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Banderers 2019

Banderers i cordonistes any 2019

Banderer:
Miquel Rifà Pinyol
Cordonistes:
Eudald Alberch Corbatera
i Rosa Sala Crosas
Banderera infantil:
Mariona Molist Noguera
Cordonistes:
Adrià Gay Cutrina
i Georgina Molist Noguera
Imatges de l'any passat dels Banderers (Maria Josep Palomar) i del Ball del Ciri (Enric Domènech)
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FESTES DELS TONIS

Pep Codina

Llindar
Recupereu les boines i barrets que teniu
guardats a l’armari, que arriben les
Festes de Sant Antoni! Com molt bé diu
Joan Arimany al seu llibre, durant els
mesos de més fred, trobem als Tonis de
Manlleu a cavall de la devoció i la festa.
Els traginers i els taverners de Manlleu
ja organitzaven aquesta celebració l’any
1893. Des de finals del segle XIX, la
festa ha mantingut gairebé la mateixa
estructura. La devoció popular a aquest
sant barbut es remunta molts anys
enrere, i d’aquesta devoció en sorgeixen
diferents manifestacions festives. Com a
patró del gremi dels Tonis, Sant Antoni
beneeix les cavalleries i presideix les
cavalcades dels Tres Tombs.

Festa Major d’hivern de Manlleu i que
ben aviat es donarà el tret de sortida a la
Festes de Sant Antoni, que volen omplir
de color, gresca i activitat els dies grisos
i emboirats del mes de gener. Us haig
de confessar que es tracta d’una visita
esperada, agradable, festiva i tenyida de
rialles. Un bon presagi del que seran les
festes al mes de gener.

Les Festes de Sant Antoni tenen lloc al
voltant del dia 17 de gener, onomàstica
de Sant Antoni del porquet o dels rucs,
qui ha estat durant segles el tradicional
protector de tots els animals útils per a
les feines del camp.

Només em queda dir, doncs, que gaudiu
amb tota la intensitat possible d’aquesta
festa, des de dalt o des de baix del cavall
o carro, com a Tonis, com a veïns i veïnes
de Manlleu, o com a visitants que veniu
de fora, que la veritat en sou molts!
El passant dels Tres Tombs, el teatre,
l’exposició fotogràfica o el Ball del Ciri,
que ja forma part del patrimoni cultural
manlleuenc. Per acabar, crec que només
falta dir... Habitants de la Vila de Manlleu,
el que avui 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!

A principis de desembre, cada any, el
banderer i els seus cordonistes fan una
visita a l’Alcalde, entre d’altres coses
per recordar-li que s’apropa l’inici de la

Àlex Garrido
Alcalde de Manlleu
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Manlleu, 12-1-2018
Agraïment.
Content que aquest primer acte dels
Tonis 2018 sigui tan concorregut. Un si
està acompanyat sempre se sent més
a gust. Però he de dir que he quedat
sorprès de l’interès que desperta el pregó
dels tonis.

..........................
He de fer una confessió.
Em sentiria més còmode on son vostès
que on soc jo. Perquè, per la meva feina,
m’agrada més fer preguntes que donar
respostes i prefereixo parlar dels altres
que de mi mateix. Això de parlar dels
altres és una sort. Un periodista veterà,
6

Daniel Font

Retalls de pregó

José Martí Gómez, sempre diu que els
periodistes som afortunats: vivim dues
vides. La nostra i la dels altres.
Per això, encara que m’hagin convidat
a parlar, no ho faré de mi, sinó que
ho faré de vostès. És una manera de
treure’s pressió. Això ho vaig aprendre
d’una obra de Joan Llimona, un artista
de finals del segle XIX, que va pintar
un quadre titulat ‘La mort sobtada’. Va
ser un fracàs. El van cosir a crítiques. I
l’home què va fer? En va pintar un altre,
que es titula ‘Tornant del tros’, a sobre.
Un quadre a sobre de l’altre. El problema
va desaparèixer. Literalment. Jo faré el
mateix. En comptes de parlar de mi,
parlo de vostès i problema resolt.
Per fer això, per parlar de vostès, i ferho en propietat, tinc un problema: no
sóc toni. Mai he ballat el Ball del Ciri,
per exemple. Ara bé, donant-hi voltes
penso que no sóc Toni, no ho sóc, però
tampoc n’estic tan lluny. En realitat,
si ens hi fixem, les persones no estem
lluny. Estem connectades. Estem
entrellaçades.
FESTES DELS TONIS

