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per costumismes revinguts de l’exterior, algun del quals, com les carabasses, els 
carabassons o els pebrots, vermells o verds, els buidàvem i els hi fèiem dos ulls, 
un nas i una boca, il·luminats amb una espelma a dintre. Ara en diuen 
“Halloway”. Excuseu si no ho he escrit prou correcte.  

Nosaltres encara ho vam intentar alguna vegada, però és un joc que al nostre 
país es va anar perdent amb la vinguda de la llum elèctrica i la il·luminació dels 
carrers de totes les localitats, petites o grans. En la foscor de la nit aquestes 
mascarades podien tenir un cert èxit, però posteriorment, en estar els carrers 
profusament enllumenats, el seu efecte aterridor, suposant que el tinguessin, es 
va anar perdent. 

    
   
................................................................................................................................................... 

 
 
 

CORRANDES 
 
- Dijous, dia 1: 
►A les 6 de la tarda, Recital de Dansa a Calaf, Anoia, pel Grup de Dansa 
Cor de Catalunya, de Manresa. 
 
►A la mateixa hora i al carrer Enric Granados, entre Diputació i Consell de 
Cent, de Barcelona, Recital de Tots Sants de Ballets de Catalunya, amb la 
participació de totes les seccions. 
 
- Del dijous, dia 1, al diumenge, dia 4: 
► L’Esbart Comtal, Bastoners de Barcelona, actuen a Viena, Àustria, 
amb acompanyament musical propi. 
 
- Dissabte, dia 3: 
► A les 6 de la tarda, al carrer Enric Granados, entre Diputació i Consell de 
Cent, de Barcelona, totes les seccions de Ballets de Catalunya, ofereixen 
un recital de dansa. 
 
► A les 10 de la nit, Espectacle Joaquim Serra, dintre de la programació de 
Mediterrània, Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional, de Manresa, Bages, 
actuació de l’Esbart Dansaire de Rubí, al Teatre Conservatori.    
 
- Diumenge, dia 4: 
► A les 11 del matí, a la plaça de la Porxada de Manresa, Bages, Ball de 
Gitanes de Sant Vicenç de Castellet, a càrrec de l’Esbart Sant Vicentí i 
altres agrupacions culturals, amb acompanyament musical de la cobla Sabadell, 
dirigida pel mestre Jordi Núñez i Pallarola. 
 
- Dijous, dia 8: 
►A 2/4 de 10 de la nit i al Centre Cívic Golferics, Gran Via de les Corts 
Catalanes 491, de Barcelona, Ballets de Catalunya presenta Balles? 
Ballem... però els nostres!, amb acompanyament musical De Soca-rel.   
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- Dissabte, dia 10: 
► A les 11 del matí i al Teatre del Col·legi dels Germans Maristes, de Girona, 
Gironès, l’Esbart Fontcoberta, de Banyoles fa un Recital de danses 
tradicionals. 
 
► A les 8 de la tarda-vespre i al carrer Barcelona, de Tarragona, Tarragonès, 
Recital de danses a la Casa d’Andalusia, per la secció de veterans de l’Esbart 
Dansaire de Tarragona. 
 
► A les 10 de la nit i al Centre Cultural Costa i Font, de Taradell, Osona, Recital 
de danses del 50è aniversari, per part de l’Esbart Sant Genís, amb acompa-
nyament musical de la Cobla Lluïsos, dirigida pel mestre Jordi Núñez i Pallarola. 
Durant aquest acte li serà lliurat el Trofeu de l’Agrupament. 
 
- Diumenge, dia 11: 
► A les 11 del matí i al carrer Brutat, de Sabadell, Vallès Occidental, les 
seccions Infantil i Juvenil de l’Esbart Sabadell Dansaire, participen en la 
Festa de benvinguda del vi novell.  
 
► A les 12 del matí i al Pavelló Esportiu de Premià de Dalt, Maresme, Roda 
d’Esbarts Catalònia Infantil, amb la participació de: Esbart Joventut Nostra, 
de Barcelona; Esbart Sant Martí, de Torrelles de Llobregat, i Esbart 
l’Espolsada, de Premià de Dalt, actuant d’amfitrió. 
 
► A 2/4 d’1 del matí i al Centre Cívic de Santa Eulàlia de Ronçana, Vallès 
Oriental, l’Esbart Fontcoberta, de Banyoles, presenta l’espectacle Balneari. 
  
