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Banderers 2018

Banderers i cordonistes del 2018

Banderer:
Jordi Pietx Meson
Cordonistes:
Marta Molist Solà
i Jaume Pujadas Costa
Banderer infantil:
Gerard Collell Jordà
Cordonistes:
Jana Collell Jordà
i Alí Gamissans Collell
Imatges dels Banderers de l'any passat (fotos d'E. Domènech).
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FESTES DELS TONIS

Marc Selles

Llindar
A pocs dies de la Candelera, punt mitjà
exacte entre l’inici i la fi de l’hivern, normalment en dies de fred i boira, el Tonis
comencen a bellugar-se per Manlleu. És
ben sabut que les Festes dels Tonis formen
part del nostre hivern des de fa anys, dotant-lo de color, gresca i bona manduca.
En un mes que acostuma a ser gris i gèlid, gràcies als Tonis Manlleu es vesteix de
festa i escombra la mandra i el desig d’estar-se arrecerat a l’escalfor de la llar.
Gratant una mica en la història, trobem
informació de la Festa de Sant Antoni
–o altrament anomenada Festa de Sant
Antoni del Porquet o de les Barbes Blanques- com una de les festes més celebrades a tots els territoris de parla catalana.
A Sant Antoni, com a tradicional protector
dels animals útils per a les feines del camp,
se li demanava la fertilitat dels animals
i dels aliments, i la seva purificació. Ara,
indubtablement amb un caire més lúdic,
el Sant continua presidint el Passant dels
Tres Tomb, com a patró del gremi de traginers. Malgrat la progressiva desaparició
dels animals de treball al camp, la passió
amb la qual els Tonis de Manlleu viuen la
festa són garantia de continuïtat i d’èxit.
Les Festes dels Tonis són tradició, són espectacle, són història i són també identitat. Actes que cada any es repeteixen;
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els passants, a peu i a cavall, la missa, els
àpats i el teatre. Si ens entretenim repassant fotografies de les Festes dels Tonis,
que cada any podem veure exposades al
Museu del Ter, trobarem també elements
que es repeteixen sempre: animals que
treuen baf, grans i petits amb galtes vermelles, ciutadans i visitants badant amb
bufandes i gorres gruixudes, detalls de
crines i cascos, i com no, barrets! El tradicional barret de copa acompanyat de capa
negra que llueixen banderers i cordonistes.
Barrets grans, petits, amb ala o sense, amb
sivella, de color, ... el barret és l’element de
distinció durant tota la festa.
Com a conclusió, voldria afirmar que els
Tonis, com tantes d’altres entitats manlleuenques, donen vitalitat i singularitat al calendari d’actes i esdeveniments lúdics i culturals de la nostra ciutat. Podria desprendre
cert regust de tòpic, però no per això m’estaré de tornar-ho a reivindicar: les Festes del
Tonis són la nostra Festa Major d’hivern i per
donar-la per iniciada, escurem bé la gola,
preparem-nos la veu i entonem a l’uníson:
Habitants de la Vila de Manlleu, qui de burro
en amunt no celebri la Festa de Sant Antoni
pagarà un bot de vi d’Alella, dic a la una, dic
a les dues, dic a les tres!
Àlex Garrido
Alcalde de Manlleu
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Retalls de pregó
José Pérez Osorio

Visca València!
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Manlleu té aires valencians, al contrari de
Vic que són més garratibats, és a dir més
catalans. D’aquest gest d’ensumar merda
que solen fer els catalans garratibats el
meu pare sempre se’n fotia. Arrufava el
nas i es mirava l’interlocutor serio com un
cagarro fent veure que s’ho creia tot.

sabater, que també tocava la trompeta
en una cobla, el taller de l’Aleix, en Tori
del gel i en Pere de la bodega. A l’altre
cantó, la Maria del vi, l’esparter, el barber,
un sastre, el carreter, en Joanet, que
també ferrava cavalls i l’horta, plena de
tomaqueres, enciams, bledes i escarxofes.

A vegades es posava un mocador al cap
per fer més mofa. Els valencians com els
Tonis som mig moriscos. A casa, la meva
àvia venia fruita com a cal Valencià. Els
estius, pel meu carrer, veia desfilar la
família d’en Gaspanet, que eren de Xixona
i despatxaven uns gelats deliciosos en
un xiringuito entaforat a ca la Xina,
cantonada passeig de Sant Joan. A davant
hi havia el boter, encara que cal boter
originàriament era casa meva, al carrer
Rusiñol, un carrer aleshores ple d’oficis.
Els Tonis provenen del gremi de traginers.
A casa, quan jo vaig néixer, el pare munyia
vaques i la mare cosia. Al meu carrer hi
havia oficis de diversa mena, un pastisser
-el Manso-, can Pere del gra, en Cintet

Els oficis feien de contrapunt al panorama
obrer del capdamunt, amb les fàbriques
de can Serra i el Cordó. Al migdia, una
sirena estrident marcava l’hora d’aturar
la feina i al cap d’una estona una legió
de treballadors baixava carrer Rusiñol
avall. Jo sempre esperava que passessin
els tiets, germans de la mare, que hi
treballaven. Aquell era per a mi un paradís
sense pàtries ni banderes, malgrat que
al meu carrer també hi havia la Guàrdia
Civil. Aleshores de pàtria només n’hi havia
una i de banderes les que penjaven a
les columnes de la plaça el 4 de febrer.
Avui tot està ple d’altres banderes i d’una
pàtria contraposada a aquella que uns
altres també volen imposar com a única.
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Però jo sóc apàtrida. L’única pàtria que
reconeixeria davant un tribunal, i en cas
d’extrema necessitat, seria el meu carrer
de la infància.