Mirin:
..........................
Poso alguns exemples. Amb el banderer,
en Jordi Pietx, que és qui m’ha enredat
en això, i la seva família, ens coneixem
de fa molt temps. Especialment amb
el seu pare, en Ramon, i el seu cosí, en
Miquel, conservem una franca relació de
l’època en què una tropa d’aquí Manlleu
érem uns assidus del bar de Can Pietx
de Torelló. Això dels bars, a vegades,
genera una percepció falsa: com que hi
vas sovint i t’hi asseus a taula sembla
que automàticament et converteixis
en un més de la família. I no. No és
així. Però asseure’t cada dos per tres a
taula a casa d’un altre et dona un plus
de confiança. Per tant, amb en Jordi,
tot i que passem setmanes sense parlar,
sempre tenim alguna cosa per dir-nos.
Ell és el banderer. Però resulta que amb
els cordonistes també hi ha relació. A
en Jaume Pujadas, que és una mica més
gran que jo, sempre el recordo fent sacs
de gol amb el Club Patí Manlleu quan un
servidor en feia les cròniques. Sempre
he pensat que si no va jugar a la Divisió
d’Honor, sí que ho va fer a l’A-2 que no és
poca cosa, va ser perquè no va voler. De
classe, n’hi sobrava. I parlant de classe,
l’altra cordonista, la Marta Molist, havia
vingut a la meva, de classe.
..........................
I aquestes són paraules, ‘somriure’,
‘alegria’, ‘felicitat’, que també connecten
amb els tonis. Hi penso sempre quan
rememoro l’espectacle que ens vau oferir
fa un parell d’anys, a l’Espai Rusiñol.
Tota aquella colla dalt l’escenari, amb
un llit de matrimoni, un amb calçotets,
l’altre amb samarreta l’imperi… Allò va
MANLLEU 2019

ser impagable. Ara, l’estampa d’en Lluci
Pujadas, en Josep Bosch i en Pere Riera
vestits de tietes no ens la traurà mai
ningú. Si allò passés ara a algú se li
hauria acudit un càntic tipus: “Les tietes
seran sempre nostres”. Si jo hagués set de
junta hauria proposat fer-ne samarretes.
Hauríem fet duros.
Aquesta imatge, que és una anècdota i
que respon a un moment concret d’un
dia concret, per mi defineix el que son
els Tonis. Gent amb empenta. S’ha de fer
un passant, es fa un passant; s’ha de fer
teatre, es fa teatre. Aquesta actitud, avui,
ens convé. I ens convé com a societat.

..........................
Vaig comprovar-ho dies enrere quan
vam coincidir amb l’actual president, en
Lluci Pujadas, en un sopar de l’Ampa de
la Salle. I jo, sense dir-li explícitament
però intentant recabar informació pel
pregó, li qüestionava el sentit de la festa.
Li deia: els Tonis? Si ja no hi ha pagesos.
“I?”. Però per fer el passant si la gent no
té bestiar… “Cap problema, el portem”.
Però això val diners… “Els busquem”. Això
m’encanta. Als problemes, solucions. I, a
vegades, imaginatives. Sempre penso amb
una copisteria, no sé si hi és encara, que
hi havia a Barcelona, al carrer Vic prop de
travessera de Gràcia, que tenia un eslògan
7

de promoció que deia una cosa així com:
“Lo imposible lo hacemos al instante; para
los milagros tardamos algo más”. Penso:
l’amo d’aquell negoci havia de ser toni. Si li
fessin l’arbre geneaològic segur que algun
avantpassat era toni i de Manlleu. Hi pujo
de peus.
Això els tonis ho han sabut fer. Si no
haguessin pensat en gran difícilment
haurien pogut recuperar l’ara extinta Fira
de Reis. I van fer-ho. L’entusiasme del
gremi va permetre que el 1978, ara en fa
exactament 40 anys, una efemèride que ha
passat desapercebuda, Manlleu recuperés
la Fira de Reis. Com va anar, perquè tinc
el costum d’apuntar-me detalls que un
dia penso que em poden fer servei, m’ho
van explicar un grup de tonis ‘pota negra’,
autèntics. Amb Francesc Domènech,
Francesc Camps, Joan Muntada, Wenceslao
Bosch, Josep Jofre, Josep Roca i Joan
Collell, que aleshores eren els membres de
la permanent dels Tonis, ens vam reunir
a Can Puget el setembre de 2002 per
un reportatge sobre la desaparició de la
Fira. L’Ajuntament, que n’havia assumit
l’organització, la va suprimir. Aquesta tarda
a en Joan Arimany, a qui sempre recorro
perquè em tregui d’embolics, li he fet una
trucada de socors. Joan: estic fent el pregó
i em faltaria alguna dada. L’home, que
primer s’ha esverat perquè faltava poc per
l’hora D, ha estat diligent. M’ha confirmat
que aquesta fira va ser concedida el 10 de
desembre de 1751 pel rei Ferran VI, fill de
Felip V. La Fira s’havia fet, durant anys, però
al final va desaparèixer. Els Tonis la van
ressuscitar una mica per casualitat. I és que
un any, segons es va publicar aleshores, van
proposar a l’Antoni Montmany, conegut
popularment com en Ton de can Nando,
que fos el banderer. Ho va acceptar amb
una condició: “Hem de tornar a fer la Fira”.
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I pim pam. Es va fer. A la plaça del Mercat
dels dilluns. Només al matí. Fa quaranta
anys. Exactes.

