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Bona part de les fotografies d’aquesta exposició han estat recollides i documentades col·lectivament 
en aquest taller de fotografia en el que han participat les següents persones:

Adela Albareda, Jesús Almendros, Pepeta Autet, Josep Maria Bori,  Maria Carme Burgaya, 
Marta Carrera, Josefina Carrera, Montserrat Codinach, Jaume Crosas,  Mercè Dachs, Maria 
Mercè Deordal, Albert Febrer, Carme Freixa, Joana Martínez, Montserrat Mercader, Dolors 
Macià, Mercè Oliva, Imma Pujol, Ramon Pujol, Jesús Soler, Jaume Surinyach, Susagna 
Tubau, Teresa Teixidó, Teresa Vila, Josep Vilaregut
Agraïments
Joan Arimany, Jaume Ayats, Família Bofill, Anna Costal, Josefina Dalmau, Lluís Grané, 
Bernat Prat, Xavier Valls (Arxiu Valls), Arxiu Municipal de Manlleu, Biblioteca Municipal de 
Manlleu BBVA, Editorial Efadós (Fons l’Abans)

Aquesta exposició i les activitats relaciones van formar part del programa Etnologia en Xarxa 
de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la Direcció General de Cultura Popular 
i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
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Un plaer i un honor tenir un espai en aquest catàleg de l’exposició dels 90 anys de 
l’Agrupació Sardanista de Manlleu. Un aniversari que vam celebrar com l’ocasió es mereixia 
durant l’any 2019, una celebració que va comptar amb una magnífica exposició de textos 
i imatges  al Museu del Ter de la nostra ciutat. Des del dur confinament que ens ha tocat 
viure en aquestes darreres setmanes i a les portes d’un Sant Jordi que celebrarem d’una 
forma radicalment diferent de com en teníem costum, faré memòria d’unes paraules que 
vaig dedicar a l’Agrupació en motiu del seu aniversari. 
L’any 2019 una entitat emblemàtica i de referència de Manlleu va fer noranta anys. Una entitat 
implicada des de sempre en la vida social i cultural de la nostra població, amb un dinamisme 
que mai ha deixat de bategar. I s’ha de dir que assolir aquest èxit no és una tasca gens fàcil. 
Calen persones disposades a aportar temps i energia –i alguns maldecaps, tot s’ha de dir- 
per fer possible que el vaixell no deixi de navegar en cap moment, persones capaces de 
remar amb determinació quan el vaixell trontolla i sembla que es pugui enfonsar.
Aplecs, concerts extraordinaris, audicions a plaça els divendres d’estiu, cursets de sardana 
a totes les escoles, concursos (sempre recordaré l’emoció que sentia quan les colles 
entraven a la plaça Fra Bernadí fent al galop per Festa Major) i moltes activitats relacionades 
amb la nostra dansa estimada, fent-la visible, apropant-la a la gent, identificant-la amb el que 
som, hem estat i volem ser. No em sabria imaginar Manlleu sense la sardana i gran part del 
mèrit l’hem d’atribuir a totes les persones que han estat al capdavant i han treballat per 
a l’Agrupació. 
Com alcalde de la ciutat, i també com a sardanista i amant incondicional  de la cobla i de 
la dansa més bella de totes les danses que es fan i es desfan (Joan Maragall dixit), em toca 
felicitar a l’Agrupació Sardanista i agrair-li la tasca que ha dut a terme i el compromís amb la 
nostra ciutat i amb la cultura tradicional del nostre país.  
Gràcies també al Museu del Ter per l’exposició “Sardanes a Manlleu, una història de cultura 
i lleure”. També per posar a disposició de la ciutadania aquest catàleg. Gràcies a l’Agrupació 
per totes les activitats de celebració que es van organitzar en motiu de l’aniversari al llarg de 
tot el 2019. En vam gaudir tots plegats i esperem que aquesta efemèride impulsi la sardana, 
en un context social, polític i cultural, molt complicat, en el qual la reivindicació de la nostra 
essència i de les nostres tradicions esdevé més imprescindible que mai.
Que soni la tenora, que noranta anys no es fan cada dia!!!

