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2009, ANY AMADES  
(BARCELONA, 23 DE JULIOL DE 1890 - BARCELONA, 17 DE GENER DE 1959) 

 

L'any 2009 s'escau el cinquantenari de la mort de Joan Amades i Gelats 

(Barcelona 1890-1959), el folklorista més prolífic, tant per materials recercats, 

continguts i obra escrita que ha tingut mai el nostre país. 

 

L'Associació Cultural Joan Amades aprofitant l'efemèride vol impulsar la 

celebració d'un any homenatge amb l'objectiu de donar a conèixer l’obra de 

l'estudiós i reivindicar-lo, també, com una de les figures cabdals del panorama 

cultural català. 

 

Joan Amades ha estat una figura cabdal en la cultura catalana i el seu treball ha estat essencial per tots els 

àmbits de la cultura popular, és un personatge amb el qual hi estem tots en deute i per això creiem que la 

iniciativa de l'homenatge és patrimoni de totes les associacions, organitzacions, i persones que valoren, es 

senten identificats o es dediquem a la cultura popular. 

 

És per això, que per assolir aquest objectiu proposem l'adhesió a aquesta iniciativa de col·lectius, entitats, 

federacions, organitzacions, mitjans de comunicació, persones... sensibles a la proposta i a la figura de Joan 

Amades. Aquesta implicació pot materialitzar-se de moltes maneres com per exemple organitzant actes 

commemoratius a les vostres poblacions, afegint-vos a la iniciativa amb propostes que ja realitzeu en les 

programacions culturals, donant a conèixer el personatge i la seva obra ingent, fins i tot dedicant-li activitats 

que ja feu habitualment. 

 

Amb aquesta intenció i amb la idea d'unificar visualment totes les activitats que 

s'organitzin al voltant de l'Any Amades, s'ha creat una marca que és a disposició de 

totes les entitats i organitzacions, i que podeu, si ho desitgeu, descarregar a la web: 

http://www.joanamades.cat/ 
 

L'Associació Cultural Joan Amades agrairà rebre una notificació a través del 

correu electrònic a l'adreça anyamades@joanamades.cat per tal de tenir-ne 

constància i poder difondre l'acte organitzat en els mitjans que té al seu abast.  
 

Joan Amades amb una vella quaresma a les mans en una sessió de treball. 

  

 

 

 

mailto:agrupament@agrupament.com
http://www.joanamades.cat/imatges/galeria/amadesvellaquaresma.jpg
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RECULL D’INFORMACIONS I ACTIVITATS QUE SE'NS HAVIEN COMUNICAT FINS 
EL MOMENT DE TANCAR-NE L'EDICIÓ. 
 

DIMECRES DIA 1 DE JULIOL 

A les 21 h. Danses catalanes amb el Ballet Joventut de Perpinyà. Lloc: Plaça de la Vila - Població: Santa 

Maria la Mar (Rosselló - Catalunya Nord). 

 

DIJOUS DIA 2 DE JULIOL 

A les 20 h. XXXI Diada dels Raiers amb l’actuació de l’Esbart Dansaire dels Raiers. Lloc: Carpes Camp de 

futbol. Població: La Pobla de segur - El Pont de Claverol (Pallars Jussà). 

 

DIVENDRES DIA 3 DE JULIOL 

De les 16 a les 20 h. Participació dels Esbarts Sant Martí i Gaudí de Barcelona als actes d'inauguració del 

nou edifici de l'Hospital de Sant Pau. Població: Barcelona – Eixample. 

A les 21 h. Danses dels Països Catalans a càrrec del Foment de la Sardana-Esbart dels Reis de Mallorca de 

Perpinyà. Lloc: Càmping Azurèva - Població: Sant Cebrià (Rosselló). 

 

DEL DIVENDRES 3 DE JULIOL AL DIUMENGE 5 DE JULIOL 

L’Esbart Dansaire de Tarragona participa al Festival de Folklore de Sestao (Euskadi). 

 

DISSABTE DIA 4 DE JULIOL  

A les 19 h. Festival "Arrels" (Jornada Multicultural al Mhic) amb l’actuació de l’Esbart Dansaire Sant 

Adrià, la Agrupación Folklórica Los Xustos de Gijón i el Grup Rumbamazigha. Lloc: Jardins del Museu 

d'Història de la Immigració de Catalunya (Masia Can Serra - Ctra. de Mataró, 124) - Població: Sant Adrià de 

Besòs (Barcelonès). 

A les 20 h. Nit de l'Oci amb l’actuació de l’Esbart Santa Llúcia de Reus. Lloc: Centre Cívic Ponent - 

Població: Reus (Baix Camp). 

A les 21 h. Espectacle "Ben viva, ben nostra" a càrrec de Ballets de Catalunya de Barcelona amb el grup 

musical De soca-rel. Lloc: Plaça del Rei - Població: Barcelona -- Ciutat Vella. 

A les 22 h. Recital d'estiu amb l’Esbart de Castelldefels de l'Agrupació Cultural Folklòrica. Lloc: Plaça de 

l'Ajuntament - Població: Castelldefels (Baix Llobregat). 

A les 22.30 h. 2on Memorial Ramon Espín (festival de danses) amb l’actuació de l’Esbart Ciutat Comtal, 

l’Esbart Gaudí i l’Esbart Sant Martí (tots de Barcelona). Lloc: Plaça Gaudí/Carrer Marina. Població: 

Barcelona – Eixample. 

 

DIUMENGE DIA 5 DE JULIOL 

Tot el dia. Ballades de l’Esbart Eudald Coma de Ribes de Freser amb el grup musical Randellaires, dins del 

concurs internacional de gossos d'atura d’Oceja (Alta Cerdanya). 