Les festes dels Tonis constituïen una nota
de color enmig de la grisor d’aquells anys
estrictes en els quals, malgrat tot, vam ser
feliços com ningú. Unes festes de doble
sentit, amb cerimònies lligades a l’església,
a les quals un es podia acollir des de la
laïcitat, i amb un programa d’actes socials
variats que són pura litúrgia consagrada,
com seria el cas del passant, el ball del ciri,
fins i tot els espectacles picants.
La litúrgia d’aquest any l’ha marcat el
banderer, cunyat meu, en Pere Riera
Verdaguer, que ha volgut confiar a la
família els honors de la festa, per això
faig el pregó. La meva família prové d’en
Miquel de les Encies, el besavi, originari
de la Garrotxa, a la vall del Llémena.
Llogava les cadires a missa i era el cotxer
de can Llagostera. El seu fill gran era el
meu avi, un home seriós i rabassut, que
feia una veu nassal i donava instruccions
al mosso amb els ulls tancats, recolzat
a la barana de l’escala. De casa gairebé
no en van sortir pagesos i negociants,
com l’avi Jaume i el pare Miquel. Primer
en van sortir boters i després veterinaris.
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D’aquests, el més conegut és el tiet Joan,
germà del pare, i un Toni prou destacat i
conegut de tots vosaltres, després, un fill
seu, algun gendre, i el meu germà petit, en
Miquel, veterinari internacional, que aquest
any fa de cordonista juntament amb un altre
Collell, el dels ferros, fill del millor futbolista
que ha tingut la Plana de Vic.
Per entendre bé el món pagès català convé
parlar del carlisme. En aquest país ens han
inflat el cap amb la guerra dels Segadors
del 1640 i la guerra de Successió amb la
derrota de l’11 de setembre del 1714, però
de les carlinades del segle XIX se n’ha parlat
poc. I fixeu-vos que les tres guerres carlines,
com la de Successió, són molt espanyoles:
tenen com a punt de partida les disputes
dinàstiques per accedir al tron dinàstic.

El clixé que dibuixa el pagès com un
home estret de mires i defensor a ultrança
de l’ordre, s’explica per la relació amb
el carlisme, potser l’únic moviment
històric que ha reescalfat al bany maria
el caràcter català durant els últims cent
cinquanta anys. En la lluita entre liberals
i carlins (simples partidaris d’un o altre
successor a la corona d’Espanya) els
pagesos mai no posaven tots els ous al
mateix cistell. D’una banda, professaven
una simpatia natural cap als carlins, i
molts eren carlins, però envers l’exèrcit
reial, la lleialtat també era indiscutible
perquè representava l’ordre i l’autoritat.
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La insurrecció carlista és el fenomen més
desorientador de la història espanyola
moderna perquè constitueix un drama
vuitcentista que no fa sinó accentuar
l’esquizofrènia atribuïda als catalans en
els termes de seny i rauxa. El pagès es va
agafar a les guerres carlines del segle XIX
com a un ferro roent per salvar la condició
de petit propietari rural. I si anava a missa
o pagava tributs al bisbe era per no haver
de compartir gratuïtament les possessions
amb el senyor Mendizábal, aquell ministre
que va confiscar els béns de l’Església.

El caràcter del pagès català es forja
durant les convulsions rurals carlines. Per
això, passats els anys, quan alguns petits
propietaris descendents d’aquells enfollits
combatents rurals se senten poderosos
es llancen a fer diners com esperitats. I,
senyors, abocar-se a fer fortuna sense
aturador és un símptoma d’estar malalt
de rauxa i no de seny. Sort que en Miquel
de les Encies, el besavi, quan va baixar a
la plana de Vic de seguida es va adaptar
al batec industrial que es palpava als peus
del Ter, que actuava com a contrapès.
L’home encara tenia les orelles eixordades
per les trabucades de carlistes i liberals.
Que l’home del camp estigués inclinat cap
a la pica d’aigua beneita no vol dir que
fos profundament espiritual. El propietari
8