A aquesta gent, als que hi són i als que
malauradment ja no hi són, avui, els
hauríem hagut de fer un homenatge. La
gent important no és qui té un càrrec.
La gent important és qui fa coses. I això,
els que som més joves, no només ho hem
d’aprendre, sinó que ho hem d’aplaudir
de tots, alguns dels quals sou aquí, ara fa
quaranta anys us vau arremangar perquè
es pogués fer aquella fira. Vau demostrar
que si es vol es pot.
Per tant, està molt bé agafar-se les coses
amb humor. Està bé passar-s’ho bé. I
tinc la sensació que els tonis, en això,
hi teniu la mà trencada. En les vostres
mogudes sempre hi ha teca, hi ha beure,
hi ha gresca, hi ha ball i al sopar de l’any
passat, deixeu-m’ho dir, alguna cosa
més. Celebro que hi hagi alegria. Perquè
això es contagia. Al revés també. És un
tema social. Si un està a prop de gent
feliç, segur que se li acaba empaltant
alguna cosa. I com deia sempre el meu
amic Llucià Guiteras, al cel sigui, al cap i
a la fi l’assignatura troncal de la vida és
ser feliç. Per tant, visca la gresca, visca
els tonis i siguem feliços.
Moltes gràcies.
Agustí Danés
FESTES DELS TONIS

GIL
www.bigmatgil.com

Plaça Fra Bernadí, 23 - Manlleu
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- Hamburgueseria Av. Puigmal, 80
08560 Manlleu
T 93 513 38 53
www.beivemanlleu.cat
info@beivemanlleu.cat

Mas Horta del Rossell - GURB (Barcelona)
Tel. 93 851 24 02 - 676 95 94 25
miquel.freixa@gmail.com

9

Xevi Vilaregut

Endavant Tonis!
Recordaré sempre el meu nomenament
com a Banderer dels Tonis de Manlleu.
Va coincidir amb l’etapa més emocionant
que he viscut, políticament parlant, del
meu país, Catalunya. Una etapa on més
que mai seguim lluitant per la reafirmació
de ser i esdevenir catalans. En aquest
context, un vespre a principis d’octubre
de l’any 2017, tres membres de la junta
van venir a casa i m’ho van proposar. A
mi, jo que no vaig néixer Toni, ni sóc fill
de Manlleu, ni sóc de pagès, ni tinc cap
negoci a Manlleu, em fan banderer. Això
sí, la meva família política és manlleuenca
de cap a peus. Com ells diuen de la plaça
de tota la vida. Quants de vosaltres no
heu assaborit les galtes, els “callos”, les
pilotilles...de la Maria de ca l’Amadeu! I
és que a casa som de fer poble.
Per aquest sentiment de fer país, i perquè
crec que les tradicions, els costums, les
festes, com en aquest cas la dels Tonis
10

de Manlleu, són un llegat que hem rebut
de moltes generacions precedents, ho
vaig acceptar amb emoció i sobretot amb
molta il·lusió.
I no em va costar gens decidir-me doncs
ja jugava amb un cert avantatge: La
coneixença de la festa. L’any 2008 vaig
ser cordonista amb l’Enric Nadeu. A ell
li dec el fet que ara, deu anys més tard,
em pugui expressar com a Banderer. Un
honor que he compartit amb la Marta
Molist i en Jaume Pujadas. Quina sort
que m’hi acompanyéssiu. Moltes gràcies
per ser-hi.

Antoni Boixados

FESTES DELS TONIS

Això que us deia de la coneixença, em va
permetre tenir-ne el control i gaudir-ne
al màxim, probablement amb una major
emotivitat, sobretot el dia dels passant
dels Tres Tombs. Mireu les persones que
vetllen per la continuïtat de l’associació
valen un imperi. I us diré perquè. Que un
mes a l’any esdevingui un èxit la festa
és fruit del compromís, esforç, treball,
sentiment de les persones que, any rere
any, han mantingut el caliu. Això és
gràcies a formar part d’aquest col·lectiu
on treballem de valent però sobretot ens
ho passem molt i molt bé perquè tots
tenim els mateix objectiu: continuar i
gaudir d’aquesta festa tan arrelada a
Manlleu. I certament, nosaltres tenim
l’encàrrec de fer-la perdurar i de fer país.
Tan se val d’on vinguis si et sumes a
aquest sentiment.