De les 10 h a les 12 h. Participació de l’Esbart Egarenc de Terrassa al Seguici de Festa Major (pels carrers) 

i Ball de Plaça (davant de l’Ajuntament). Població: Terrassa (Vallès Occidental). 

A les 14.30 h. Espectacle "Antologia" per l’Esbart Sant Martí de Barcelona. Lloc: Plaça de la Vila. 

Població: Oceja (Alta Cerdanya). 

A les 17 h. Recital de danses per l’Associació per la Dansa Estudi Folck de Manresa. Lloc: Jardí de la 

Residència d'Avis - Població: Sant Llorenç de Morunys (Solsonès). 

A les 18 h. Participació de l’Esbart Maragall de Barcelona a la representació de la sarsuela catalana en dos 

actes «Cançó d'Amor i de Guerra» de Rafael Martínez i Valls. Lloc: Casino l'Aliança del Poble Nou - 

Població: Barcelona -- Sant Martí. 

-Recital de danses a la Festa Major de Saifores a càrrec de l’Esbart Santa Eulàlia de Banyeres del Penedès 

Població: Saifores, Banyeres del Penedès (Baix Penedès). 

CORRANDES DE JULIOL 
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DILLUNS DIA 6 DE JULIOL 

A les 18 h. Recital de danses pels Dansaires d'Iluro de Mataró. Lloc: Centre La Llàntia - Població: Mataró. 

A les 20.30 h. Actuació de Festa Major amb la Cobla La Principal del Llobregat, dir. Jordi Nuñez i 

Pallarola. Hi participen: l’Esbart Dansaire del Vallès i l’Esbart Egarenc ambdós de Terrassa. Lloc: Raval de 

Montserrat - Població: Terrassa (Vallès Occidental). 

 

DIVENDRES DIA 10 DE JULIOL 

A les 21.30 h. Danses catalanes a càrrec del Ballet Joventut de Perpinyà. Lloc: Plaça del Sud - Població: 

Canet en Rosselló (Catalunya Nord). 

A les 22.30 h. Festa Major de Can Anglada amb l’actuació de l’Esbart Dansaire del Vallès. Lloc: Plaça de 

Can Anglada - Població: Terrassa (Vallès Occidental). 

 

DISSABTE DIA 11 DE JULIOL 

A les 16 h. Danses catalanes dins el festival d'havaneres amb els Dansaires Catalans de Tuïr. Lloc: Casc 

Antic - Població: Cotlliure (Rosselló - Catalunya Nord). 

A les 18 h. Festival d'estiu amb l’actuació dels Dansaires d'Iluro de Mataró. Lloc: Plaça de l'Ajuntament - 

Població: Mataró (Maresme). 

-Cavallets de l’Esbart Català de Dansaires de Barcelona amb acompanyament de flabiol i tamborí. Població: 

Torredembarra (Tarragonès). 

A les 19 h. Ball de Gitanes i Ball dels Cossis a càrrec de l’Esbart Dansaire de Tarragona. Lloc: Carrers de 

la vila - Població: Cunit (Baix Penedès). 

A les 22 h. Festival d'estiu amb l’actuació de l’Esbart Rocasagna de Gelida. Lloc: Plaça de la Vila. 

Població: Gelida (Alt Penedès). 

 

DIUMENGE DIA 12 DE JULIOL 

De les 11 a les 17 h. Diada Multicultural de Puigcerdà  amb la participació de l’Esbart Fontcoberta de 

Banyoles. Lloc: Plaça Major - Població: Puigcerdà (Cerdanya). 

Al vespre. RUBIFOLK. Cloenda del festival amb la participació de l’Esbart Dansaire de Rubí i tots els 

grups folklòrics internacionals. Lloc: Plaça del Dr. Guardiet - Població: Rubí (Vallès Occidental). 

A les 22 h. Recital de danses amb l’Esbart Montgrí de Torroella de Montgrí. Lloc: Plaça de l'Església 

Població: L'Estartit (Baix Empordà). 

 

DILLUNS DIA 13 DE JULIOL 

A les 21.30 h. Recital de danses dins la Festa Major per l’Esbart Santa Eulàlia de Banyeres del Penedès. 

Lloc: Plaça de l'Ajuntament - Població: Banyeres del Penedès (Baix Penedès). 

 

DIMARTS DIA 14 DE JULIOL 

A les 11 h i a les 16 h. Festa catalana amb Els Dansaires Catalans de Tuïr. Lloc: Places dels Angles - 

Població: Els Angles (Capcir). 

A les 20 h. Festival Internacional de Dansa Popular de Cerdanyola del Vallès (obertura del Festival). Amb 

l’actuació de l’Esbart Sant Marçal de Cerdanyola del Vallès (amfitrió) i 5 grups estrangers. Lloc: Teatre 

Ateneu - Població: Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental). 

 

DIJOUS DIA 16 DE JULIOL 

A les 20 h. Festival Internacional de Dansa Popular de Cerdanyola del Vallès. Tallers de dansa a càrrec dels 

grups participants. Lloc: Plaça Abat Oliba - Població: Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental). 

 

DIVENDRES DIA 17 DE JULIOL 

A les 19 h. Recital de danses a càrrec de l’Esbart Dansaire de Sant Joan Despí. Lloc: Plaça Major - oblació: 

Corbera de Llobregat (Baix Llobregat). 

A les 22 h. Festa del Barri del Gall amb la participació de l’Esbart Vila d'Esplugues. Lloc: Pista annexa a la 

Biblioteca Pare Miquel. Població: Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat). 