rural creia en Déu i en els capellans més
per una superstició natural que per una
convicció íntima i fonamentada. La
superstició del pagès no és una actitud
ingènua, pròpia d’un home inculte, sinó
el fruit d’un càlcul de probabilitats.
No hi ha una altra explicació. Déu és
l’artífex dels temporals i les calmes, de les
calamarsades i els cops de vent, del fred i
la rosada. Per això sempre és més senzill
confiar-li la ventura dels contratemps,
la resolució de la meteorologia, que no
pas adscriure’s als dictats de la ciència
que solen resultar més indesxifrables. El
pagès té un cantó esotèric que cultiva a
contracor. Tractant-se d’un ser tan arrelat
i pragmàtic, professa inconscientment un
seguit de creences instintives, basades en
la força de la naturalesa i en la tradició
folklòrica, que li confereixen almenys els
poders dels il·lusionistes.
El pagès fa jocs de mans, converteix un
pollí en un elegant corser, transforma el
paisatge com un pintor, de les espigues
verdes al groc de les garbes. Sense
pagesos no hi hauria pintura, però tampoc
no hi hauria literatura, ni teatre… I
vosaltres, Tonis, sou els hereus d’aquesta
manera de ser, d’aquest caràcter tossut
i inconscientment artístic. L’esperit del
gremi ha sabut revestir aquest caràcter
amb l’alegria desenfadada que demostrem
cada mes de gener. Aquesta és una festa
mediterrània més que no pas catalana.
Pocs grups humans del nostre entorn són
tan feliços com nosaltres. Alcem-nos amb
orgull, amics. Visca València!
(Sona el pasdoble “Valencia”, himne dels
Tonis)
Jaume Collell
Pregó del gener del 2017
FESTES DELS TONIS
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www.bigmatgil.com

Plaça Fra Bernadí, 23 - Manlleu
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Daniel Font Vila

La Festa dels Tonis:
ciutat, infantesa i valors
En el moment que el Gremi de Tonis, em
va brindar un espai per escriure,no vaig
poder evitar tot un seguit de records de la
meva infantesa, viscuts amb els meus avis
manlleuencs, arran de la festa de St.Antoni Abat.

els picarols i la flaire dels excrements ocasionals, que en altres temps creaven una
atmosfera ben medieval, en aquell Manlleu fortificat i encimbellat al redós de Sta.
Maria.

Tant ahir com avui,la ciutat pren un aire
especial, una mena “d’Estat d’Excepció”,
en el bon sentit. Els animals de tir i treball, amb els seus carruatges, omplen els
carrers i tot l’espai públic on es desenvolupa la festa, i es capgira per unes hores,
l’ordre dels valors i normes de la resta de
dies de l’any. Els cotxes deixen de tenir la
supremacia dels carrers i són relegats per
animals i persones, que en l’esperat passant dels Tres Tombs, passen a tenir prioritat total i absoluta.
El fum, els motors i les botzines, autors
materials de la contaminació atmosfèrica
i acústica dels nostres temps, amb el temut canvi climàtic, cessen les hostilitats,
per poder escoltar el so de les ferradures,
10
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En el meu cas personal, esdevenia un dia
molt especial. Com a escolà de la parròquia, esperava amb emoció, poder sortir
a l’exterior del temple, acompanyant a
Mn.Torrentó,que aquell dia, portava capa
pluvial, tal com determina la litúrgia, en
aquests actes per anar a beneir els animals de peu rodó. Jo portava la caldereta
amb l’aigua beneïda i l’hisop, per poder
aspergir els animals.
Amb els ulls d’avui, tots aquests rituals i
actes religiosos i socials, d’ahir, poden esdevenir incomprensibles a les noves generacions, que viuen la seva infantesa en un
altre context, presidit per les noves tecnologies, les assegurances, i tota aquesta
virtualitat creixent.
Per això, cal ressaltar els valors que encarna la festa dels Tonis, en aquest tercer mil·
lenni, que de manera viva i real, encara
que sigui per unes hores, ajuda a explicar
i entendre, com era la realitat social en
el mon del treball i la mobilitat, que des
de temps medievals, s’havia mantingut
inalterable i indispensable per a la vida,
la subsistència i les comunicacions entre
pobles i cultures. Uns temps medievals, alhora, hereus de l’imperi romà. No oblidem
que fins fa cent anys, encara es llaurava
la terra, amb la mateixa arada romana i
que no fou fins a principis del s.XX, que arribaren a la comarca, les primeres arades
giratòries anomenades Brabant.
Per tant, malgrat els museus i exposicions
de vida rural que hi ha escampades per la
geografia catalana, molt meritòries i interessants de ser visitades, no deixen de ser
espais “fossilitzats”, on tot s’ha d’explicar
per ser interpretat i entès. Per contra, em
reafirmo en la necessitat de reivindicar i
protegir la Festa dels Tonis, a Manlleu i
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arreu del país, com a garantia per a les
persones en etapa escolar, per conèixer,
entendre i estimar, els valors del treball,
els oficis i les comunicacions entre persones que ens han precedit, i que han fet
possible la supervivència i l’existència de
la nostra realitat nacional.

