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Jordi Vilarrodà

Qui més, qui menys, en el 
món sardanista i en l’am-
bient musical, seria capaç 
de dir el nom d’algun com-
positor de sardanes. Seria 
força més difícil recordar el 
nom d’alguna compositora. 
Hi ha hagut dones que han 
escrit sardanes i música per 
a cobla en general–menys 
que homes– però la seva tra-
jectòria ha passat molt més 
discretament. Per reivindi-
car-les, l’Agrupació Sardanis-
ta Manlleuenca va organitzar 
dissabte a l’Espai Rusiñol el 
concert “Amb nom de dona”, 
que pretenia fer visible 
l’obra de les compositores. 
I entre aquestes, algunes 
d’Osona i el Ripollès que hi 
van ser presents.

És el cas de Maria Teresa 
Monclús, de Sant Joan de 
les Abadesses, i Rosa Maria 
Ramírez, de Manlleu. Dues 
dones de generacions dife-
rents que han escrit sarda-
nes, com una part més de 
la seva dedicació integral 
a la música. Monclús és de 
formació clàssica, pedagoga 
i concertista de piano, i va 
arribar a la sardana gairebé 
per casualitat, quan des de 
Sant Pau de Segúries li van 
demanar que n’escrivís una 
sobre el poble. “No n’havia 
fet mai cap, jo era de conser-
vatori”, diu Monclús. Però 
s’hi va posar i va sortir El 
mariner de Sant Pau. “I ara 
ja porto cinc discos amb les 
meves sardanes”, explica. 
Rosa Maria Ramírez n’ha 
escrit quatre, i tot va venir 
com una evolució natural: el 
seu pare n’havia escrit, ella 
en ballava, en va cantar des-
prés, i finalment en va com-
pondre. El títol de la primera 
sardana que va fer, Com un 
joc, reflecteix en part aquest 
camí. “Cantar o compondre 
és part del mateix, que és 
transmetre emocions”, expli-
ca la soprano manlleuenca. 
Ramírez reconeix el paper 
de les compositores més 
grans, com la mateixa Maria 
Teresa Monclús, la ripollesa 
Montserrat Pujolar o la man-
resana Dolors Viladrich en 
fer presents les dones en la 
composició. 

A més de la mateixa Rosa 
Maria Ramírez, que ara 
reconeix que té una mica 
“aparcada” la composició, 
estan apareixen composito-
res joves, com la tarragonina 
Anna Abad, també coneguda 
com a cantautora amb el seu 
projecte Anna d’Ivori. “El 
que compta és que es puguin 
barrejar dones i homes en 

les programacions”, diu 
Monclús. És a dir, ser pre-
sents en els repertoris de les 
cobles. “Normalitzar la nos-
tra presència, perquè al cap i 
a la fi la música és universal”, 
diu Ramírez. 

Encara que a les rotllanes 
hi hagi paritat, el món sar-
danista ha tingut històrica-
ment un predomini d’homes, 
tant a les entitats com a les 
cobles. Però aquí també les 
coses van canviant. I la prova 

és a Manlleu mateix, amb 
Imma Pujol com a presidenta 
de l’Agrupació Sardanista. És 
membre de la Confederació 
Sardanista de Catalunya, i 
per primera vegada ara hi ha 
paritat a la junta. A la Cobla 
Marinada, que ofereix el 
concert d’aquesta tarda, hi 
ha dones al tiple, la trompeta 
i el contrabaix, un fet cada 
vegada més habitual. “Les 
primeres s’havien d’escoltar 
comentaris irònics, com si 

tindrien prou bufera, o si ja 
podien aguantar el pes de la 
tenora”, explica Pujol. Entre 
el públic hi ha també Maria 
Mercè Navarro, compositora 
de sardanes que, a més, és 
instrumentista de flabiol 
i membre fundadora de la 
Cobla Marinada. “Quan jo 
vaig començar, les dones a 
les cobles eren poquíssimes”. 
Per sort, en això com en tot, 
els canvis van guanyant ter-
reny. 