► A la una del migdia, a la sortida de l’Ofici de Sant Martí i a la plaça Canonge 
Rodó, de Barcelona, Barcelonès, Ball de Rams de Sant Martí de Provençals, per 
l’Esbart Sant Martí, de Barcelona. 
 
► A les 6 de la tarda i al Casal Catòlic de Sant Andreu del Palomar, c/. Pons i 
Gallarza, 58 – 60, de Barcelona, Barcelonès, Recital de Dansa pels antics 
dansaires, amb motiu del 75è aniversari, amb acompanyament musical de la 
Cobla Sabadell, dirigida pel mestre Jordi Núñez i Pallarola. 
 
► A la mateixa hora i al Teatre de La Garriga, Vallès Oriental, l’Esbart 
Dansaire de Granollers presenta l’espectacle Eclàctic, danses tradicionals i 
de creació.  
 
►A 2/4 de 7 de la tarda i al Teatre Atlàntida, de Vic, Osona, Espectacle Joaquim 
Serra, per l’Esbart Dansaire de Rubí, amb acompanyament musical de la 
cobla La Principal del Llobregat, dirigida per Pere Burés i Camerino. 
 
►A les 7 de la tarda i al Palau de Congressos, de Tarragona, Tarragonès, 
l’Esbart Santa Tecla homenatja el mestre amb Els colors d’en Serra a 
Tarragona, acompanyats pel Cor Ciutat de Tarragona i altres.  
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- Dilluns, dia 12: 
► A les 6 de la tarda i al Centre Gumersind Bisbal, de La Pobla de Claramunt, 
Anoia, el cos de dansa i el grup mitjà de l’Esbart Dansot, de Capellades, 
presenta danses tradicionals a La Pobla. 
 
Dissabte, dia 17: 
► A les 5 de la tarda i al Teatre de l’Escola Professional del Clot, c/. València 
680, de Barcelona, Barcelonès, Mostra de dansa de Festa Major de sant Martí, 
amb la participació de totes les seccions de l’Esbart Sant Martí, de 
Barcelona. 
 
► A les 6 de la tarda i a l’Escola Xaveriana, Avda. Francesc Cambó, 12, de 
Barcelona, Barcelonès, Recital de dansa del soci, amb la participació de totes 
les seccions de l’Esbart Català de Dansaires. 
 
► A les 10 de la nit  l’Esbart Sant Genís, de Taradell, Osona, celebra actes 
amb motiu del cinquantè aniversari, amb la participació de totes les seccions.  
 
► L’Esbart Jove, de Gualba, fa un recital conjunt de dansa a Euskadi, amb el 
grup local Tarda – nit, a Tolosa, Guipúzkoa. 
 
- Diumenge, dia 18: 
► A 2/4 de 12 del matí, al Poliesportiu de Premià de Dalt, Maresme, actuació de 
la Roda d’Esbarts Catalònia Infantil –Juvenil, amb la participació de l’Esbart 
Joventut Nostra, de Barcelona; l’Esbart Sant Martí, de Torrelles de 
Llobregat, i l’Esbart l’Espolsada, de Premià de dalt, que exerceix d’amfitrió. 
 
► A 2/4 d’1 del matí i a la plaça d’Elx, Sagrera – Meridiana, de Barcelona, 
Barcelonès, ballada conjunta amb la participació de l’Esbart Vila 
d’Esplugues, d’Esplugues de Llobregat, i l’Esbart l’Estel, que actua 
d’amfitrió.  
 
► A les 6 de la tarda i al Teatre del Casal Calassanç, c/. de Sant Quintí, 19, 
Barcelona, Barcelonès, Trobada de dansa de Festa Major de Sant Martí, amb la 
participació de l’Esbart Montserratí Martinenc i l’Esbart Sant Martí, 
ambdós de Barcelona. 
 
► A la mateixa hora i al Centre Cultural Santa Eulàlia,  c/. Santa Eulàlia, 60, de 
l’Hospitalet de Llobregat, Barcelonès, recital del cos de dansa i els veterans, de 
l’Esbart Sant Isidre, Grup Folkòric de l’Hospitalet. 
 