El passant, és un moment únic i extraordinari, per escenificar en viu, tots aquests
fets pretèrits, que ens ajuden a valorar
realitats i comoditats presents, en una
mena de teatre ambulant i pedagògic,
tal com feu la societat medieval, amb les
representacions ambulants teatralitzades,per ajudar a difondre el missatge de
manera entenedora a una societat de
“laboratores” que era majoritàriament
analfabeta.
És una gran riquesa per la ciutat de Manlleu, comptar amb persones compromeses
en el manteniment d’aquesta festa i els
seus elements, que han esdevingut veritables peces de museu. Vull testimoniar el
meu reconeixement i elogi, pel seu
COMPROMÍS AMB LA CIUTAT, LES PERSONES I ELS VALORS,
al qual em vull sumar i recolzar.
Xavier Cervera Solà
Gerent d’Ausa, gestió d’aparcaments.
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Dic a les dues!
Joan Carles Rovira

Els Tonis i l'alcaldia
Voldria, en aquest breu article, explicar
la meva relació personal amb la Festa del
Tonis de Manlleu, festa que tenia entre les
meves responsabilitats municipals quan
era alcalde. Per això aquest títol dels Tonis
i l’alcaldia.
Cada any aquests contactes començaven
durant el mes de novembre, rebia a una part
de la junta dels Tonis i al banderer i a algun
cordonista. En aquest primer contacte
en que ens informaven de com aniria la
Festa, també exposaven les necessitats
que tenien i amb què l’Ajuntament els
hauríem d’ajudar. El tresorer, un bon amic
molt murri, sempre es preocupava de
demanar l’avançament de la subvenció
que tenien com qualsevol altre entitat, ja
que havien d’avançar alguns pagaments,
com el dels participants en el passant dels
carros. També exposaven, i després ells
parlaven amb els responsables polítics i
tècnics de la policia local i de la brigada,
les necessitats específiques de cada acte.
Per l’Alcaldia i l’Ajuntament ja havia
començat la Festa.
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Després, la Festa es celebrava durant el mes
de gener, mes que acull la majoria d’actes
dels Tonis. Per Sant Antoni, missa de dotze,
on rebíem l’estampa anual, jo sempre l’he
portada a la cartera, i el corresponent pa
beneït que en Wenceslao, i ara en Josep,
portaven abans de començar la missa i
que el rector beneeix. Aquest dia, l’enyorat
Josep de Mas Roca, com a President dels
Tonis, agafava un pa i el portava a la meva
secretària, la senyora Carme Masferrer, i
li regalava el pa en agraïment de la seva
col·laboració. Al vespre el passant, a partir
de les vuit, quasi sempre amb molta boira
i amb molt fred, però amb l’orquestra al
davant anant fent xerinola. L’entrada
de l’Ajuntament quedava ben plena dels
participants del passant, que degustaven
pa amb tomàquet i embotit amb les seves
begudes corresponents. S’havia d’escalfar
el cos que la nit era llarga i tots just
començaven.
Després el dia de Festa grossa, amb la
missa a les deu del matí i la benedicció
dels animals i el passant amb molts
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carros, amb molts cavalls i amb molta
gent. També amb molt fred. A mi em feia
molt de respecte, millor dit, em feia molta
por, quan al final del passant havíem de
donar el record als participants, em feia
por posar-me al mig dels cavalls per si
algun s’esverava. Voldria recordar el paper
de l’amic Quico Domènec, que prepara
aquest acte d’entrega dels records amb
molta cura i també amb molta eficàcia.
Després, el nostre famós i reconegut ball
del ciri, amb la Montse Piella cuidant tots
els detalls, i els petits, i també els grans,
farcits de nervis, sortint a ballar. La sala de
plens era el seu vestuari.

I tancava aquesta relació amb l’Alcaldia
o amb l’Ajuntament el sopar final amb
el seu ball corresponent, i on cada any hi
anava algun representant polític diferent.
Això solia ser a finals de gener i fins al
novembre que tornàvem a començar!
Aquesta és la meva relació amb els
Tonis, una relació molt positiva, que
recordo amb molta estimació i que et fa
reconèixer el dinamisme de les nostres
entitats i associacions. Voldria tenir un
record molt especial a les persones que
han anat passant per la Junta, per la seva
dedicació i voluntat, i per saber combinar
veterania i joventut, no es fàcil fer aquest
pas, i ells ho han sabut fer molt bé.
Gràcies Tonis per la feina que feu durant
tot l’any, conservar i fer créixer les
tradicions que tenim com a poble també
ens fa créixer com a país.
Pere Prat i Boix

Finalment hi havia les curses o actes
similars, depenent de l’any. I el teatre,
que alguns anys es feia abans del passant.
Aquestes funcions teatrals tant esperades,
picants fa alguns anys, eren i són molt
esperades. Personalment sempre recordaré
l’any en què l’artista Itziar González (amb
qui he de dir que ara som amics), amb tota
la seva gran humanitat, es va asseure a
sobre les meves cuixes i jo vermell com un
pebrot! Però l’important era passar-ho bé
que d’això es tractava.
MANLLEU 2018
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C. Doctor Fleming, 19
Manlleu
Telèfon: 93 851 15 83
Formigons, àrids, excavacions
i construccions
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Eudald Valdivieso