La sardana té nom de dona
L’Agrupació Sardanista Manlleuenca reivindica les compositores amb un concert
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D’esquerra a dreta, les compositores de sardanes Rosa Maria Ramírez, Maria Mercè Navarro i Maria Teresa Monclús

Dedicades a dones i escrites per dones

Manlleu El concert de la Cobla Marinada, 
dirigida per Alfons Reverté, va incloure una 
primera part amb peces dedicades a dones 
de compositors clàssics, com Eduard Toldrà, 
Juli Garreta, Agustí Borgunyó, Joaquim 
Serra o Fèlix Martínez Comín. I una darrera 
del jove Marc Timon, conegut ara com a 
compositor de bandes sonores, amb un peu a 
Catalunya i un altre a Califòrnia, que dissab-
te formava part de la cobla tocant el tiple. La 
segona part es va dedicar a les compositores, 
i va començar amb El pati dels tarongers, 

de Pepita Llunell, compositora, cantant i 
actriu, dona de Martínez Comín. Van sonar 
sardanes de  les autores presents al concert 
–Maria Teresa Monclús, Rosa Maria Ramí-
rez i Maria Mercè Navarro, acollides amb 
aplaudiments– i també la coneguda Amb 
l’esperit vibrant de la ripollesa Montserrat 
Pujolar, a més d’una peça de la jove Anna 
Abad. El concert va acabar amb sorpresa: 
una sardana que el mestre Manuel Oltra va 
dedicar a Imma Pujol, presidenta dels sar-
danistes manlleuencs, abans del clàssic final 
amb La Santa Espina.
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‘Converses amb el 
meu úter’, aquest 
dijous a L’Atlàntida

Vic El cicle Amb Veu de 
Dona continua aquest dijous 
a L’Atlàntida amb el monòleg 
Converses amb el meu úter, 
protagonitzat per Núria Pla-
nes, que reflexiona sobre els 
límits de la llibertat de les 
dones (i també dels homes) 
per ser mares o pares, i, en 
general, sobre expectatives 
socials induïdes. La peça, 
amb direcció i dramatúrgia 
de la mateixa actriu, incorpo-
ra una veu en off i audiovisu-
als. Es podrà veure a les 8 del 
vespre, a la Sala Maideu.

La UVic-UCC 
entrega el Premi 
Francesca Bartrina

Vic L’entrega del sisè Premi 
Francesca Bartrina va obrir 
els actes del Dia de la Dona 
a la UVic-UCC. El guardó es 
va instituir en memòria de 
la que va ser professora, tra-
ductora i pionera en estudis 
de gènere, morta l’any 2014, 
i premia el millor treball de 
final de grau en estudis de 
gènere. La guanyadora ha 
estat Laia Anahi Menjíbar, 
amb el treball “La insurrec-
ció postpornogràfica”, sobre 
les relacions entre art, femi-
nismes i pornografia.

Les dones del tèxtil, 
protagonistes del 
mes al Cicle Gaudí

Torelló Terra de telers és la 
pel·lícula que aquest mes 
ofereix el Cicle Gaudí a les 
diferents poblacions i sales 
que hi estan adherides, un 
homenatge a totes les per-
sones anònimes, sobretot 
les dones, que van treballar 
a les indústries tèxtils de 
Catalunya. Dirigit per Joan 
Frank Charansonnet, es 
podrà veure el proper dijous 
(2/4 de 8 vespre) al Casal de 
Torelló. Divendres es va pro-
jectar a Centelles i més enda-
vant, a Taradell i Manlleu.

“Per durar”, dones 
de Burkina Faso en 
imatges al COAC

Vic La sala d’exposicions 
de la delegació de Vic del 
Col·legi d’Arquitectes obre 
aquest dimarts l’exposició 
“Per durar”. Sota aquest títol 
s’aplega el recull de foto-
grafies del treball que un 
centenar de dones van fer a 
Tangassogo (Burkina Faso) 
restaurant arrebossats tradi-
cionals de les cases. Aquesta 
tècnica està documentada 
des del segle XVI i es consi-
dera un testimoni d’art col-
lectiu i solidaritat. Es podrà 
veure fins al 7 d’abril.