A les 22.30 h. Recital de danses catalanes amb l’Esbart Joaquim Ruyra de Blanes. Lloc: Càmping Català - 

Població: Blanes (Selva). 
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DISSABTE DIA 18 DE JULIOL 

A les 20 h i 22 h. Festival Internacional de Dansa Popular de Cerdanyola del Vallès. Cercavila i acte central 

amb l’Esbart Sant Marçal de Cerdanyola del Vallès (amfitrió) i 5 grups estrangers. Lloc: Camp d'esports 

c/Sta. Anna - Població: Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental). 

A les 20.30 h. Representació de la Llegenda de Llívia (Llegenda de Menussa i Lampègia) per l’Esbart Sant 

Jordi de l'Orfeó Badaloní. Lloc: Vila - Població: Llívia (Cerdanya). 

A les 21.30 h. Danses catalanes dins del concurs de sardanes pel Ballet Joventut de Perpinyà. Lloc: Plaça de 

Braus - Població: Ceret (Vallespir - Catalunya Nord). 

A les 22 h. Recital de la Festa Major amb l’Esbart Santa Anna de Les Escaldes (Andorra). Lloc: Teatre Prat 

del Roure - Població: Les Escaldes (Andorra). 

 

DIUMENGE DIA 19 DE JULIOL 

A les 19 h. Festival Internacional de Dansa Popular de Cerdanyola del Vallès (Cloenda) amb l’Esbart Sant 

Marçal de Cerdanyola del Vallès. Sec. Juvenil, Cases regionals de Cerdanyola i el Grup de Sèrbia. Lloc: 

Teatre Ateneu - Població: Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental). 

A les 20 h. Festival Internacional de Dansa Folklòrica de Banyoles amb l’Esbart Fontcoberta de Banyoles, 

el Grup Dantza Taldea de Bermeo (Euskadi) i Patara Erisioni (Geòrgia). Lloc: Espai de la Muralla - oblació: 

Banyoles (Plà de l'Estany). 

A la tarda. Festival Folklòric amb els Dansaires Catalans de Tuïr i el Grup de Bardos al País Basc. Lloc: A 

determinar - Població: Tuïr (Rosselló - Catalunya Nord). 

 

DILLUNS DIA 20 DE JULIOL 

Al vespre. Recital de Festa Major a càrrec de l’Esbart Vicentí de Sant Vicenç dels Horts amb la Cobla La 

Principal del Llobregat, dir. Jordi Nuñez i Pallarola. Lloc: Teatre del Centre Catòlic - Població: Sant Vicenç 

dels Horts (Baix Llobregat). 

 

DIMECRES DIA 22 DE JULIOL 

A les 19 h. Festa de Santa Magdalena amb l’interpretació del Ball del Ginjoler, Ball del Babau i Ball de 

l'Ofrena a la Patrona per l’Esbart Vila d'Esplugues. Lloc: Inici cercavila: Casal de Cultura Robert Brillas -- 

Final: Església de Santa Magdalena - Població: Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat). 

A les 21.30 h. 48è Festival Dies de Germanor Catalana amb l’Esbart Manresà de Dansaires i el Ballet 

Joventut de Perpinyà. Lloc: Aire de Festivitats - Població: Argelers de la Marenda (Rosselló). 

A les 22 h. Espectacle "ReVOLTA" per l’Esbart Sant Martí de Barcelona amb motiu de la Festa Major. 

Lloc: Plaça Major - Població: Riudoms (Baix Camp). 

 

DIJOUS DIA 23 DE JULIOL 

A les 21h. 48è festival "Dies de Germanor Catalana" amb l’Esbart Manresà de Dansaires i el Ballet 

Joventut de Perpinyà. Lloc: Gran Plaça - Població: El Voló (Rosselló - Catalunya Nord). 

 

DEL DIJOUS 23 DE JULIOL AL DIUMENGE 26 DE JULIOL 

Participació de l’Esbart Rocasagna de Gelida al Festival Folklòric Internacional "Folklore & Partage". 

Població: Montréal de l'Aude (França). 

 

DIVENDRES DIA 24 DE JULIOL 

A les 20 h. "El show". Festa de comiat d'estiu de l'Esbart Vila d'Esplugues. Lloc: Casal de Cultura Robert 

Brillas - Població: Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat). 

A les 21.30 h. Danses dels Països Catalans pel Foment de la Sardana-Esbart dels Reis de Mallorca de 

Perpinyà. Lloc: Platja Sud - Població: Canet de Rosselló (Catalunya Nord). 

A les 21.30 h. 48è festival "Dies de Germanor Catalana" amb l’Esbart Manresà de Dansaires i el Ballet 

Joventut de Perpinyà. Lloc: L'ARSENAL (Casa Musical) - Població: Perpinyà (Rosselló - Catalunya Nord). 

 

DISSABTE DIA 25 DE JULIOL 

A les 19 h. Festival amb l’Esbart Joaquim Ruyra de Blanes, la Colla d'es Puig d'en Valls d’Eivissa i 

Mazantini de Ciudad Real (Castella -La Mancha). Lloc: Pl. dels Dies Feiners - Població: Blanes. 
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A les 21.30 h. Danses catalanes amb el Ballet Joventut de Perpinyà. Lloc: Plaça - Població: Cervera de la 

Marenda (Rosselló - Catalunya Nord). 

A les 22 h. Espectacle "Almogàvers" dins del Festival Dansafolk a càrrec de l’Esbart Sant Martí de 

Torrelles de Llobregat. Lloc: Auditori - Població: Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat). 

A les 23 h. Festival amb l’Esbart Joaquim Ruyra de Blanes i la participació de 3 grups forànis. Lloc: Plaça 

dels Dies Feiners - Població: Blanes (Selva). 

 

DIUMENGE DIA 26 DE JULIOL 

A les 13.30 h. Ball de l'Almorratxa de Blanes a la sortida d'Ofici de Festa Major a càrrec de l’Esbart 

Joaquim Ruyra de Blanes. Lloc: Plaça de l'Ajuntament - Població: Blanes (Selva). 