Sant Antoni surt a escena
Estimats manlleuencs, us haig de dir que
quan em van convidar a convocar la Festa
de Sant Antoni Abat, Sant Antoni del
porquet, vaig visualitzar-la a escena, amb
tota la seva esplendor: el passant dels tres
tombs, la benedicció de les cavalleries, la
carrera de cintes, el ball del ciri... Cada cop
de flaix posava llum a un record.
Obrim el teló.
El primer flaix aboca una llum tamisada
per la boira del capvespre. Ve fred aquest
gener. A casa, la mare ens abriga delerosa:
- Vinga, vinga, que ja s’apropa el Passant!
Sortim tots a fora. Banderer i cordonistes
enfilen ja pel “Passeig de Sant Joan”, el
nostre carrer.
En Pere Soler, veí i amic de “Cal Tocinaire”,
amb la pallissa nova i el porró enlairat,
rialler, ens convida a beure a galet. És
llavors quan la mare treu la capsa de
galetes, com cada any, i fem xerinola, i ja
no tenim fred entre tant escalf!
MANLLEU 2018
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El segon flaix té color de blat, de palla,
d’una tarda d’hivern, quan ja adolescent,
anàvem amb la Teresa Rovira a aprendre a
muntar cavall a les quadres d’en Godayol,
al barri de l’Erm. I vet aquí que, aquell
dimecres, ens vam encaminar cap uns
camps propers a l’Avinguda de Roma. De
cop i volta, ens trobem que els cavalls
arrenquen al galop, sense aturador:
-Soo, soo!... Aferrada per no caure, encara
em sembla veure, dalt d’un balcó, aquella
dona amb les mans al cap, esfereïda, en
adonar-se’n que anàvem a travessar
el carrer muntades en aquells cavalls
desbocats que no tindrien en compte
res del que se’ls posés pel davant, i que

El tercer flaix es reflexa sobre un vestidet
verd, amb puntes, i dues cuetes amb
llaçades negres: la meva germana Carme,
amb 7 anys, ballant el Ball del Ciri. Quina
gràcia ens feia a tots! Quina il·lusió! Quina
bona traça hi tenia! Aquell any, just el 24
de gener, ens havia deixat l’avi Manel,
d’aquí les cintes, en senyal de dol.
Anys després, les meves nebodes, Georgina
i Laia, filles de la Carme i l’Eudald, ens
tornarien a alegrar amb la seva dansa:
“-Vols que et compri un vestidet?/ - No,
no, no, no. No, no, no, no, no. No, no, no,
no, no. / que de vestidet ja en tinc jo. /
Quina mare tinc, /que no sap entendre el
mal, el mal, que tinc./Quina mare tinc”.
El polsim que aixequen els cavalls, en la
seva “Carrera de Cintes” fa més opaca la
llum del quart flaix. Emoció, crits animant
aquest o l’altre, i nosaltres, cada cop més a
prop, no fos que se’ns escapés res...Fins que
un dels cavalls s’apropa i trepitja amb força
el peu de la meva amiga, la Teresa Font. No
us acosteu!, ens havien dit a casa.

enfilaven de pet cap a les quadres, no
sense abans fer-nos fer el salt de gràcia
per sobre la tanca d’entrada. El cas és que
vam arribar senceres al final de la cursa,
potser perquè el sant patró hi posà tot de
la seva banda, ja que aquesta facècia va
tenir lloc uns dies abans de Sant Antoni.
Pel que es veu, segons ens van dir els amos
de la quadra, havíem anat, innocents de
nosaltres, just al lloc on s’entrenaven els
Tonis per la carrera “de veritat” i, vet-ho
aquí, que nosaltres ja la teníem feta.
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Cinquè flaix: traspua la llum dins l’aigua,
vora Ter. L’aire ens glaça. És la “Fira del
Bestiar” per allà els anys 70. Ara el meu
home i jo passegem amb els fills, molt petits,
gaudint de les parades. Hem vingut des de
Cambrils on vàrem viure els primers anys de
casats. Embufandats, amb guants, recordo
encara la galipàndria que vaig agafar, i
FESTES DELS TONIS

penso que potser va ser per això, per aquell
mal temps, entre altres eventualitats, que
no eixís la Fira els anys següents.
L’escletxa de llum del sisè flaix s’escola
entre bambalines. Estic contenta i
emocionada per actuar al meu poble, amb
la CIA Tarragonina 45 RPM. La Dolors
Collell ens ha fet confiança i duem a
escena: “El carrer de les Petxines,14”.
El Teatre Centre s’ha omplert de gent i
rialles. De nou present i feliç a la Festa del
vostre gremi, Tonis.
Setè flaix: poseu-hi un filtre de migdia, de
sol, de vermut. Ara sóc àvia, i amb el meu
home ens hem endut en Lluc, el nostre nét,
a dalt vila, a veure la “Benedicció de les
cavalleries” i “el Passant dels tres tombs”.
Quins carruatges més ben guarnits! Quin
goig que feu tots plegats!