Doncs sí, moltes gràcies Tonis per la
vostra acollida, per fer-me confiança i per
permetre’m abanderar la Festa. Perquè el
que ens fa grans és ser una Associació
on tothom té cabuda i jo d’ençà que en
formo part des del 2007, m’hi he sentit
molt a gust. De fet, tinc aquella sensació
com si sempre hagués set un Toni.
MANLLEU 2019

I ara ve la traca final. El que ara us
proposaré no va de valentia, ni tan sols de
quedar bé, va de normalitat. Com tot, les
coses evolucionen. Sovint cal adaptar-les
al temps que ens toca viure, i els Tonis
també ho hem d’anar fent. Hem tingut
moltes bandereres infantils; la meva filla
gran la Bruna, ho va ser l’any 2015. Tenim
dones cordonistes i molt implicades en la
festa. Ballem el Ball del Ciri amb parella.
Us podeu imaginar la festa sense les
dones, oi que no? Tonis, donem exemple.
Va, quina serà la primera dona Banderera
dels Tonis de Manlleu? Caram aquesta
sí que és bona! Ens posarem d’acord...?
Segur que sí. De fet, quan els Tonis ens
proposem fer una cosa us ben asseguro
que la tirem endavant.
Salut, visca Catalunya i visca les festes
dels Tonis de Manlleu!
Jordi Pietx
Banderer 2018
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C. Doctor Fleming, 19
Manlleu
Telèfon: 93 851 15 83
Formigons, àrids, excavacions
i construccions

Generica_AF_2_Reverso.pdf
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Eudald Valdivieso

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
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Fina Guitart

La petita història de les banderes
dels Tonis
Aquest any els Tonis estrenarem banderes
noves que substituiran les que s’havien
fet servir fins avui. Com que tot té la
seva petita història, deixeu-me que us
l’expliqui.
La bandera dels grans va ser feta i
brodada amb la imatge de Sant Antoni
Abat cap als anys vint o trenta del segle
passat, acció que es va fer sota l’impuls
d’en Ramon Domènech Jordà, fill de Sant
Martí Sescorts i cosí-germà del meu pare
Eudald. Aquest senyor s’havia casat amb
la pubilla de Can Pere del gra, botiga
manlleuenca de gran anomenada, situada
en aquell temps al Passeig de Sant Joan,
però després traslladada al carrer Rusiñol
o «carretera de l’estació». En Ramon
Domènech va encarregar la manufactura
de la bandera a dues filles seves que
14

eren monges de clausura al convent de
Santa Teresa de Vic. Per aquesta feina les
dues monges no van voler cobrar mai en
diners, sinó que preferien sacs de patates
o altres coses de menjar. Més d’una
vegada en Ramon havia explicat al meu
pare que li sabia greu no poder veure
les seves filles perquè eren monges de
clausura, però en canvi sí que les podia
veure el treballador de Can Pere del gra
que amb el carro els portava els sacs de
patates!.
Antigament hi havia el costum en el
Gremi dels Tonis que quan un soci es
moria, els altres Tonis portaven el taüt a
coll fins el cementiri. Quan a l’any 1964
es va morir en Ramon Domènech Jordà
aquesta tradició ja feia alguns anys que
s’havia abandonat. No obstant, i com a
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gratitud per la seva dedicació al Gremi,
els Tonis van tornar excepcionalment a
dur el fèretre amb les seves despulles a
coll.
Pel que fa a la bandera infantil, també
coneguda com la «dels burros», va ser
estrenada uns anys més tard que la dels
grans. El primer banderer infantil fou el
malaguanyat Armand Quintana, quan
devia tenir entre set o vuit anys d’edat,
tal i com ell mateix explicava en un seu
article publicat fa anys en aquest mateix
programa de Tonis.
Durant la guerra civil la bandera dels
Tonis va ser guardada a casa d’un soci
del que desconeixem la identitat, però
després de la conflagració la bandera
junt amb la imatge de Sant Antoni van
ser zelosament custodiades durant molts
anys per l’entranyable Miquel Donada a
la seva casa familiar de Dalt Vila.
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Aquest 2019 doncs ha arribat el moment
del recanvi, i les banderes utilitzades
fins avui seran dipositades ara al Museu
de Ter de Manlleu, tal i com pertoca a
uns objectes que formen part del nostre
patrimoni històric.
Finalment, vull fer constar que bona part
d’aquesta informació la dec al meu germà
Ramon, recentment traspassat, i a les
germanes Assumpta i Núria Domènech,
filles d’en Ramon Domènech Jordà, a qui
vull expressar el meu agraïment.
Francisco Domènech Sala
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Josep Casellas

Estrenem banderes
Amb la voluntat d’actualitzar els símbols
de l’Associació Sant Antoni Abat – Tonis
Manlleu, enguany s’estrenen unes noves
banderes. El pròxim dijous 17 de gener
dia de Sant Antoni, a la parròquia de
Santa Maria, i en el transcurs de la missa en honor al Sant es beneiran aquestes
banderes. La missa i la benedicció serà
oficiada pel mossèn Joan Serrabassa i
presidida per representants de la junta
dels Tonis i socis de l’associació.
Serà el següent diumenge quan els banderers sortint Jordi Pietx i Gerard Collell
acompanyats dels seus cordonistes portaran les banderes ja beneïdes fins a
l’església per celebrar la missa solemne.
En acabar l’ofici, Miquel Rifà i Mariona
Molist, com a banderers de les festes dels
Tonis 2019 seran els que sortiran amb la
bandera i, després de la benedicció de les
cavalleries, encapçalaran el passant dels
Tres Tombs.
16