A les 19.30 h. Recital de la Festa Major amb l’Esbart Català de Dansaires de Barcelona amb 

acompanyament d' El Grupet. Lloc: Envelat de la platja  Població: Sant Pol de Mar (Maresme). 

A les 23 h. Festival Internacional Folklòric de Blanes amb actuació de l’Esbart Joaquim Ruyra de Blanes i 

de 3 grups forànis. Lloc: Plaça dels Dies Feiners - Població: Blanes (Selva). 

 

DILLUNS DIA 27 DE JULIOL 

A les 18 h. Passades de Les Santes amb la participació dels Dansaires d'Iluro. Lloc: De l'Ajuntament a la 

Riera - Població: Mataró (Maresme). 

A les 20 h. Representació de La Moixiganga de Sitges pel Grup Mediterrània de Sant Cugat del Vallès. 

Lloc: Claustre de Sant Cugat - Població: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental). 

 

 

L’AGENDA ONLINE 

http://www.esbarts.cat/index.php?mod=Agenda 
 

 

 

 

 

 

 

Recordem als esbarts que cal que ens facin arribar les seves ballades, recitals, viatges, 
activitats, etc..., ABANS DEL DIA 20 DEL MES ANTERIOR A LA DATA DE L'ESDEVENIMENT. 
També ens cal saber el lloc i l’hora. Gràcies per la vostra comprensió. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L'Esbart Dansaire de Tona 

 

 

http://www.esbarts.cat/index.php?mod=Agenda
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ACTUACIONS QUE NO ENS VAN PODER SER COMUNICADES ABANS DE TANCAR 
L’EDICIÓ DEL PUNT DE JUNY, PERÒ QUE EN EL SEU MOMENT VAN FIGURAR 
ANUNCIADES A LA PLANA  WEB DE L’AGRUPAMENT. 
 

DIA 1 

-L’Esbart Comtal-Bastoners de Barcelona va actuar al Parc de la Ciutadella de Barcelona. 

 

DIA 2 
-L’Esbart Sant Martí de Barcelona va fer un recital per a turistes nord americans al local de l’Esbart. 

 

DIA 6 
-El Grup de Dansa Tradicional Catalana Ramón d’Olzina deVilaseca va actuar al Castell de Falset. 

 

DIA 7 

-L’Esbart Eudald Coma de Ribes de Freser va participar a la I trobada de folklore Català a la Vall de Núria. 

-L’Esbart Dansaire de l’Orfeó Reusenc va actuar a la Residencia ICASS de Reus. 

 

DIA 12 

-L’Esbart Santa Tecla de Tarragona va organitzar una ballada d’esbarts infantils i juvenils al Moll de la 

Costa d’aquesta Ciutat amb la participació de l’Esbart Santa Eulàlia de Banyeres (Penedes) i l’Esbart 

Marbolenys de Les Preses. 

 

DIA 13 
-L’Esbart de Dansaires de l’Orfeó Gracienc de Barcelona, va actuar al seu estatge amb una actuació de totes 

les seves seccions a mena de fí de curs. 

-Les seccions infantils de l’Esbart Sant Martí de Barcelona van actuar a l’Escola Tècnica del Clot dins del 

festival d’aquest Centre. 

 

DIES 14 

-L’Esbart Comtal-Bastoners de Barcelona va actuar a la Plaça Lesseps de Barcelona. 

-L’Esbart Dansaire La Múnia va fer la darrera actuació de temporada a la Sala Polivalent de La Múnia. 
 

DIA 17  

-L’Esbart Ciutat Comtal de Barcelona va fer una nova edició dels seus “Dimecres Folc”. 

 

DIA 20 

-L’Esbart Comtal-Bastoners de Barcelona va fer un taller-actuació al collegi Ramón LLull de Barcelona. 

-L’Esbart Maragall de Barcelona va actuar aquest dia a Vilanova del Camí. 

-L’Esbart Dansaire Sant Joan Despí va actuar amb totes les seccions a la plaça de l’Ermita de la seva vila. 

 

DIA 21 
-El cos de dansa de l’Esbart Dansaire Sant Joan Despí va actuar a Can Negre de la seva vila. 

-El Grup de Danses d’Ordino (AD) ha participar al Festival que es va fer a Esplugues de Llobregat. 

 

DIA 23  

-El Grup de Danses d’Ordino va ballar el “Ball de Fallaires” a Ordina (AD) correografiat per Rafael 

Miranda i que es balla tot saltant entre mig de les flames ja fa molt d’anys. 

 

CORRANDES PASSADES 
DEL MES DE JUNY 
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DIA 26 

-L’Esbart Joaquim Ruyra de Blanes va actuar davant del Monument de la sardana a la seva vila. 

 

DIA 27 

-L’Esbart Dansaire de Tarragona va actuar a la Pl. de la Mitja Lluna de la seva ciutat amb les seccions joves. 

-L’Esbart Dansaire de l’Orfeó Reusenc va actuar a la seva ciutat dins de les Festes de Sant Pere. 

 

DIA 28 

-L’Esbart Dansaires Malgratencs va actuar a la seva població de Malgrat, amb motiu de la festa major. 

-L’Esbart Dansaire de Castelló d’Empuries va actuar aquest dia a La Jonquera. 

 

DIA 29 
-L’Esbart Eudald Comes de Ribes de Freser va actuar a Premia de Dalt amb motiu de la festa major. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’Esbart Eudald Comes de Ribes de Freser 

 

* * * * 

 

 

 
 

DEL LLIBRE “CINC MIL REFRANYS CATALANS I FRASES FETES POPULARS” 
EDITORIAL MILLÀ 1965. 
 

MES DE JULIOL 

 

El bon nap, per Sant Jaume ha d’ésser nat. 