-Dissabte, dia 24: 
 
► 23è Seminari, a les 4 de la tarda, a La Troca, c/. Enric Prat de la Riba, de 
Granollers, Vallès oriental, La música dins la dansa, per la professora Maria 
Antònia Pujol i Subirà. Va especialment adreçat a monitors, mestres, 
responsables d’esbarts i a tot aquell que li pugui interessar.  
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► A les 6 de la tarda i al Poliesportiu de Sant Martí Sarroca, Alt Penedès, 
Recital de dansa d’Associació per a la Dansa, Estudi Folk, de Manresa. 
 
► A les 10 de la nit i a l’Església Parroquial de Sant Martí, del Clot, plaça 
Canonge Rodó, de Barcelona, Barcelonès, xxxè Recital de Música i Dansa 
Folklòrico-religiosa, enguany “Joaquim Serra”, per l’Esbart Sant Martí, de 
Barcelona, amb la cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona, dirigida pel mestre Jordi 
Núñez i Pallarola. 
 
► Nit i al Teatre La Sala, de Rubí, Vallès Occidental, Recital del dia del soci, per 
l’Esbart Dansaire de Rubí. 
 
- Diumenge, dia 25:  
►Al matí i a la plaça del Rei, de Barcelona, Barcelonès, Concert-recital de 
Santa Cecília, amb la participació de les seccions infantil i juvenil de l’Esbart 
Català de Dansaires. Amb acompanyament de la Coral l’Esquitx. 
 
► A la 1 del migdia i a la plaça Major de Gavà, Baix Llobregat, Recital de dansa 
amb motiu del dia Internacional contra la Violència de Gènere, amb la 
participació de l’Esbart Dansaire Brugués, de Gavà. 
 
► A les 6 de la tarda i al Teatre La Sala, de Rubí, Vallès Occidental, Recital de 
danses del soci, per l’Esbart Dansaire de Rubí. 
 
► A la mateixa hora i al Teatre dels Lluïsos, d’Horta, c/. Feliu i Codina, 7 – 9, de 
Barcelona, Barcelonès, Recital de dansa amb motiu del 25è aniversari del grup 
de Pares a Horta, amb la participació de l’Esbart Folklòric d’Horta. 
 
► També a les 6 de la tarda i al Teatre Principal de Sabadell, Vallès Occidental, 
totes les seccions de l’Esbart Sabadell Dansaire actuaran, amb motiu del 
seu 30è aniversari, amb acompanyament musical de La Corranda. 
 
- Dimarts, dia 27: 
► A 2/4 de 8 del vespre i a l’Auditori de la Caixa d’Estalvis de Sabadell, c/ d’en 
Font núm. 1, de Sabadell, Vallès Occidental, actuació de l’Esbart Sabadell 
Dansaire. 
................................................................................................................................. 
 

ACTUACIONS PASSADES 
 
- Dels mesos d’agost i de setembre, encara: 
(Ens hem d’excusar, i em sap greu, però de tant en tant ho hem de fer. En el nostre extens “Actuacions 
Passades” dels mesos d’agost i de setembre ens en vàrem deixar unes quantes més; actuacions que ens 
cal recuperar per a donar la importància que té el nostre moviment cultural. Excuseu). 
 
- Agost: 
 
- Dia 23: 
- L’Esbart Sant Genís, de Taradell, actuà a la Festa Major de la seva localitat. 
- Dia 31:  
- L’Esbart Sant Genís, de Taradell, va actuar al barri del Remei, de la seva vila. 
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- Setembre: 
 
- Dia 9: 
- L’Esbart Dansaire de l’Orfeó Reusenc, actuà a Tamarit de la Llitera, a la Framja. 
 
- Dia 11: 
- Impuls de Dansa - Esbart de Mollet, de Mollet del Vallès, va actuar al Teatre Modern del Prat. 
- L’Esbart Sant Martí, de Torrelles de Llobregat, actuà al barri de Bellvitge, de l’Hospitalet de 
Llobregat. 
- L’Esbart d’Olot, actuà a la plaça Major de la seva ciutat, en la celebració de la Diada Nacional. 
- L’Esbart Sant Julià, de l’Arboç del Penedès, actuà a Vinaixa, amb motiu de la Diada Nacional.  
- L’Associació per la Dansa Estudi Folk, actuà a Sant Pere de Ribes. 
 