Les noves banderes mantindran l’aspecte
i la forma de les precedents. Les banderes
estan confeccionades amb roba de damasc color marfil, procedent d’un comerç
especialitzat de Sevilla, i ribetejades amb
un serrell de plata. La bandera gran té
unes dimensions de 1,40 x 2,10 cm i la
petita de 0,70 x 1,50 cm. De fet, l’anomenem i l’usem com a bandera però realment és un penó, amb la tela més llarga
que ampla i acabada en dues puntes. La
nova bandera gran incorpora en el centre
l’aplicació de la imatge brodada de Sant
Antoni tant a l’anvers com al revers, amb
doble capa de roba. A la bandera petita apareix, com en l’antiga, el brodat de
Sant Antoni només en una banda. Les
lletres de Gremi de Tonis – Manlleu es
mantenen de color vermell, però seran
més grans.
Les banderes són obra del taller de Barcelona Brodats Artístics Santiago Pérez
FESTES DELS TONIS

Claramunt, empresa familiar que es dedica a fer brodats artístics. El disseny i
l’elaboració de la imatge de Sant Antoni
l’ha fet Santiago Pérez Claramunt, a partir de fotografies de la imatge de Sant
Antoni que li vam proporcionar. La seva
feina ha consistit en fer un disseny informatitzat per brodar a màquina, seleccionant els diferents colors i utilitzant prop
de 156.000 puntades per a cada brodat.
En la confecció de les peces també hi ha
treballat Ma Glòria Codina tallant a mida
el teixit, aplicant el brodat i el serrell i
polint els acabats. Un treball sens dubte
molt laboriós.

imatge del Sant és molt diferent l’una
de l’altra. Al mateix temps aquestes
imatges no es corresponen a la imatge
del Sant que apareix en el segell de l’Associació. Amb la intenció d’unificar les
imatges en una, s’ha optat per brodar la
figura del segell que és la imatge que es
llueix en carruatge a l’inici del passant
dels tres tombs que alhora coincideix
amb la imatge del Sant que presideix la
missa. Uns altres elements renovats són
els cordons trenats, acabats en borles, i
el ramet que corona l’asta de les dues
banderes.
Ja fa temps que es va plantejar la renovació d’aquest símbol de l’entitat a causa del deteriorament sofert amb el pas
dels anys. Amb l’elaboració d’unes banderes noves es vol preservar i no malmetre més les banderes antigues, que
presenten un estat de desgast notable.
Considerades com un element d’identitat, patrimoni cultural de la nostra institució i de la nostra ciutat, seran conservades en el Museu del Ter.
Aquest llegat dels nostres avantpassats
i que ha perdurat durant més de 90
anys, pren un valor etnològic, històric
i sobretot sentimental perquè ja forma
part de la memòria de tots els que som
tonis i tònies.
Hem estat molts i moltes els que hem
tingut el privilegi de ser abanderats o
cordonistes d’aquesta festa i segur que
tots coincidim que és una experiència
inoblidable.

Si bé la intenció ha estat reproduir les
banderes antigues, mantenint fins i tot
el nom de Gremi de Tonis, el brodat ha
sofert modificacions. D’entrada, si comparem les dues banderes existents, la
MANLLEU 2019

Esperem que per molts anys puguem
gaudir d’aquestes noves banderes com
fins ara ho hem fet de les altres.
Judit Solà Roca
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Programa
d'actes
DIVENDRES, 11 DE GENER
21.00 h Pregó de tonis a càrrec de Fina Sala, propietària
de la llibreria Contijoch.
Lloc: Auditori Fundació Antiga Caixa Manlleu.
22.00 h Sopar informal de Tonis a la Sala Les Dames.
DIJOUS, 17 DE GENER
12.00 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, Rom Cremat.
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DIUMENGE, 20 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 bastoners i grallers de Sant
Bartomeu del Grau.
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:
XXXVIII concurs fotogràfic Tonis 2019
VI Concurs Fotogràfic a través de xarxes socials
#TonisMN19 i#TonisjoveMN19.
Consulteu les bases a www.tonismanlleu.cat
DIVENDRES 25 I DISSABTE 26 DE GENER
21.30 h

Obra de teatre: Toni’s Story
Companyia teatral “EL NODU”
Lloc: Espai Rusiñol - Associació Teatre Centre
Venda d’entrades: Junta dels Tonis
i Llibreria Jordà del carrer del Pont.

DISSABTE, 2 DE FEBRER
Sopar de Tonis i fi de festa.
MANLLEU 2019

Remei Guitart
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Passant dels Traginers

Dijous, 17 de gener

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
Carrer Sant Jordi
Passeig de Sant Joan
Carrer de la Passió
Carrer Sant Martí
Carrer Osona
Torrent de la Borina
Passeig del Ter
Camí del Tennis
Passeig del Ter
Carrer de la Cavalleria
Passeig de Sant Joan
Carrer Sant Jordi
Plaça Fra Bernadí

convida: Xarcuteria Camps
convida: A
 juntament de Manlleu i el Manlleuet
		
convida: Forn de Sant Roc

convida: Cordonista Eudald Alberch

convida: Banderer Miquel Rifà

FI DE PASSANT AMB ROM CREMAT AL MANLLEUET

Passant dels Tres Tombs

Diumenge, 20 de gener

Esmorzar de traginers al MAS ROCA. De 8 a 10 h del matí.