Per Santa Magdalena, l’avellana plena. Plena o plena, cull l’avellana per Santa Magdalena. 

Per Santa Marina, nap a la terra i a la mar sardina. 

Pel Juliol, el raïmet porta dol i l’oliva també en vol. 

Per Sant Nin i Sant Non, pebrots i tomàquets. 

Juliol sense rosada duu la pluja amenaçada.  

Pel Juliol, la forca al coll.  

Pel Juliol, sega qui vol. 

Poll de juliol, cap o cul, sempre li dol. 

Al mes de juliol, a l’era hi fa bon sol.                                                            

Qui no bat pel juliol, no bat quan vol. 

Juliol, les eugues a l’era i els bous al sol. 

Pel Juliol, ni dona ni sol, encara que col i dona, tot l’any és bona.  

Pel Juliol, di dona ni cargol. 

COL·LABORACIONS 
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CORREUS REBUTS DE PART DELS NOSTRES SOCIS 
 

L’Esbart Dansot de Capellades ens comunica la seva nova adreça postal: 

 

ESBART DANSOT DE CAPELLADES 

Ronda del Capelló, 28 baixos 

08786 Capellades (Anoia) 

 

Web: http://esbart.capellades.net/ 

E-mail: annamariasabater@gmail.com 

 

 

 

 

 

L’Esbart Sant Genís de Taradell té  

nou correu electrònic: 

E-mail : esantgenis@gmail.com 

 

 

 

 

L’amic Ton Farran, director de l'Esbart Albada de Tàrrega, ens fa constar que en l’apartat de Danses i 

Festes Populars del Punt Informatiu 156 corresponent al mes de maig, vàrem posar al peu de pàgina una foto 

d’il·lustració al costat de l’anunci de la interpretació del Ball de l’Eixida de Tàrrega que no corresponia. 

Efectivament, l’Eixida de Tàrrega que s’interpreta dins dels actes de la Festa Major de maig, en honor de les 

Santes Espines i la Mare de Déu de l'Alba, a la sortida d'Ofici, a la plaça major, encapçalada per l'Alcalde de 

la Ciutat i oberta a tothom que la vulgui ballar, correspon més aviat a la foto que podeu veure a sota (foto 

enviada pel Ton Farran). La que vàrem posar al Punt 156 era una foto del Grup sardanista Estol-Espigol 

d'Agramunt, interpretant alguns dels balls d'Agramunt. Gràcies Ton i disculpa'ns..... . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELS LECTORS ENS ESCRIUEN 

http://esbart.capellades.net/
mailto:annamariasabater@gmail.com
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APLEC INTERNACIONAL DE LA SARDANA I MOSTRA DE GRUPS FOLKLÒRICS  
 

L'Aplec se celebrarà a la ciutat de Luxemburg els dies 1 i 2 d'agost de 2009.  
 

L’any 1988, a fi de donar a conèixer per Europa la realitat i varietat de la cultura popular 

catalana nasqué l’Aplec Internacional de la Sardana i Mostra de Grups Folklòrics. Any rere 

any, una mostra de la nostra cultura popular i tradicional, encapçalada per la dansa més 

emblemàtica i representativa de Catalunya, com és la sardana, va fronteres enllà del nostre 

país. Cada nova edició d’aquest Aplec confirma que es tracta d’un esdeveniment 

perfectament consolidat en el temps, i que molta gent espera arreu d’Europa. Els membres dels diversos 

grups actuants – geganters, bastoners, colles sardanistes, cobles, grallers, esbarts, cavallets, diables…- són 

els que el fan possible. 

 

Es organitzat per l’Associació per a la Difusió del Folklore, entitat de serveis sense ànim de lucre formada 

per persones vinculades estretament al món del folklore i la cultura popular catalana. Té com a objectiu 

fonamental potenciar i dinamitzar la cultura popular del nostre país i també donar a conèixer a Catalunya el 

folklore d’altres indrets del món, mitjançant diferents intercanvis culturals. ADIFOLK pertany a CIOFF - 

Comitè Internacional d’Organitzadors de Festivals Folklòrics - reconegut amb la categoria d’ESTATUS B 

per la UNESCO i, a la vegada, és membre de l’Associació Espanyola d’Organitzadors de Festivals 

Folklòrics. 

 

Us afegim a continuació els socis de l’Agrupament que participaran a l’edició d’enguany: 

 

Ball de cintes : Esbart Català de Dansaires  

Esbart : Esbart Dansaire de Rubí  

 

Col·labora en l'Aplec: 

 
189, rue de Kirchberg. 

L-1858 LUXEMBURG 

+352-220678 i +352-430133249 

contacte@ccluxemburg.cat 

http://ccluxemburg.cat/wp/ 

 

 

 
 

 

Gran Via, 608 1r C 

08007 Barcelona 

Telf. +34 933 025 017 

Fax +34 933 019 130 

info@adifolk.cat 

Programa detallat : www.adifolk.cat 

NOTÍCIES DIVERSES 

Esbart Català de Dansaires 

Ball de Cintes del Vallès 

Esbart Dansaire de Rubí 

El Moliner i la Maria 
Coreografia: Jordi Rubio  

Proposta Musical:Max Havart  

Arranjament: Pere Burés  
Vestuari: Maria Carbonell 

mailto:contacte@ccluxemburg.cat
http://ccluxemburg.cat/wp/
mailto:info@adifolk.cat
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“25 ANYS EN DANSA”, EXPOSICIÓ DE L’ESBART DANSAIRE DEL VALLÈS   
 

Del 3 al 27 de juliol  

Casa Soler i Palet c/Font Vella del Departament de Cultura 

de l'Ajuntament de Terrassa 

 

Inauguració de l'exposició:  

Divendres dia 3 de juliol a les 21.15 h per l'honorable 

Alcalde de Terrassa Pere Navarro 

 

Horaris: 

Dies de festa major:  

Obert tot el dia fins i tot a la nit: de les 10h. a les 24h.   