- Dia 16: 
- L’Esbart Sant Jordi, de l’Orfeó Badaloní, de Badalona, va actuar a l’Església del Sant Crist del 
Canyet, de la seva ciutat. 
- L’Esbart Sant Genís, de Taradell, actuà al poliesportiu de Prats de Lluçanès. 
 
- Dia 23: 
- L’Esbart Sant Genís, de Taradell, actuà a la localitat de Llanars. 
- L’Esbart Manresà de Dansaires, de Manresa, actuà a la localitat de Calldetenes. 
 
- Mes d’octubre: 
 
- Dia 6: 
- L’Esbart Ciutat Comtal, va organitzar, com cada any, des de fa alguns anys, el Ball de Rams 
d’Hostafrancs, en el que hi van participar vuitanta parelles. 
- El Grup de Danses d’Ordino, Andorra, va actuar el Centre de Congressos de la seva localitat. 
- L’Esbart Dansaire d’Igualada, particià en el Correllengua de Carme. 
- L’Esbart Vila d’Esplugues, d’Esplugues de Llobregat, participà en el Correllengua de la seva 
localitat. 
 
- Dia 7: 
- L’Esbart Santa Llúcia, de Reus, actuà al Teatre de la Germandat, de la capital del Baix Camp. 
- L’Esbart Vicentí, de Sant Vicenç dels Horts, actuà a Expolleure de la seva localitat. 
 
- Dia 12: 
- L’Esbart Maragall, de Barcelona, actuà durant els actes inaugurals del Campionat del Món de 
Tenis Taula, al Poliesportiu de la Vall d’Hebron.  
 
- Dia 19: 
- L’Esbart Santa Tecla, de Tarragona, actuà a la vila de Prades. 
 
- Dia 20: 
- L’Esbart Sant Martí, de Barcelona, presentà el seu espectacle Antologia, a l’Hotel Arts, de 
Barcelona. 
 
- Dies 20 i 21: 
- L’Esbart Dansaire Granollers, va organitzar un Taller d’Improvisació en Dansa, que anà a 
càrrec de Mat Muñiz. 
 
- Dia 21: 
- L’Esbart Maragall, de Barcelona, actuà a l’Escola Montserrat de la Ciutat Comtal. 
- Els Esbarts Barqueno, de Barcelona, Sant Adrià, de Sant Adrià de Besòs, i Vila d’Esplugues, 
d’Esplugues de Llobregat, van fer un recital de dansa a la Casa del Rellotge, de la Zona Franca, 
de Barcelona.  
 
- Dia 28: 
- Les seccions de veterans de l’Esbart Dansaire de Tarragona i de l’Esbart Egarenc, de Terrassa, 
actuaren al Palau de Congressos de Tarragona. 
- L’Esbart Associació per a la Dansa, Estudi Folk, de Vic, va participar en l’edició de la Fire de les 
Herbes. 
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NOTÍCIES 
 

A requeriment de la pròpia entitat, el coreògraf i mestre de dansa Eduard Ventura, ha 
assumit recentment la direcció artística de l’Esbart Fontcoberta, de Banyoles. No cal dir que li 
desitgem, en aquesta nova empresa, els millors èxits, que, atesa la seva personalitat i la seva 
formació segur que l’hauran d’acompanyar. 

 
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

 
La Fundació Caixa de Catalunya, acaba de publicar la Convocatòria d’Ajuts 2008, per a 

Projectes Culturals.  
La convocatòria se centra en els àmbits de la CREACIÓ ARTÍSTICA PER AL DIÀLEG 

INTERCULTURAL I PATRIMONI. Les bases de la convocatòria d’ajuts es poden consultar al  
 

web www.fundaciocaixacatalunya.org 
 

La presentació de projectes acaba el dia 19 de novembre pròxim. 
També podeu trucar al telèfon d’informació i consultes, 

al número 902 400 973, telèfon d’informació de l’Obra Social de Caixa Catalunya 
Departament de Mecenatge Fundació Caixa de Catalunya. 

 
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

 
Ens plau de fer-nos ressò que el compositor Marc Timon ha estat distingit amb un Premi 

Internacional de Bandes Sonores, en la modalitat de nous projectes, per la música d’Havanera, 
espectacle de l’Agrupació Mediterrània Dansa. Felicitats! 
 
........................................................................................................................................................... 
 