Àlex Garrido Serra. Alcalde de Manlleu 
Manlleu, abril de 2020

90 anys de l’Agrupació Sardanista de Manlleu



Història de les sardanes a Manlleu en el 90è aniversari 
de l’Agrupació Sardanista Manlleuenca

Dedicar una exposició a la història de la sardana a Manlleu va començar, com ens 
enorgulleix explicar, com ho fan molts dels projectes del nostre museu, a petició de 
les entitats i la ciutadania. L’Agrupació Sardanista Manlleuenca celebrava els 90 anys 
de la seva fundació, l’any 1929, i van demanar la col·laboració del museu per explicar 
i posar en valor aquesta llarga història d’activisme cultural. De seguida vam creure 
que no només havíem de recuperar la història de l’Agrupació, ja que  no es podia 
desvincular, evidentment, de la història de la sardana a Manlleu. De fet, aquesta 
història començava a Manlleu i a la resta de la comarca d’Osona molt abans, ben bé 
a finals del segle XIX, de la mà de les orquestres que recorrien el país actuant a les 
festes majors i altres celebracions, i hi portaven les músiques i balls de moda. Ens 
hem d’imaginar la sardana d’aquells moments com una música de moda que s’estava 
popularitzant, més que com una dansa folklòrica tradicional. Una música de moda que 
no arribava, però, de gaire lluny, ja que era originària de l’Empordà, on va evolucionar 
des de mitjans del segle XIX. 
De seguida vam iniciar el treball de recerca. Els fons fotogràfics del Museu del Ter, 
de la biblioteca i del fons de l’Abans comptaven amb un bon nombre de fotografies 
històriques amb manlleuencs i manlleuenques ballant sardanes. Des de principis de 
segle, la sardana s’havia convertit en part imprescindible de qualsevol celebració 
exterior a la ciutat, i així ho recollien els incipients fotògrafs d’aquells moments. Vam 
veure que el recorregut per la història de la sardana a Manlleu podia ser fotogràfic i, 
per completar-lo tant com fos possible, vam organitzar -amb l’Agrupació Sardanista 
Manlleuenca- el taller de fotografia històrica “Desvetllem la memòria  de la sardana a 
Manlleu”. Des de l’any 2005 el museu organitza els tallers de fotografia històrica per a la 
recuperació i documentació de fons fotogràfics particulars. En aquest cas, el taller es va 
dedicar exclusivament a la història de la sardana i els participants ens havien de portar 
les seves fotografies per documentar-les conjuntament. Els sardanistes de Manlleu s’hi 
van abocar, fins al punt que es van arribar a digitalitzar 1302 fotografies, de les quals 
se’n van documentar 182 en 11 sessions, els dimarts a la tarda de principis de 2019. 
Aquestes fotografies van acabar de nodrir l’exposició, sobretot en els períodes més 
contemporanis.

La inauguració es va fer el 28 de juny de 2019 amb una ballada de sardanes davant del 
museu amb la mateixa cobla, els Lluïsos de Taradell, i les sardanes de la primera audició de 
l’Agrupació Sardanista Manlleuenca de l’any 1929 a la plaça del Museu, batejada recentment 
com a plaça de les Dones del Ter. L’exposició es va poder veure fins al 15 de setembre.
El 90è aniversari de l’Agrupació Sardanista Manlleuenca i l’exposició van ser també 
l’oportunitat per establir nous llaços amb el Museu de la Mediterrània de Torroella de 
Montgrí, un museu que desenvolupa una tasca important de documentació i divulgació 
de la història de la sardana. Entre d’altres, el museu compta amb el projecte “Fer de músic”, 
un treball de recuperació, preservació i divulgació, a través d’enregistraments de la memòria 
dels músics històrics vinculats al món de la sardana i les cobles orquestres de Catalunya. 
La col·laboració, que es va iniciar el 2019, ha servit per incorporar al projecte d’aquest any 
dos músics manlleuencs lligats al món de la cobla, Pep Poblet i Fina Dalmau. El primer és un 
músic de llarga trajectòria, que ha tocat en moltes de les principals orquestres del país i ha 
acompanyat també els cantants solistes més prestigiosos.  Fina Dalmau, per la seva banda, 
va ser la primera dona que es va incorporar de forma estable en una cobla a Catalunya. Des 
de l’any 1975 va tocar el contrabaix i el tible a la Cobla Manlleuenca del mestre Lluís Ramírez, 
essent una pionera en un món fins aleshores exclusivament masculí. 
Al final d’aquest catàleg digital trobareu els enllaços de les entrevistes del projecte “Fer de 
músic” d’aquests dos músics manlleuencs. També trobareu els enllaços d’altres documents 
que es van oferir en el marc de l’exposició: 13 sardanes dedicades a Manlleu, escollides 
d’entre una gran varietat de repertori sardanístic manlleuenc per l’Imma Pujol, presidenta 
de l’Agrupació Sardanista Manlleuenca, i 10 fragments de vídeo de filmacions del fotògraf 
i activista cultural manlleuenc Carles Molist.
Hem d’agrair als responsables i membres de l’Agrupació Sardanista Manlleuenca 
la  participació en aquest projecte, no únicament com a impulsors, sinó també com a 
participants i com a col·laboradors constants al llarg de tot el procés.