La M. Carme Valls ens diu que deixem
pujar el nen al seu carro i se l’emporta a
donar un vol. Però ell no les té totes. Petit
com és, vol baixar perquè diu que aquells
cavalls no paren de fer caca i fan molta
pudor! Ens ha sortit fi aquest vigatà!
S’apaga el flaix. Descabdellat el fil de la
memòria, baixa el teló. L’aixecarem de nou
per Sant Antoni, a la Vila de Manlleu, el
disset de gener, festa del cavall i el traginer.
Núria Freixa i Domènech

Més espai, més Bosch.
Som un equip de 15 persones, advocats, economistes, graduats
socials, comptables i tècnics de gestió. Després de 22 anys seguim
creixent i ampliant l’espai per oferir-vos el millor servei.
Gràcies per confiar en nosaltres.

C. Ramon de Terrades, 6– baixos
08500 Vic
T 93 881 49 70
info@consultoriabosch.com
www.consultoriabosch.com

MANLLEU 2018
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Programa
d'actes
DIVENDRES, 12 DE GENER
21.00 h Pregó de tonis a càrrec d’Agustí Danés, Director
d’El 9 Nou d’Osona.
Lloc: Auditori Fundació Antiga Caixa Manlleu.
22.00 h Sopar informal de Tonis a la Sala Les Dames.
DIMECRES, 17 DE GENER
10.00 h Missa en honor del Sant i dels difunts del
Gremi de Tonis (acompanyats per la coral de la
parròquia).
20.00 h Cercavila “passant dels Traginers”
acompanyats per la banda RIVERTER.
Sortida Plaça Fra Bernadí.
Al final, Ron Cremat.
DIVENDRES 19 I DISSABTE 20 DE GENER
21.30 h

Obra de teatre: En Peyu i en Dani

Lloc: Espai Rusiñol - Associació Teatre Centre
Venda d’entrades: Junta dels Tonis i Llibreria Jordà
del carrer del Pont.
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DIUMENGE, 21 DE GENER
08.00 h

Esmorzar de traginers a Mas Roca.

10.00 h

Missa solemne a la parròquia de Santa Maria

cantada per la Família Ramírez.
En sortint Benedicció de cavalleries i passant
dels Tres Tombs acompanyats per la banda
RIVERTER i els grallers i bastoners de Taradell.

12.00 h

Sardanes a la Plaça Fra Bernadí amb la cobla

Lluïsos.
13.00 h

Ball del Ciri, la dansa tradicional de les festes dels
Tonis de Manlleu amb la cobla Lluïsos.
A la plaça Fra Bernadí.

Durant el passant i ball del Ciri:
XXXVII concurs fotogràfic Tonis 2018

V Concurs Fotogràfic a través de xarxes socials

#TonisMN18. Consulteu les bases a www.tonismanlleu.cat
DISSABTE, 27 DE GENER
Sopar de Tonis i ﬁ de festa.
MANLLEU 2018

Antoni Boixados 19

Passant dels Traginers

Dimecres, 17 de gener de 2018
Lloc de trobada: Plaça Fra Bernadí a les 8 del vespre

RECORREGUT
Plaça Fra Bernadí
Carrer Mossèn Guardiet
Carrer Enric Delaris
Carrer Fedanci
Plaça Fra. Bernadí

conviden: Xarcuteria Camps i Bar Brindis
	convida: Ajuntament de Manlleu
i el Manlleuet

Carrer Sant Jordi
Passeig de Sant Joan
		
convida: Fonda Torres
Carrer de la Passió
convida: Forn de Sant Roc
Carrer Sant Martí
Carrer Osona
Torrent de la Borina
Passeig del Ter
Camí del Tennis				convida: Banderer i cordonista infantils Gerard
i Jana Collell Jordà
Passeig del Ter
Carrer de la Cavalleria
Carrer de la Font
Carrer Mossèn Guardiet			
convida: Banderer Jordi Pietx Meson
Plaça Fra Bernadí
FI DE PASSANT AMB RON CREMAT AL MANLLEUET

Passant dels Tres Tombs

Diumenge, 21 de gener de 2018
Esmorzar de traginers al MAS ROCA. De 8 a 10 h del matí.

PASSANT

Carrer Montseny		
Avinguda de Roma
Carrer Ter
Carrer Puig-Agut
Carrer Vilamirosa
Avinguda Diputació
Carrer Pintor Tarafa
20

		
			

Benedicció
1a parada Cordonista Marta Molist Solà
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Avinguda Diputació
Passeig Doctor Oliveras
Carrer Baixa Cortada
Carrer Mossèn Guardiet
Plaça Fra Benardí
Carrer Sant Jordi
Passeig de Sant Joan
Carretera d'Olot		
Carrer Ripoll
Passeig del Puig
Carrer Torrent Magí		
Passeig de Sant Joan
Carrer de la Font
Carrer Mossèn Guardiet 		
Plaça Fra Bernadí
Carrer Bisbe Morgades
Carrer Sant Ferran
Passeig del Ter
Parc del Ter
Carrer Sant Martí
Carrer Passió
Carrer Sant Jordi
Plaça Fra Bernadí

1er Tomb
2a parada Cordonista infantil Alí Gamissans Collell
3a parada Cordonista Jaume Pujadas Costa
4a parada Banderer Jordi Pietx Meson
2n Tomb