SINGULARITATS  
 
Enguany s’escau el centenari del naixement del compositor Lluís Moreno i 

Pallí, nascut a Sant Antoni de Calonge, Baix Empordà 
 

 (1 de juliol de 1907 – 12 d’octubre de 1974) 
 

Lluís Moreno i Pallí, mestre d’ensenyança, músic i prohom de la sardana i de 
la dansa tradicional i popular del nostre poble, fou un gran propulsor d’aquestes 
manifestacions, i és de remarcar que li va tocar de treballar en aquest tema 
especialment en uns anys en què la dansa catalana tenia una altra 
representativitat que la d’un simple esplai lúdic. Pianista i violoncel·lista, en els 
primers anys els exercitava com una activitat de lleure. Quan li calgué utilitzar la 
música com a mitjà de vida actuà en el Quartet Albèniz i l’Orquestra Simfònica 
de Girona. Conreà també el camp folklòric i fou fundador i director musical de 
l’Esbart Verdaguer, de Barcelona, i de l’Obra del Ballet Popular.  

Va ser per mitjà d’aquesta Institució que va obtenir una gran popularitat. 
Dintre de l’Obra del Ballet Popular va dirigir la Institució Musical Juli Garreta. En 
la seva dedicació professional havia exercit de mestre en diverses poblacions 
però va ser apartat del magisteri pel franquisme. Va ser professor del Liceu 
Francès, de Barcelona, des del 1944 i fou distingit com a Oficial de la Legió 
d’Honor francesa. Musicà diverses obres de la dansa secular com la Glosa de 
l’Eixida de Tàrrega, i els ballets el Tarlà i Divertiments. 

Des de l’Agrupament estem estudiant la forma de commemorar aquest 
centenari. 
   

●●●●● 
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Enguany l’Esbart Dansaire de Figueres compleix seixanta anys. Seixanta 
anys ja són per a començar a tenir una història sòlida i singular. 

L’Esbart Figuerenc va nàixer en el sí del Patronat de la Catequística, on s’hi 
exercien diverses activitats, especialment de teatre, l’any 1947, en què va tenir, 
també, la seva primera actuació acompanyat de la cobla la Principal de 
Figueres, i sembla que va tenir un èxit encoratjador. 

Des de l’Agrupament d’Esbarts Dansaires voldríem felicitar i encoratjar els 
entusiastes amics de l’Esbhart Dansaire de Figueres en el seu aniversari, 
convençuts que aquesta efemèride haurà de ser un estímul i un punt de 
partença per a una nova singladura encara més duradora i exitosa que la 
precedent. 

Felicitats i coratge, amics, el present us reconeix i el futur us espera: 
per molt anys! 
 
................................................................................................................................. 
 

D’INTERÈS 
 
 
  
Insistim en la nostra crida que a partir d’ara l’Agrupament disposa de dues línies 
telefòniques. Una amb el número acostumat, el 932 456 165. L’altra és el 935 134 317 si 
voleu enviar un fax. Confiem que des d’ara les coses en aquest aspecte s’aniran 
normalitzant.  

Us preguem que prengueu nota, doncs, que el número 
de fax és el 935 134 317. Preneu-ne nota, perquè alguns 
encara s’entesten a intentar-ho amb el número anterior. 

 
 
 
................................................................................................................................. 
 
 

TROFEU DE L’AGRUPAMENT 
 
Amb motiu del seu Cinquantè Aniversari, l’Agrupament d’Esbarts Dansaires ha 
lliurat el Trofeu a l’Esbart Sant Genís, de Taradell, en reconeixement a la seva 
tasca i a la seva dedicació al conreu i difusió de la dansa popular i tradicional 
catalana a la seva localitat, a la seva comarca, per tot Catalunya i a l’estranger. 
Moltes felicitats i convicció en la tasca. Endavant. 
 
 
 
 
 

23è SEMINARI (en dues sessions) 
 

24 de novembre de 2007-10-22 
26 de gener de 2008 

 
Professarà Maria Antònia Pujol i Subirà, i va adreçat a monitors, responsables d’esbarts 
i a qui pugui interessar. 