La resta del mes:                                                                                             Esbart Dansaire del Vallès de Terrassa 

De dilluns a dijous de 10h. a 13h. i de 16h. a 20h. 

De divendres a diumenge obert també als migdies. 

 

“L'essència de l'exposició és mostrar d'una manera visual tot el recorregut que hem fet al llarg d'aquests 25 

anys ballant diferents danses a molts pobles i ciutats del nostre país i part de l'estranger però sempre des 

d'un punt d'experiència, de convivència, d'emocions, d'amistat. Ballar és una forma d'expressar-se, de 

conèixer gent, llocs, d'aprendre, de riure.... Per això hem volgut plasmar imatges més estètiques amb 

imatges de grup, de moments curiosos i divertits, notícies, vídeos... També hi haurà elements i objectes, 

vestuari que fem servir per ballar... “  

 

Montse, 

Esbart Dansaire del Vallès de Terrassa.- 
 

Una acurada iniciativa de l’Esbart al qual desitgem moltes felicitats i per molts anys. Tanmateix, cal destacar 

que l’entitat terrassenca ha programat una vintena d'actes per commemorar l'aniversari. L'acte central serà el 

novembre al Teatre Alegria, amb un homenatge als fundadors dels quals, malauradament, ha desaparegut de 

manera totalment inesperada, en Ricard Amat i Antolín. 

 

L’ESBART MARBOLENY VIATGE A BULGÀRIA  
 

Els grans de Marboleny Escola i els balladors de Marboleny Jove, acompanyats del seu habitual grup de 

joves músics, també de la Garrotxa, participaran aquest juliol al 15è International Children’s Dance Festival 

“Tomorrow’s peace starts with today’s friendship” que s’organitza a la ciutat de Silistra, una localitat al 

nord-est de la República de Bulgària envoltada pel riu Danubi i el Mar Negre. Cada mes de juliol, i des de fa 

14 anys, Silistra es converteix en un centre de dansa tradicional juvenil. Al llarg de la seva història el festival 

ha acollit representants de 30 països diferents.  

 

Es tracta d’un certamen que acull joves de 8 a 17 anys i que prioritza l’espectacle, la participació i 

l’intercanvi entre els balladors de diferents països. Entre el complet repertori que Marboleny presentarà a 

Bulgària, destaca un programa de balls aranesos, així com el Ball Pla de Canejan o el Tricoté, i de  balls 

mallorquins, com el Toni Moreno o la Jota Mallorquina, juntament amb altres danses d’arreu del territori 

català, com la Bolangera de Solsona. 

 

Aprofitant l’oportunitat de participar al festival, del 2 al 15 

de juliol els balladors de Marboleny emprendran una ruta 

per diferents països europeus (França, Itàlia, Eslovènia, 

Croàcia, Sèrbia, Bulgària i Grècia). Una molt bona 

oportunitat per donar a conèixer la nostra dansa. 

 
Marboleny Escola 
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CRÒNICA DE L'ANTONI ARIAS 
 

Sembla ser que els balls de gitanes provenen  dels antics carnavals i van començar a denominar-se així cap a 

finals del segle XVII. El 1687 hi trobem la referència d’un ball de gitanes a Reus i aquesta mateixa colla està 

present el 1714 a la processó de la Mare de Déu de la Candela de Valls. Sembla, però,  que es tractava d’un 

ball de cintes. El mot gitanes sembla provenir del conjunt de gent que formava part de les comparses de 

carnaval i que anaven bruts i espellifats. Anaven vestits amb parracs i emmascarats de cara. Son els que en 

conjunt representen el mal. A més sembla que les mosses o les dones encarbonaven la cara a tothom qui 

trobaven al seu pas. Els components de la mascarada de Premià de Dalt es dividien en dos grups ben 

diferenciats. Uns anaven vestits el millor possible, guarnits amb gran nombre de cintes i de flocs, i lluint 

tantes joies com podien. Els altres vestien de forma estranya i pintoresca. Els que anaven nets i polits eren 

anomenats Bonics i en canvi als altres els deien Gitanos. En augmentar el nombre dels bruts, amb el 

transcurs del temps  i pel fet que les dones intervenien en un nombre molt superior això va fer, probablement 

que arrelés el nom de Gitanes i no de Gitanos. En aquest sentit és curiós el que va manifestar Valentí 

Almirall (advocat, periodista i polític) després de la seva visita a Mollet: 

 

“ Un ball,doncs,executat per homes fets sense lo concurs de parelles púbers, es un ball castrat. Quan es 

pretén suplir la parella ó ja per medi d’homes disfressats de dona, ó  ja per nenas que no son encara noyas 

,no sols es un ball castrat, sino un acte hipócrita de mojigatería. En lo primer cas, los balladors 

desemparats fan llástima; en lo segon, llástima i fástich. Lo ball entre gent gran no pot ser res més que la 

aproximació dels sexos, no passant los llindars de la conveniencia social, sol pot mirarla amb mals ulls lo 

qui tinga perturbada la intel·ligencia o corromput lo cor. Sols aproximantse’ ls sexos pot prepararse lo just 

compliment d’una de les lleys més santas de la naturalesa... Y si tant vol ballarse ,com convé que s’ balle , y 

si del ball se’n vol fer una costúm popular, Viscan cent vegades las sardanas, los contrapasos, los tirabous 

y tots los altres balls que s’ ballen á plassa! Però ballats per parelles, per homens i donas.” 