Carles García Hermosilla i David Rebollo Salvador
Manlleu, abril de 2020
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<Varios vínculos de intersección>
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“La Puntaire”
Joan Viladomat, 1927

“A l’il·lusió”
Joan Martínez Muñoz, 1929

“Manlleuenca”
Josep M. Tarrida, 1931

“Estimació”
Antoni Font Fargas, 1947

“La plaça de Manlleu”
Jaume Pons, 1968

“Horitzó”
Lluís Caballeria, 1973

“El rossinyol de Salou”
 Jaume Fortet, 1980

Selecció de sardanes relacionades amb Manlleu

“Fent camí”
Antoni Gonfaus, 1990

“Manlleu, Ciutat Pubilla 1999”
Miquel Subirats, 1999

“Manlleu 99”
Jaume Roma, 1999

“El serpent de Manlleu - vol
 ser alcalde”
Rafael Ramírez, 2010

“Perpetuum Desidium”
Marc Timón, 2018

“Magma de colors”
Lluís Alcalà, 2019
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https://www.youtube.com/watch?v=O1IG1LxifW4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sH6STCcNobc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tF9BDs7BsVs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Cm3JsiQaaE8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WVuq--ERNGA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=k_xPOAWkgJ8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nn4U7-gwkwM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=X0tLiAB8jNI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=k7pYC8gTTdw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=j_muV831R9A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EwkyNjCS9l4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S-QkOvHH4uo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0WCOHq7ioSA&feature=youtu.be


SARDANES A MANLLEU
FONS CARLES MOLIST

Fragments de vídeo de l’activitat sardanística a Manlleu 
filmats per Carles Molist durant els anys vuitanta i noranta. 
Fons Audiovisual Carles Molist. Museu del Ter

https://www.youtube.com/watch?v=tpdCAZUUvtQ
https://www.youtube.com/watch?v=prLUxU4RteY&list=PLNqBSaDhkt4yG0YEQ2fSAe_o5p6880-mC&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=5kdzOITTOJw&list=PLNqBSaDhkt4yG0YEQ2fSAe_o5p6880-mC&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=mRUCEZvUATg&list=PLNqBSaDhkt4yG0YEQ2fSAe_o5p6880-mC&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=HgQpaoLVD38&list=PLNqBSaDhkt4yG0YEQ2fSAe_o5p6880-mC&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=ka1u4-ZSems&list=PLNqBSaDhkt4yG0YEQ2fSAe_o5p6880-mC&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=fOO04YUmlKo&list=PLNqBSaDhkt4yG0YEQ2fSAe_o5p6880-mC&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=nODiXLpcS8I&list=PLNqBSaDhkt4yG0YEQ2fSAe_o5p6880-mC&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=hDhBrGqeskQ&list=PLNqBSaDhkt4yG0YEQ2fSAe_o5p6880-mC&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=uiQ7JgcjQSI&list=PLNqBSaDhkt4yG0YEQ2fSAe_o5p6880-mC&index=10


El projecte “Fer de Músic” és un treball de recuperació, 
preservació i divulgació, a través d’enregistraments 
i documentació manuscrita i fotogràfica, de la memòria 
dels músics històrics vinculats al món de la sardana 
i les cobles orquestres de Catalunya. “Fer de músic” 
recol·lecta les seves vivències personals i professionals, 
i testimonia l’evolució d’un dels oficis més arrelats al 
territori empordanès, protagonista d’excepció de les 
festes populars i la música tradicional.

Amb motiu de l’exposició sobre els 90 anys de 
l’Agrupació Sardanista Manlleuenca “Sardanes a Manlleu. 
Una història de cultura i lleure”, el Museu del Ter i el 
Museu de la Mediterrània, van iniciar la col·laboració 
en el projecte Fer de Músic amb la voluntat d’incorporar 
músics d’Osona. El setembre de 2019 el músic 
i coordinador del projecte, Jordi Molina va entrevistar 
als músics osonencs Fina Dalmau i Pep Poblet 
incorporant-los així al projecte. 

Pep Poblet (Vic, 1962). Saxofonista 
amb una àmplia trajectòria de 
col·laboracions molt diverses: Sopa 
de Cabra, Duble Buble, La Salseta del 
Poble Sec, Los Salvajes, Orquestra 
Maravella, Lluís Llach, Marina Rosell, 
David Bisbal… Ha participat de 
manera assídua en programes de TV 
i ha enregistrat més d’un centenar de 
discs.

Fina Dalmau (Manlleu, 1958), 
instrumentista de contrabaix i 
tible. Va ser la primera dona que 
va formar part d’una cobla en tot 
el segle XX. De l’any 1976 fins al 
1980, fou component de la Cobla La 
Manlleuenca.
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https://www.youtube.com/watch?v=NadmkatByOI
https://www.youtube.com/watch?v=TUvqzXvKI84


#MuseudelTer
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