 9

L’horari de les sessions serà de 4 a 7 de la tarda. 
Els objectius: que es persegueixen són: 
a) viure amb la dansa el llenguatge musical. 
b) descobrir, a partir del ball, els elements del llenguatge musical implícit en la música 
de la dansa. 
c) conèixer elements del llenguatge musical a nivell de nom i grafia. 
Continguts:  
a) la música i el seu llenguatge. 
b) escolta i percepció d’elements musicals. 
c) elements musicals: pulsació, pulsació forta i fluixa, compàs, frase, estructura, 
començament i acabament de les frases, figures rítmiques i rítmes. 
Material necessari: cal portar un enregistrament d’una dansa en CD i la seva partitura, 
roba d’assaig, folis, paper pautat, bolígraf, llapis i goma. 
Màxim d’assistència: 20 persones. 
 
CURS GRATUÏT per als socis de l’Agrupament d’Esbarts Dansaires. No socis 30 €.  
Termini d’inscripció: una setmana abans de la data del Seminari. 
 
Lloc: La Troca. Carrer Enric Prat de la Riba, 77. Granollers. Vallès Oriental. 
 
................................................................................................................................. 
 
 

AVISOS I FALQUES 
 
 
IMPORTANT 
  
L’Ajuntament de la Pobla de Segur, Pallars Jussà, ha demanat a l’Agrupament d’Esbarts una 
persona capacitada per a formar un esbart a la localitat. En realitat seria tornar a engegar un 
esbart que ja fa alguns anys hi havia a la Pobla. El cert és que actualment hi ha uns quants joves 
de 20 a 30 anys que estan interessats a recuperar la formació, són nois i noies amb una certa 
formació i coneixements de la dansa de quan eren infants.  
El Consistori recolza la iniciativa i demana el concurs d’una persona que en horari del divendres 
de cada setmana pogués iniciar els infants de la població, formant una escola de dansa catalana. 
La dedicació seria remunerada convenientment, de manera que si alguna persona hi està 
interessada, és pregada de posar-se en contacte amb l’Agrupament per tal de facilitar-los el 
tràmit. Seria molt interessant que algú s’hi animés. 
 

♦♦♦♦♦ 
 
- Us recordem un cop més que tenim a la vostra disposició a la seu social, una sèrie de llibres, 
com ara la Trencadansa dedicada a Joan Rigall i una altra dedicada a Lluís Trullàs, les 
Corrandes de 20, el llibre del Centenari dels Esbarts, o algun altre de les diverses col·leccions 
que editem, així com alguns CDs, que considerem que són molt interessants que els tingueu els 
Esbarts a la vostra Biblioteca perquè els pugueu consultar. Ja sabeu que els podeu passar a 
recollir, a la vostra conveniència –els que encara no ho hagueu fet o no els hagueu obtingut per 
qualsevol altre mitjà-, especialment els esbarts de Barcelona i rodalies, que ho teniu força més 
favorable per a fer-ho, en horaris d’oficina, amb visita concertada prèviament. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
 
- Us informem  que podeu consultar a la plana web de l’Agrupament, sobre l’obra Camí d’Apira, 
estrenada els dies 28, 29 i 30 de desembre de 2006 a la sala Ovidi Montllor, de l’Institut del 
Teatre, a Montjuïc, Barcelona, fins a 61 una fotografies relatives a l’espectacle. 
 
- Insistim a recordar-vos que els associats que no vareu poder assistir a la referida estrena, teniu 
a la vostra disposició, a les nostres oficines, un nou CD de l’obra. Com que no ens és possible 
enviar-lo per correu us preguem que el passeu a recollir a les nostres dependències. Gràcies. 
 
UN PREC: 
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- Per tal de poder acabar les dades a la plana Web, en l’apartat de base de dades dels esbarts 
associats, preguem a tots els que tingueu plana web que ens feu arribar les vostres dades. 
 
- Igualment hem de dir sobre el correu electrònic i altres dades per a poder-nos comunicar els 
uns als altres. A més sóu pregats també de donar una ullada a les que tenim passades 
actualment per a veure si són correctes i per al cas que no ho fossin, ens ho feu saber per a 
corregir-les. Moltes gràcies!  
 
- Us comuniquem que estem preparant l’edició del CD monogràfic amb enregistraments inèdits 
del mestre Joaquim Serra, amb motiu del Centenari del seu naixement. Ja tindreu notícia més 
endavant. 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
- L’Esbart de Dansaires de l’Hospitalet del Llobregat, demana ajuda per a la seva Secció de 
Veterans, equivalent a un mestre per a assajar els dimarts a partir de les de del vespre. 

