Sardana de l'Alcalde
Rupit i Pruit
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Osona
Plaça Major - Rupit
A l'extrem de migdia del nucli urbà de Rupit, al bell mig de la plaça
842 m.s.n.m

Coordenades:

Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

42.02346
2.46475
455688
4652520

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Estat de conservació
Protecció
Número inventari
Generalitat i altres
inventaris
Accés
Ús actual:
Titularitat
Fitxes associades:

08901 - 141
Patrimoni immaterial
Música i dansa
Contemporani Popular
XX
Bo
Inexistent
IPEC 903162

Fàcil
Cultural
Pública

Festa Major de Rupit

Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:
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Adriana Geladó Prat
dt., 08/12/2020 - 18:00

Descripció
Tradicional sardana rupitenca que es balla per la Festa Major de Rupit. Es tracta d’una dansa ordenada,
encapçalada per les autoritats del consistori (jutge de pau, alcalde i regidors) i la resta del poble. Es balla en
parelles, en una sola rotllana i sense que s’hi pugui afegir ningú més un cop iniciada. La sardana,
anomenada “Rupit, perla del Collsacabra”, té música i lletra pròpies i està composta de deu tirades de 35
punts de curts i 87 de llargs. Com a repetició és tradicional que es toqui una tirada de curts i una de llargs de
la coneguda sardana “La Santa Espina”, de 23 i 87 punts respectivament. Actualment, la sardana de
l’Alcalde és la darrera peça que es toca al final de l’audició que es fa després del concert de Festa Major.

Observacions:
La imatge ha estat cedida per l'ajuntament de Rupit i Pruit.

Història
Antigament, aquesta sardana es ballava en sortir de la missa solemne de la Festa Major de Rupit. Té
l’origen en l'antic contrapàs que, encapçalat per una persona notable, es ballava a la sortida de l’ofici.
Aquesta dansa fou recuperada l’any 1924. La lletra de la sardana és obra de mossèn Frederic Pujol i Tarrés,
rector de la parroquia de Sant Miquel de Palau-sacosta de la ciutat de Girona, organista i compositor.
L’autor de la lletra és en Josep Puigdemont i Oliveras d’Amer. Aquesta lletra descriu i enalteix la bellesa
paisatgística del poble de Rupit. La sardana dedicada a Rupit es va estrenar el 29 de setembre de 2011, dia
de Sant Miquel.

Bibliografia
Enllaços d'interès:
http://www.rupitpruit.cat/turisme/
http://patrimonifestiu.cultura.gencat.cat/

Pàgina 2

Pàgina 3

