, etc.
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Finalment, el 12 de març de 1955 per “orden gobernativa”, Ràdio Manlleu
posà fi a les seves emissions de forma oficial. L’ordre afectava moltes altres
emissores locals. El règim acabava així amb el perill que podien representar
la proliferació d’aquestes emissores locals.
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Fotografies de l’exposició

1 - Ràdio Manlleu – La inauguració oficial de l’emissora
va ser el 15 d’agost de 1951.
Aquesta és la primera foto
que deixa constància de
Ràdio Manlleu. D’esquerra
a dreta: mossèn Joaquim
Blancafort (de l’església
de Gràcia), mossèn Lluís
Garet, Ramon Riu, Pere
Currius Vilalta (alcalde de
Manlleu), Francesc Pujol en
primer terme, Joan Carrera.
Autor: Valls. Fons: família
Carrera.

4 - Ràdio Manlleu –
D’esquerra a dreta: Joan
Carrera, Serra (l’agutzil) i
Antonio Carrera. L’agutzil
anunciava les notícies pels
carrers tocant una trompeta. Amb la creació de la ràdio, l’agutzil també aprofitava per fer els anuncis oficials
de l’Ajuntament. Any 1951.
Autor: Valls. Fons: família
Carrera.

5 - Ràdio Manlleu – Aquests eren
uns dels encarregats de dur a terme
aproximadament 5 hores diàries de
ràdio. D’esquerra a dreta: Adjutori Quintana, Pilar Anglada, Josep
Bruach i Francesc Pujol. Fons: Pilar Anglada.

2 - Ràdio Manlleu Ll 110 997 – Inauguració de l’emissora, beneïda
pel rector mossèn Lluís Garet, i
part dels fundadors: Joan Carrera,
Pepita Oliveras, que més endavant
presentà un programa de música
clàssica, Esteve Burgos i Manel Planas. Autor: Valls. Fons: arxiu Valls.

3 - Ràdio Manlleu – Joan Carrera
fent ajustaments tècnics. El sintonitzador i l’amplificador permetien
emetre el senyal de la ràdio. Es va
instal•lar una línia de telèfon directa de l’emissora a casa del tècnic
Joan Carrera, amb aparells procedents de la primera central manlleuenca. Any 1951. Autor: Valls.
Fons: família Carrera.

6 - Ràdio Manlleu – Pilar Anglada solia anar a buscar les claus de la Ràdio a la botiga Carrera i iniciava l’emissió. Mentrestant, Joan Carrera engegava els
aparells per comprovar que el senyal arribés correctament. A la foto, Pilar Anglada i Adjuntori Quintana iniciant l’emissió de la programació de Ràdio
Manlleu. Fons: Pilar Anglada.
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7 - Ràdio Manlleu Valls1887.jpg –
Francesc Pujol i Josep Bruach, un dels
directors de Ràdio Manlleu, als estudis
de l’emissora. Es pot veure l’anagrama
de la ràdio que simbolitzava un radi
de circumferència i la mà de l’escut
de Manlleu. Autor: Valls. Fons: arxiu
Valls.

8 - Ràdio Manlleu – Les hores del vespre, de 8 a 11
aproximadament, era quan s’aprofitava per emetre
programes especials com el Ràdio-teatre, la Mesa
Revuelta, Ràdio Club de l’Art... A la foto, Antoni Casadevall i Dolors Gallifa, locutors de Ràdio Manlleu.
Autor: Valls. Fons: Dolors Gallifa.

11 - Ràdio Manlleu – D’esquerra a
dreta: Manel Planas, Justina Collell,
Pere Marcé, Manel Caballeria, Anglada, Mas. Eren membres de l’elenc
artístic que conformava Ràdio Manlleu. En els aniversaris es combinava
música, teatre, poesia i cant. Agost
1952. Autor: Valls. Fons: família Carrera.