 

Curioses i dures paraules. Sembla ser, però, que ja el 1800 tenien problemes amb les parelles. Mes o menys 

(encara que segurament per diferents motius) com al segle XXI. 

 

Ref. Lo ball de les gitanes en la Maresma ( Pompili Massa i Pujol) 

Edit l’Agulla ISBN: 8496294285 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref. Danses de la Terra volum 1 ( Joan Amades) 

Edit El Mèdol ISBN: 84-89936-13-7 
 

SABÍEU QUE ?... 
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RUBIFOLK, FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANSA TRADICIONAL DE RUBÍ 
Festival adherit al CIOFF 

 

Del 8 al 12 de juliol de 2009 

MEMORIAL PERE BURÉS I CAMERINO 

 

RUBIFOLK és el Festival Internacional de Dansa Tradicional de Rubí; un esdeveniment creat i organitzat 

per l’Esbart Dansaire de Rubí. Aquest Festival va néixer l’any 2001, però rera l’experiència i la tradició de 

l’Esbart d’haver organitzat del 1973 al 1975 el Festival Folklòric Internacional de Rubí i del 1986 al 1991 el 

Festival Euro Pobles. 

 

Grups participants: 

 Associació Identitat Cultural Equatoriana (Equador) 

 Ballet Folklòric de la Universitat de Cucsur (Mèxic)  

 Conjunt Artístic de Maraguan (Cuba) 

 Grup Djilandiang (Senegal) 

 Esbart Dansaire de Rubí 

 

Programa i informació: www.esbartderubi.cat                             
Rubifolk 2007 

  

XXVI MOSTRA DE DANSA INTERNACIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS  
Festival adherit al CIOFF 
   

Del 14 al 19 de Juliol de 2009 

 

LA MOSTRA és un intent d'apropar les diverses cultures existents als ciutadans de 

Cerdanyola del Vallès, mitjançant l'art de la dansa. Els grups tenen la possibilitat de 

conèixer i de trobar-se amb altres formes de ballar, de cultura i de folklore. Es converteix, 

doncs, en una important manifestació cultural, d'intercanvi i de convivència, sent el seu lema la pau i 

l'enteniment entre cultures mitjançant la dansa. Va néixer com un festival de dansa folklòrica, però en 

l'actualitat ha esdevingut una mostra multicultural, on hi tenen cabuda a més de la dansa, la música, la 

gastronomia, la cultura popular i la fotografia, on hi intervenen grups de diferents contrades, tant de la resta 

de l'Estat com de l'estranger, esdevenint un espectacle de gran valor artístic, que cada any compte amb més 

acceptació del públic que frueix de tots els actes que s'organitzen. Es un esdeveniment organitzat per 

l’Esbart Dansaire Sant Marçal de Cerdanyola del Vallès. 

 

Grups participants: 

 Cuba 

 Itàlia 

 Mèxic 

 Sèrbia 

 Esbart Dansaire Sant Marçal 

 

Programa i informació:  

www.esbartsantmarcal.com 
Fotografia: J.R.Urbano 

 

Tots els festivals CIOFF a l’Estat Espanyol (associats i adherits): www.cioff-esp.org/ 

Tots els festivals CIOFF arreu del món (associats i adherits): www.cioff.org/ 

FESTIVALS FOLKLÒRICS 

http://www.esbartderubi.cat/
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TANMATEIX ENS PLAU INFORMAR-VOS QUE 
 

L'Esbart Fontcoberta de Banyoles organitza el XIV Festival Folklòric. 

Enguany serà el diumenge dia 19 de juliol a les 20h a La Muralla amb la participació d’un grup d’Euskadi i 

de Geòrgia. 

Més informació: www.elfoment.cat 

 

L’Esbart Joaquim Ruyra de Blanes organitza el primer Festival Folklòric de Dansa. 

Del 25 al 26 de juliol a la plaça dels dies feiners. Hi participen grups: d’Eivissa, Castella la Manxa..... . 

Més informació: http://esbartjoaquimruyra.cat/ 

 

Del 16 al 19 de juliol tindrà lloc el Festival Internacional de Música de Cantonigròs. 

És un festival basat en la competició i exhibició de música coral  mixta, veus iguals femenines, cors 

infantils  i danses populars, que se celebra tots els anys a Cantonigròs durant 4 dies del mes de juliol. 

Grups corals i  de danses d'arreu del món s'inscriuen en les diferents categories per a participar en les cinc 

competicions diferents de les quals consta el Festival, i diàriament una tria dels grups pren part en els 

concerts que se celebren cada capvespre, després de les competicions.  

Informació i programa : www.fimc.es i 932 326 444 

 

* * * * 

 

DANSES I FESTES POPULARS DEL MES DE JULIOL 
 

Dia 5 a Vic a l’Osona: Dansa de l’espigul. 

Dia 12 a Llavorsí al Pallars Sobirà: Ball Pla. 

Dia 19 a Taüll  a l’Alta Ribagorça:  Contrapàs, Ball pla, Ball de Sant Isidre. 

 -La Riera de Gaià al Tarragonès: Ball deSanta Margarida. 

Dies 24 i 25 a Lloret de Mar a La Selva: Ball de les almorratxes.  

Dia 25 a Nalec a l’Urgell: Ball de les forques.  

 -Sant Carles de la Ràpita al Montsià: Jota Rapitenca. 

 -Festa dels Elois a Berga al Berguedà: Ballet de Déu                                                          Jota Rapitenca 

 -Bellvís al Pla d’Urgell: Bolangera, Ball pla, Corranda. 

Dia 26 a Marata al Vallès Oriental: L’Espolsada. 

 -El Vendrell al Baix Penedès: Ball de Nans i ball de diables i bastons. 