5a parada Forn de Sant Roc
3r Tomb i entrega d'obsequis

FOTO PARTICIPANTS A LA PLAÇA - INICI DEL BALL DEL CIRI

MANLLEU 2018
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Xavier Serra Prat

Els meus Tonis
Rebo una trucada. Parlem de la revista
amb motiu de la festa i de l’article. Després de penjar penso en què m’agradaria
escriure de la Festa dels Tonis. Llavors no
sé ben bé perquè em ve el cap la figura del
flâneur i la mística del passejant: aquells
artistes amb esperit independent que caminaven pel París del XIX, tot rondant pels
carrers de la ciutat, oberts a totes les impressions que se’ls oferien. I jo, com ells,
a través del camí de la memòria i la imaginació, em passejo fins a principis dels
noranta del segle XX, a Manlleu, en ple
Passant dels Traginers el dia de la vigília
de Sant Antoni Abat.
Mentre avanço m’adono que de sobte
tinc un do: la capacitat d’apreciar tots els
detalls com si fos avui, ara, aquí. Puc observar-me a mi mateixa i als meus amics,
d’adolescents, ballant al so de l’orquestra
a qui anem fent de comparsa. Tot anant
a casa del banderer fem parada al carrer
22

Torrent i Garriga. M’acosto i també ens
sento “…treballem, treballem,que la civada, que la civada treballem, treballem,que
la civada guanyarem…”.

Rodejo i vagarejo pels voltants de l’escena com si fos un quadre en moviment. No
tinc pressa, puc observar-ne tots els matisos. Sento el fred humit, intens. Olor d’estufa de llenya i de closca. Però sobretot
FESTES DELS TONIS

la boira, densa, espessa, omnipresent, que
m’envolta. M’arriba nítid el trot dels cavalls que repica sobre l’asfalt. Si m’hi fixo,
reconec alguns dels rostres dels homes i
les dones que porten barret i gambeto per
a l’ocasió.

Al meu voltant, banderers, cordonistes, i altre cop els cavalls que rebufen i amb la cua
escampen la boira. Ballem agafats per les

MANLLEU 2018

espatlles, puc palpar els abrics gruixuts dels
que tinc a banda i banda. Com si fos ara.
Mengem i bevem. Veig galetes, embotits i
rom cremat. Fins que la festa s’acaba.
Però no en tinc prou, i un cop a la plaça
Fra Bernadí em trasllado al diumenge del
Ball del Ciri, del mateix any. Només d’asseure’m en un banc, sento el ressò d’una
veu estrident: “Habitants de la vila de
Manlleu qui de burro en amunt no celebri
la Festa de Sant Antoni pagarà un bot de
vi d’Alella, dic a la una, dic a les dues, dic
a les tres.” Mentre em miro el ball entre
encuriosida i divertida penso, que i tant
que sí, celebrem-ho, avui, com ahir, i també demà i per molts anys més. Feliç Festa
dels Tonis, dic a la una, dic a les dues, dic
a les tres!
Alícia Andreu
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Teatre
Divendres 19 i dissabte 20 de gener a les 21.30 h
Espai Rusiñol - Associació Teatre Centre

Venda d'entrades: membres de la Junta i a la llibreria Jordà (c/ del Pont).
24

FESTES DELS TONIS

Aquests són els dos personatges de l'espectacle. En Peyu,
humorista, actor i presentador, combina el teatre amb la ràdio, la
tele i el doblatge. En Dani és el tècnic que sempre l’acompanya.
Seguint el format de l’stand up comedy clàssic, els espectadors podran
gaudir d’un recull de textos que en Peyu ha anat guardant al llarg de la
seva trajectòria i que ha cosit creant un espectacle.
Vine a riure amb l’actor osonenc a l'Espai Rusiñol i com diuen
els mateixos creadors: “No li busquin ni un principi ni un final,
simplement gaudeixin.”

MANLLEU 2018
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Fotos premiades al
CONCURS FOTOGRÀFIC TONIS 2017
Premi col·lecció
Autor: Facund Pérez Camacho
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1r premi - Pelut
Autor: Xavier Serra

1r premi - Polit
Autor: Francisco Espejo

1r premi - Pelat
Autora: Fina Guitart

Premi Local
Autor: Xavier Navarro

MANLLEU 2018
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Premi 2017 Tema Pelat- Fina Guitart Rifà