PASSANT

Carrer Montseny
Carerr Alta Cortada
Carrer Doctor Oliveras
Carrer Vilamirosa
Carrer Amistat
Carrer de la Pau
Carrer Puigpardines
Passeig de Sant Joan
Avinguda de Roma
Carrer Montseny
Avinguda de Roma
Passeig de Sant Joan
Carrer de la Font
20

Benedicció

1a parada Cordonista Rosa Sala
2a parada Cordonista infantil Adrià Gay
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Carrer Mossèn Guardiet
Plaça Fra. Bernadí
1r tomb
Carrer Sant Jordi
3a parada Banderera i Cordonista infantil Mariona i Georgina Molist
Passeig de Sant Joan
Passeig del Ter
Carrer Enric Delaris
Passeig del Ter (interior vora riu)
Carrer Sant Martí
Carrer la Passió
4a parada Forn de Sant Roc
Carrer Sant Jordi
Plaça Fra Bernadí
2n tomb Banderer Miquel Rifà
Carrer Bisbe Morgades
Carrer Sant Ferran
Paseig del Ter
Carrer Vendrell
Carrer Sant Jaume
Carrer Fedanci
Plaça Fra. Bernadí
3r tomb i entrega d’obsequis
CLOENDA DEL PASSANT DELS TRES TOMBS.
FOTO PARTICIPANTS A LA PLAÇA - INICI DEL BALL DEL CIRI
Parc
de l’Erm

MANLLEU 2019
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Edgae Alarcón

Dic a les dues!

Els guarniments dels cavalls
dels Tonis
El meu avi Jaume Joaquim, vingut a
Manlleu des de Tivissa, era baster o
guarnicioner. I també el meu pare Enric
en la seva jovenesa, tot i que des dels
anys 40 va treballar al Cordó. La família
encara guarda bona part de les eines, que
jo de petit remenava i espatllava. Vull
dir, doncs, que la festa de Sant Antoni
del Porquet, la Festa dels Tonis, sempre
es va celebrar a casa com Déu mana i
ha continuat així amb la meva germana
Montserrat, casada amb un pagès arribat
a Manlleu des de l’Esquirol, en Quico
de l’Ermentera, que es dedicà més tard
a altres activitats. No és estrany, doncs,
que ell fos banderer, igual que els fills
Enric i Jordi, banderer i cordonistes, i els
néts Amadeu i Enric cordonistes infantils,
i enguany la nora Rosa.
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De petit no me’n vaig assabentar, però
de gran vaig saber que una bona part
dels guarniments de les cavalleries dels
Tonis, les “d’abans de la guerra” (com en
dèiem), havien estat fetes pel meu avi i
pel meu pare, que en alguna ocasió han
sortit fotografiats a la revista del Gremi
dels Tonis. Hi han aparegut ells i la seva
obra: fotos entranyables d’aquells temps
ja tan llunyans en què els Tonis no podien
organitzar uns passants tan lluïts com els
d’ara, ja que la renda familiar disponible
de la majoria de la població de Manlleu
-pagesos, treballadors de fàbrica,
botiguers i serveis- registrava índexs
molts baixos, com a tot arreu. Tanmateix,
les tradicions es mantenien i tothom hi
posava el seu granet de sorra per aportarhi solemnitat i bona presència. Sens
FESTES DELS TONIS

dubte, els cavalls no presentaven una
fesomia tan esvelta com els actuals, eren
més que res animals de feinejar, però els
carros, massissos, rodaven ben guarnits i
els homes i les dones vestien ben abillats.
Manlleu celebrava una gran festa, pròpia,
sentida, viscuda, participada, entusiasta,
lluïda tant com era possible.

Tonis de Manlleu

Per al meu pare constituïa una
satisfacció no dissimulada contemplar
els guarniments fets per ell i l’avi. I era
un orgull per a tota la família. I crec
d’interès per a la petita crònica local
explicar que aquells guarniments dels
cavalls amb els seus plomalls havien
servit “abans de la guerra” per als
cavalls dels Reis republicans, aquells
que porten coses per a la gent, que
arriben a Manlleu pel pont, els bons.
I també van ser utilitzats “després de
la guerra” fins que foren substituïts.
Llavors la família els va custodiar com
un petit tresor en un mundo que jo
forfollejava quan no em veia ningú.
Semblava que es quedarien sempre més
allà dins ben guardats amb tot de boles
de càmfora, quan en van emergir per
MANLLEU 2019