 

* * * * 

 

 

 

 

 

 

ARXIU DE L’ESBART VERDAGUER 
 

Hem rebut de la biblioteca de Catalunya la relació del fons que hi ha dipositat de l’Esbart Verdaguer de 

Barcelona* que la família Lanuza ha donat a aquesta institució. L’Agrupament en té una còpia a la seva 

biblioteca per qui vulgui fer alguna consulta. 

 
*Agrupació folklòrica fundada a Barcelona per Manuel Cubeles i Solé (1945). Ha estat una de les entitats que més ha divulgat 

els ballets populars catalans, sovint en versions actualitzades. Suposà l'aparició d'una línia divergent que mirava més per 

l'adopció de nous llenguatges d'expressió, amb uns treballs coreogràfics i escènics sovint molt interessants que donaren als 

esbarts un caràcter equiparable als grups de dansa contemporanis. Ha actuat en moltes ocasions als Països Catalans i a 

l'estranger. 

FEM RESSÒ 

http://www.elfoment.cat/
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Joan Gay i Planella (Barcelona, 1867 - 

Buenos Aires, 1926) va ser un 

compositor, col·laborador de l'Orfeó 

Català. Va desenvolupar la seva carrera a 

Catalunya, Cuba i l'Argentina, a més a 

més de publicar a França un volum de 

cançons populars amb el text original en 

català i traduïdes al francès. Va fundar i 

tenir responsabilitats en diversos 

organismes, com per exemple la 

Institució Catalana de la Música, el 1897. 

Va dirigir l'Orfeó Catalunya Nova, 

l'Orfeó Català de La Habana, i 

l'Academia de Bellas Artes de Corrientes, 

a l'Argentina. La seva esposa, Maria Gay, 

va ser una cantant d'òpera que va 

desenvolupar la seva carrera en 

importants teatres del món. 

Va compondre una nombrosa quantitat 

de cançons i sarsueles. 

 

 

 

 

 

 

EL MITE DEL COMTE ARNAU A SANT JOAN DE LES ABADESSES 
EL XIV CICLE DEL 18 DE JULIOL A L’1 D’AGOST 
 

 El Comte Arnau, tot un mite català, tota una llegenda catalana. 

 

Autèntic exemple de senyor feudal, maltractava als seus vassalls, defraudada 

la soldada als mossos i seduïa les donzelles. 

 

Es diu que per una mina molt profunda que travessava les muntanyes, anava a 

veure a l'Abadessa del Monestir de Sant Joan, a qui va raptar una nit. 

 

Quan va morir, va ser condemnat a córrer sense parar amb el seu cavall de 

flames i la seva canilla de gossos, per les muntanyes de la Serra Cavellera. 

Les nits de tempesta, voltat de clapits de gossos, esparvera els pagesos i la 

gent que es troba a la muntanya. 

 

 

 

El Comte Arnau de Josep Maria Sagarra (1928) 

ISBN 84-95616-82-3 / Edicions La Campana 
 

 

Cançó popular harmonitzada per Joan Gay i Planella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AQUEST MES DESTAQUEM... 
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La Vila de Sant Joan de les Abadesses, rememora cada any aquesta llegenda, en el Cicle de Representacions 

del Mite del Comte Arnau. Aquest festival que té una durada de tres setmanes comença amb la representació 

de la llegenda al Claustre del Monestir, també hi trobem música, danses, òpera, caminades nocturnes, el 

Comte Arnau Infantil, tallers medievals, espectacles de circ amb bufons i animació pels carrers de la vila. 

 

VISITES ESCENIFICADES NOCTURNES 

Monjos, Abadesses, Cavallers i Vassalls ens acompanyaran en un recorregut per la història, els personatges, 

les llegendes i els monuments de la vila. 

Els dimarts i dimecres, durant tot el cicle. 

Cal reservar entrades a l'Oficina de Turisme. 

 

Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses - Tel. 972-72-05-99 - turisme@santjoandelesabadesses.com 

 

Centre de documentació del mite del comte Arnau 

Horari: 

Dimecres i dijous: de 17.00 a 19.00 

Primer dissabte de mes: de 09.00 a 13.00 

Actualment el seu fons, totalment entrat en una base de dades informàtica que en facilita la cerca, està 

format per uns 700 registres, essent la gran majoria llibres, revistes i diaris, però també hi ha compact discs, 

vídeos, cartells, tríptics, partitures... 

Arxiu Històric Municipal de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PROGRAMA DEL XIV CICLE “EL COMTE ARNAU” 

Dia 18 de juliol (22 h): espectacle "Ritmes i Rimes" a càrrec de l'Esbart Ciutat Comtal de Barcelona. 

Dia 25 de juliol (22.30 h): concert de la Coral Polifònica de Puig-reig. 

Dia 1 d’agost (22 h): representació d'"El comte Arnau" de J. Maragall a càrrec del SAT Teatre de BCN.   

 

Activitats complementàries: sopar i espectacle "Alimentem el Mite" (dies 30 de juliol, 6, 13, 15, 20 i 28 

d'agost), visites guiades per les terres del Comte Arnau (del 18 de juliol fins al 30 d'agost), caminada 

nocturna "Cercant les petjades del Comte Arnau" (dia 22 d'agost a les 21 h) i cicle gastronòmic "El plat i 

dolç del Comte Arnau" (segones quinzenes de juliol i agost). 

Un Passeig pels Pirineus 

a càrrec de 

l’Esbart Fontcoberta de Banyoles 

XIII Cicle 

Fill de la Terra 

a càrrec de 

l’Esbart Sant Martí de Barcelona 

X Cicle 

mailto:turisme@santjoandelesabadesses.com
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L’AGRUPAMENT D’ESBARTS DANSAIRES 

Agraeix la col·laboració de totes i tots 

els que fan possible el 

PUNT INFORMATIU 

 

 

 

 

 

 

 