12 - Ràdio Manlleu – Un dels plats
forts del 1r aniversari fou l’actuació
de la Orquestra Fonts, que amenitzava a vetllada amb música. A la
dreta es veu el presentador Joan Casadevall. Agost 1952. Autor: Valls.
Fons: família Carrera.

9 - Ràdio Manlleu – El Disco Solicitado
era un dels programes més escoltats del
diumenge. A la botiga Carrera hi havia
una llista amb les cançons que sonarien
aquella setmana i la gent aprofitava per
fer les dedicatòries en un paper que es
feia arribar als conductors del programa. A la foto, els locutors Dolors Gallifa i Antoni Vilarrasa a l’estudi de Ràdio
Manlleu. Al control, Esteve Burgès.
Autor: Valls. Fons: Dolors Gallifa.
10 - Ràdio Manlleu – El primer aniversari va ser una de les celebracions
més sonades i importants d’aquell any.
L’Elenco teatral, el grup de teatre de
Ràdio Manlleu, era l’encarregat d’obrir
la cerimònia. Es veu la presentadora
a la dreta: Pilar Anglada. Agost 1952.
Autor: Valls. Fons: família Carrera.

14 - Ràdio Manlleu – Dolors Gallifa va ser una de
les locutores de l’emissora i presentadora del 1r aniversari de Ràdio Manlleu, l’agost de 1952, juntament
amb Pilar Anglada. Autor: Valls. Fons: Dolors Gallifa.

13 - Ràdio Manlleu – Orquestra Fonts
enmig de l’actuació. Agost 1952. Autor: Valls. Fons: família Carrera.
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20 - Ràdio Manlleu
– Vicenç Montañés
i Manel Planas interpretant una obra
còmica en un dels
festivals realitzats
al teatre Edison.
Autor: Valls. Fons:
família Carrera.
15 - Ràdio Manlleu – La segona part de l’aniversari va començar amb una comèdia: el programa El inspector Forsait. D’esquerra a dreta: Justina Collell, Pere Marcé, Conxita Pujol i
Vicenç Montañés. Agost 1952. Autor: Valls. Fons: família Carrera.
16 – Ràdio Manlleu – Dansa de l’espectacle líric Copa de Plata al Teatre Centre. D’esquerra
a dreta: Montserrat Estrada, Montserrat Verdaguer, Puntí, Manela Puntí, Maria Àngels
Collell, Dolors Martínez, Maria Carme Dordal. Autor: Valls. Fons: família Carrera.
17 - Ràdio Manlleu – Rondalla Manlleuense y grup Maria
Cristina en el 1r aniversari de Ràdio Manlleu. El de
l’esquerra és Juli Solà. Agost
1952. Música folklòrica al
Teatre Edison. Autor: Valls.
Fons: Marta Solà.

19 - Ràdio Manlleu – Rondalla Manlleuense y Grup Maria
Cristina amb Juli Solà en plena
actuació durant el 1r aniversari de Ràdio Manlleu. Agost
1952. Autor: Valls. Fons: Teresa Ruaix.

18 - Ràdio Manlleu – En el 1r aniversari de Ràdio
Manlleu celebrat al Teatre Edison hi havia teatre,
música, ràdio i dansa. D’esquerra a dreta: Teresa
Ruaix, Glòria Boto (Goya), Ramona Corbatera.
Grup Maria Cristina y Rondalla Manlleuense.
Agost 1952. Autor: Valls. Fons: Marta Solà.

21 - Ràdio Manlleu – En la primera part del
1r aniversari de Ràdio Manlleu va tenir lloc
el programa Mesa revuelta amb Joan Casadevall, Dolors Gallifa i Antonio Vilarrasa .
Agost 1952. Autor: Valls. Fons: Dolors Gallifa.