sorpresa meva durant uns estius -entre
els anys 60 i 65- en què els Tonis van
organitzar curses de braus. Vaig veure,
doncs, guarniments i plomalls sobre
cavalls amb el meu pare al costat, feliç,
desfilant per la Plaça Bernadí fins a la
plaça de toros desmuntable instal·lada
prop de l’estació. Des de llavors els
plomalls romanen de nou dins el mundo,
avui a casa de la meva germana, a
l’espera que si l’estat de conservació
ho permet puguem lliurar-los, junt amb
les eines, al Museu del Ter. Sense cap
altra pretensió que la de contribuir un
xic a la petita història de Manlleu, que
ha de comptar amb les activitats del
Gremi dels Tonis, que fou capaç junt
amb l’alcalde Joan Usart i el seu equip
de recuperar la Fira de Reis durant
molts anys. Un gran mèrit, exemple de
la vitalitat dels Tonis que perdura any
rere any. Com ha de ser.
Enric Castellnou i Alberch

Tonis de Manlleu
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Teatre: Toni's Story

Divendres 25 i dissabte 26 de gener a les 21.30 h
Espai Rusiñol - Associació Teatre Centre
Autor: Enric Nadeu
Direcció: Josep Dalmau
REPARTIMENT
Teresa Arumí, Òscar Autet, Pep Bosch, Fina
Cassany, Toni de Lamo, Laia Dolcet, Carles
Estrada, Enric Nadeu, Anna Oliver, Imma
Palomar, Montse Piella, L lucià Pujadas, Pere
Riera, Miquel Rifà, Montse Roca, Ma. Carme
Valls.
Il·luminació: Josep Dalmau
Escenografia: Josep Dalmau
Espai Sonor: Joan Valdi
Vestuari: Companyia teatral El Nodu
Ajudant de Direcció: Joan Valdi
Tècnics de so i llums: Pep Colomer i Joan Valdi
Confecció del vestuari: Pepi Rodriguez
Coreografies: Andreu Garcia

Nota del Director:
Quan vaig rebre l’encàrrec de dirigir
l’obra de teatre dels Tonis d’enguany, per
part dels amics Joan Valdi i Enric Nadeu, a
l’acte em vaig sentir afalagat, però alhora
temorós, ja que feia més de 30 anys que
havia abandonat el món de la faràndula,
com a subjecte actiu, com a subjecte
passiu no he deixat mai d’anar a veure
teatre i gaudir d’una de les meves passions.
A l’instant em van passar pel cap els meus
inicis amb quinze anys a la Universitat
Laboral de Tarragona, on estava internat.
En aquest entorn vaig aprendre a fer
d’actor, d’escenògraf, també a il·luminar
i dirigir l’espectacle teatral. L’any 1974
amb el Grup vam participar en un concurs
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nacional de teatre universitari, el resultat:
vaig obtenir el premi a la millor direcció
teatral.
Ja estudiant a Barcelona i fent vida
a Manlleu, i després de fer coses a la
comarca, vaig conèixer en Jaume Collell;
i més endavant amb l’amic Jacint Sala,
vàrem crear el grup de Teatre “El Rusc”
l’any 1976, i vàrem incorporar diversos
actors i actrius com per exemple en
Joan Solà, l’Enriqueta Illamola, en Toni
Noguer, l’Imma Tió, la Dolors Collell, en
Xavier Boada, Maite Pujol, Mary Vilalta,
Anna Oliver, i en Pep Vendrell.... Vàrem
fer un espectacle de creació col·lectiva:
FESTES DELS TONIS

“El Ruscoca” estrenat el 1979. Vàrem
ser seleccionats en el que era el primer
concurs de Teatre de “La Caixa”. I el vàrem
passejar per molts indrets de la geografia
catalana, amb molt bona crítica. Més
endavant es varen incorporar entre
altres, els amics Pere Riera i Pep Colomer.
Vàrem fer i representar diferents obres,
fins a l’any 1982, any en què per motius
personals, vaig acabar abandonant al
grup. Al mateix any i encuriosit pel cinema
vaig fer d’actor secundari a “Interior Roig”
d’Eugeni Anglada.
En tots aquests anys, confesso que
moltíssimes vegades he tingut el “cuquet”
de tornar a fer teatre, per això em
semblava necessari fer aquesta petita
introducció i dir que estava disposat a
col·laborar, i ara haig d’agrair la confiança
dipositada en mi per part dels Tonis, per a
tornar a dirigir.
La primera vegada que vaig llegir el text
o el guió, digueu li com vulgueu, vaig
pensar que la idea era bona, però de molt
curta durada, però que amb paciència es
podia treballar per construir un relat, en
que la gent ho pogués passar d'allò mes
bé, de manera que vàrem treballar colze
a colze amb l’Enric i en Joan, per acabar
conformant un treball de més durada,
incorporant més personatges.... ressaltant
per això, que ho vàrem poder fer gràcies
al guió original, de molt mèrit, ja que era
la primera obra de l’amic Enric, i de ben
segur que no serà l’última.
Una vegada reunits els actors i actrius,
tots ells voluntaris, ja que la condició per
portar a terme l’obra, era que tots i totes
fossin membres dels Tonis, i això implicava
que la majoria d’ells fossin amateurs del
tot, i que alguns no haguessin trepitjat
mai cap escenari, amb excepció d’en Pere
MANLLEU 2019