XXXVII

CONCURS FOTOGRÀFIC

BASES
PARTICIPANTS: tothom qui ho desitgi.
TEMES: Passat / Present / Futur / Col·lecció
L’obra ha de reflectir el significat del tema en el sentit més ampli de la
paraula.
Les fotos s'hauran de fer dins la festa dels Tonis de Manlleu, que aquest any
se celebra el 21 de gener.
OBRES: màxim 3 per concursant.
TÈCNICA: lliure.
FORMAT: s'hauran de presentar en format digital, concretament en
.JPG. Amb una resolució mínima de 300 ppp (pixel/polzada), el costat
llarg ha de fer un mínim de 1500 px i un màxim de 2100 px. El color
d'espai ha de ser RGB i no hi pot haver marques d'aigua ni copyrights.
TRAMESA: es poden enviar les fotografies a info@gfmanlleu.org o bé
es poden presentar en un CD al Grup Fotogràfic Manlleu (Apartat de
correus 140 - 08560 Manlleu) o a Joan Gabarró (Pg. de St. Joan, 137 08560 Manlleu).
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CALENDARI
ADMISSIÓ: fins el dia 1 de febrer de 2018.
VEREDICTE: 3 de febrer de 2018 a les 19.30h a l’Ajuntament de la Vila.
El jurat estarà compost per tres persones reconegudes per la FCF.
ENTREGA DE PREMIS: el dia 11 de febrer de 2018, a les 12 del migdia,
al Museu del Ter.
EXPOSICIÓ: de l’11 de febrer a l’11 de març de 2018 al mateix Museu del Ter.
*Museu del Ter. Passeig del Ter, 2 - 08560 Manlleu (Osona).
Tel. 93 851 51 76 - Fax. 93 851 27 35. info@museudelter.cat

NOTES

PREMIS

Els participants es responsabilitzaran totalment que no
hi hagi drets de tercers en les obres presentades, i que
no es puguin fer reclamacions per drets d'imatge.
També es responsabilitzaran de les reclamacions que
puguin presentar les entitats de drets de propietat
intel·lectual (SGAE, VEGAP, etc.), a les quals els participants poden estar adscrits. L'organització es reserva el
dret de realitzar una exposició de les obres presentades al concurs i la possibilitat d'utilitzar les fotografies
en la elaboració del programa d'actes dels Tonis de
properes edicions. Participar en aquest concurs
pressuposa l'acord amb aquestes bases.

Col·lecció: 250 €

El concurs és puntuable per la Federació
Catalana de Fotografia amb el núm. 2018-14.

Premi local: trofeu al
primer classificat local o
social que no hagi obtingut
cap premi. Cada autor
només podrà obtenir un
sol premi.

MANLLEU 2018

Passat: 75 €
Present: 75 €
Futur: 75 €
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Diumenge, 21 de gener fins a les 6 de la tarda

V Concurs Fotogràfic
a través de xarxes socials
#TonisMN18
· Premi a la millor fotografia:
Panera de can Cerilles
· Premi a la foto més original:
1 àpat per a 2 persones al Manlleuet
· Premi a la foto jove (participants menors de 18 anys):
altaveu bluetooth
L'entrega de premis es farà el diumenge dia
11 de febrer de 2018 a les 12 del migdia
al Museu del Ter.
Consulteu les bases a www.tonismanlleu.cat

Fotos premiades #TonisMN2017
IV Concurs Fotogràfic a través de xarxes socials

1r Premi: Jordi Higueruelo
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2n Premi: Marc Selles

3r Premi: Toni Navas
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Col·laboradors:
BEGUDES
CIRERA, S.L.

Agraïts per la confiança
d'aquests anys

CARNS
JOSEP
ULLASTRE

anglada

Avda.Roma, 115
Tel. 93 851 58 90

ROSTISSERIA
CALA MONTSE
VINS CULLELL

electrodomèstics
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ELECTRICITAT
R. CRESPI

GARATGE
TER

ASSESSORAMENT I GESTIÓ EMPRESARIALS

MENUTS
MAITE i RICARD

MISSATGERS
PLANA DE VIC, SL

GESTORIA
DELMUNS

Compra d'or, plata i brillants.
Venda de lingots.

PAPERERIA - REGALS - DETALLS
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QUEVIURES
M. ÀNGELS CASACUBERTA
Plats preparats
Carn i embotits
de proximitat

TALLERS
COROMINA

TALLERS CARALT
TARRÉS, SL
CONCESSIONARI OFICIAL

TALLERS
SANT PAU, SL
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Generica_AF_2_Reverso.pdf
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- Hamburgueseria Av. Puigmal, 80
08560 Manlleu
T 93 513 38 53
www.beivemanlleu.cat
info@beivemanlleu.cat

34

FESTES DELS TONIS

LA FUNDACIÓ ANTIGA CAIXA MANLLEU continua amb el seu
compromís amb la comarca d’Osona i la seva societat per contribuir a la
cohesió, el progrés i el benestar dels ciutadans.
Col·laborem amb festivals, mostres, difusió del patrimoni, biblioteques,
debats, ajuts a estudiants, formació, suport a la difusió de la poesia,
música, teatre, i moltes coses més.
Disposem de dos auditoris per a actes de tot tipus a Manlleu i Vic
i una Sala d’Art.

Per a més informació: www.fundacioacm.cat
Segueix-nos a Facebook i a Twitter
La Fundació Antiga Caixa Manlleu felicita els Tonis per preservar
una de les festes més antigues i amb més tradició de Manlleu.
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COMPROMÍS
AMB LA CIUTAT,
LES PERSONES
I ELS VALORS.
Telèfon 93 851 72 38 - www parkingsmanlleu.com