22 - Ràdio Manlleu – Fent girar el bombo
en el sorteig del festival en commemoració del 1r aniversari de Ràdio Manlleu.
D’esquerra a dreta: Antoni Vilarrasa, Joan
Casadevall, Dolors Gallifa. Agost 1952.
Autor: Valls. Fons: Dolors Gallifa.
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25 - Ràdio Manlleu – Moment de l’entrega de
premis del sorteig del 1r aniversari de Ràdio
Manlleu. D’esquerra a dreta: Contijoch, Maria
Masoliver, representant de la marca Marconi,
Joan Carrera, Joan Casadevall. Agost 1952.
Autor: Valls. Fons: Maria Masoliver.

23 - Ràdio Manlleu – Moment de l’entrega de premis en el 1r aniversari de Ràdio Manlleu.
D’esquerra a dreta: Josep Codony, Manel Planas, figurant i Dolors Gallifa. Agost 1952. Autor: Valls. Fons: Dolors Gallifa.

24 - Ràdio Manlleu – Moment del sorteig del 1r aniversari de Ràdio Manlleu celebrat al
Teatre Edison. D’esquerra a dreta: Maria Carme Viñas, Antoni Vilarrasa i Dolors Gallifa.
Agost 1952. Autor: Valls. Fons: Dolors Gallifa.

27 - Ràdio Manlleu – Es fa
l’entrega de dues ràdios (Marconi) per als malalts de l’hospital,
dels diners que es van obtenir
del 1r aniversari que es va fer
al teatre Edison. Es veu la mare
de Déu de Fàtima. A l’esquerra,
Francesc Pujol, i a la dreta Vicenç Montañés. Any 1952. Autor: Valls. Fons: família Carrera.
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26 - Ràdio Manlleu – Al final de la
primera part de l’aniversari es varen fer sortejos per a tots els assistents. A la foto es veu l’entrega de
premis. D’esquerra a dreta: ??, ??,
representant de la marca Marconi,
Contijoch, Joan Casadevall, Pilar
Anglada, Dolors Gallifa, Antoni
Vilarasa. Agost 1952. Autor: Valls.
Fons: Maria Masoliver.

30 - Ràdio Manlleu – Aparador de Ràdio
Carrera de 1950, amb ràdios de l’època de
la marca Marconi (Itàlia). Any 1950. Autor:
Valls. Fons: família Carrera.

28 - Ràdio Manlleu – La festivitat de la mare de Déu de Fàtima de l’any 1951 va ser el detonant perquè una colla d’amics
decidissin tirar endavant el
projecte d’una ràdio local
manlleuenca. Per aquest motiu
els diners que es guanyaven en
els actes de la ràdio es retornaven en forma de donació. A la
foto es veu Vicenç Muntañés,
a la seva dreta Dolors Gallifa.
La nena és Maria Teresa Codina. A l’entrada de l’Hospital de
Sant Jaume de Manlleu. Acte
d’entrega dels dos aparells de
ràdio Marconi. Autor: Valls.
Fons: Dolors Gallifa.
29 - Ràdio Manlleu – La
influència de Ràdio Manlleu arribava a molts àmbits, per exemple anunciant i retransmetent la
cavalcada de reis. Es llogaven els altaveus a Ràdio
Carrera i la rubia (cotxes
del moment i llogats a un
taxista de Manlleu). Autor: Roqué Cabrera, Vic .
Fons: família Carrera.

Plafó d’agraïments
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Documents exposats
A part de les fotografies de l’exposició també es trobaven en la mostra diferents documents molt representatius durant els anys que Ràdio Manlleu va
retransmetre. Aquí en teniu una mostra.

Portada del programa del
1r aniversari de Ràdio
Manlleu en quatre pàgines.

Document final on el govern demana el tancament de l’emissora.
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Programa del 1r aniversari de Ràdio Manlleu
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Programa del 2n aniversari de Ràdio Manlleu
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Programa del 3r aniversari de Ràdio Manlleu
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Documents de Ràdio Manlleu
sobre el tancament, ús del teatre
Edison pels festivals i carnet de
soci de l’emissora.

Carnet de soci meritòri de Ràdio Manlleu.
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Imatges de l’exposició