Riera, però això sí tothom amb moltes
ganes de treballar i tirar endavant amb
l’encàrrec rebut.
Haig de confessar que hem tingut
moments de tot, alts i baixos, però al final
preval el fet de passarnos-ho molt bé!
He quedat gratament sorprès del resultat
obtingut, perquè sóc conscient de l’esforç
que tots i cadascun dels actors i actrius
han fet per poder portar a terme l’obra.
Segons el Diccionari de l'Institut d’Estudis
Catalans (DIEC), el teatre es l’art de
representar davant del públic una obra
dramàtica. Avui dia les arts escèniques
són una de les poques formes d’art en què
l’artista i qui gaudeix de l'obra es miren
cara a cara, al mateix espai i en directe.
Doncs bé, ens trobem davant una obra
on modestament i pretesament he volgut
retre el meu, nostre, petit homenatge a
“La Cubana”, als Monty Phyton, a les grans
cabareteres i cuplets del nostre petit país...
com Guillermina Motta i compositors com
Joan Viladomat. Amb una història que
podríem situar als anys 40 i 50, escrita al
voltant dels Tonis, amb una ambient que si
bé pot semblar excessivament masclista,
en realitat tampoc hem canviat tant com
a societat i continuem sent masclistes en
el sentit més ampli de la paraula. Per això,
hem volgut també reivindicar allò que
semblant impossible, un dia esdevingui
possible, amb clau d’humor i amb una
sèrie de gags que esperem siguin del gust
de tothom, per passar això sí, una estona
agradable amb aquest “divertimento” que
com algú va dir: “Se non è vero, è ben
trobato”.
Moltes Gràcies,
Josep Dalmau
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Fotos premiades al
CONCURS FOTOGRÀFIC TONIS 2018
Premi col·lecció. Autora: Dolors Homs i Raurell
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1r premi - Present
Autora: Mercè Mayol Faura

1r premi - Passat
Autor: Xavier Navarro Gomis

1r premi - Futur
Autor: José María Pecci Junco

Premi Local (Passat)
Autor: Xevi Serra Prat

MANLLEU 2019
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Josep Homs (Futur)

20 de gener

BASES
PARTICIPANTS: tothom qui ho desitgi.
TEMES: ÚNIC / REPETICIÓ / OPOSATS / 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 20 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 27 de gener de 2019.
VEREDICTE: 1 de febrer de 2019 a les 19.00h a l’Ajuntament de la Vila.
El jurat estarà compost per tres persones reconegudes per la FCF.
ENTREGA DE PREMIS: el dia 10 de febrer de 2019, a les 12 del migdia,
al Museu del Ter.
EXPOSICIÓ: del 10 de febrer al 10 de març de 2019 al 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. 2019-13.

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

MANLLEU 2019

Únic: 75 €
Repetició: 75 €
Oposats: 75 €
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Diumenge, 20 de gener fins a les 7 de la tarda

VI Concurs Fotogràfic
a través de xarxes socials
#TonisMN19 i #TonisjoveMN19.
· 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):
auriculars inalàmbrics
L'entrega de premis es farà el diumenge dia
10 de febrer de 2019 a les 12 del migdia
al Museu del Ter.
Consulteu les bases a www.tonismanlleu.cat

Fotos premiades #TonisMN2018
V Concurs Fotogràfic a través de xarxes socials

La més original: @salvaferma
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La millor: @jordihigue

Menor de 18: @mrocaa_11

FESTES DELS TONIS

Col·laboradors:
BEGUDES
CIRERA, S.L.

CARNS
JOSEP
ULLASTRE

anglada

Avda.Roma, 115
Tel. 93 851 58 90

ROSTISSERIA
CALA MONTSE
VINS CULLELL

electrodomèstics

MANLLEU 2019
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ELECTRICITAT
R. CRESPI

GARATGE
TER

GESTORIA
DELMUNS

ASSESSORAMENT I GESTIÓ EMPRESARIALS

MENUTS
MAITE i RICARD

MISSATGERS
PLANA DE VIC, SL

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

PAPERERIA - REGALS - DETALLS
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TALLERS
COROMINA

TALLERS CARALT
TARRÉS, SL
CONCESSIONARI OFICIAL

TALLERS
SANT PAU, SL

MANLLEU 2019
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COMPROMÍS
AMB LA CIUTAT,
LES PERSONES
I ELS VALORS.
Telèfon 93 851 72 38 - www.parkingsmanlleu.com
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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 de la ciutadania.
Col·laborem amb festivals, mostres, premis, difusió del patrimoni,
biblioteques, debats, ajuts a estudiants, formació, suport a la difusió de
la poesia, música, teatre, cinema 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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