Per a més informació us podeu posar en contacte amb la Mireia, presidenta, via telèfon al 
 

Mòbil 646 413 828 
o 

al E-mail 
mireiam@menta.net 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

- L’Esbart Sant Marçal, de Cerdanyola del Vallès, està interessat en contactar un 
director per al Cos de Dansa, les persones que hi puguin estar interessades poden 
posar-se en contacte amb l’Agrupament d’Esbarts Dansaires,  

trucant al telèfon 93 245 61 65, 
en viant un fax al 93 513 43 17 

o a agrupament@agrupament.com 
o a www.esbarts.cat 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
Ens plau de poder informar que la crida d’un grup de dansaires i simpatitzants de la 
Pobla de Segur, demanant un director per a refundar el seu Esbart ha tingut èxit i a 
partir d’aquest mes de novembre ja hi acudirà una persona per a dirigir l’Esbart. 
Tant de bo altres crides que estem fent poguessin tenir idèntic resultat. 
 
........................................................................................................................................................... 
 
 

ELS AMICS ENS ESCRIUEN 
 

Ens escriuen els amics de l’Esbart Dansaire la Unió de Masrampinyo, i ens diuen que: 
“... el ball de Gitanes del Vallès ha estat present al nostre poble des de fa més de 70 
anys. Enguany ens trobem que tenim un problema per manca d’assajadors. Tenim una 
noia de 16 anys que s’ha ofert, però sola no pot fer-ho.  

Seria per assajar un grup de 12 – 15 nens i nenes petits, entre 4 i 11 anys. Coneixeu 
algú que hi pugui estar interessat? Evidentment els desplaçaments correrien a càrrec 
nostre, així com les despeses derivades de sortides.”  

 
Ens plauria molt que algun/a dels nostres lectors/es, hi pogués estar interessat. És 

més, creiem que és molt important que se’ls pogués donar un generós suport i ens 
solidaritzem amb el seu prec amb la confiança que hauran de trobar l’ajuda que 
busquen. 

 
Els interessats us podem posar en contacte 
amb Àngels Escorsell, al telèfon 699 093 712 

 
●●●●● 
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Els amics de l’Agrupació Cultural del Bages, de Manresa, ens comuniquen el seu nou 
web i la seva adreça electrònica, que són: 

 
el web:      www.agrupacioculturalbages.org 

 
I el correu:  esbart@agrupacioculturalbages.org 

 
 

●●●●● 
 

Josep Egea, l’entusiasta president de l’Esbart Sabadell Dansaire, ens fa saber que 
l’Esbart, juntament amb unes altres 30 entitats i persones de Sabadell van sol·licitar a 
l’Ajuntament l’adjudicació de la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural per al seu Director 
Artístic Tomàs Manyosa i Ribatallada, ben conegut de tots nosaltres que ens va honorar 
durant alguns anys com a vocal del nostre Consell Directiu, època que recordem amb 
especial agraïment.  

Sembla que la petició, com no podia ser d’una altra manera, ha estat ben acollida en 
principi pel municipi vallenc i ha començat el procediment administratiu pertinent per tal 
que la distinció sigui una realitat.  

Com no podia ser d’altra manera, també, ens han demanat que donem el nostre 
recolzament i la màxima difusió  a la iniciativa de l’Esbart Sabadell Dansaire, cosa que 
fem amb entusiasme des del Punt Informatiu, amb la confiança que els nostres 
associats i amics hi hauran de donar també el màxim suport. 

Els que vulguin fer-ho, i esperem que seran molts, poden dirigir un escrit d’adhesió al 
senyor Lluís Monge Presència, Jutge Instructor de l’expedient, especialment designat 
per a meritar els mereixements de la Medalla, o al senyor Alcalde de Sabadell. 

Cal dirigir la correspondència a l’Ajuntament de Sabadell. 
 
............................................................................................................................................. 
 
 

INTERNET, WEBS, 
CORREU ELECTRÒNIC I 

MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 
 

En el Punt Informatiu anterior a “Notícies de Nydia” us informàvem dels nous horaris 
d’aquest programa informatiu. Avui hem d’ampliar aquella informació per a remarcar que l’atenció 
que presta Televisió de Catalunya -la teva (?)- a la nostra cultura popular cada vegada és més 
escarransida i més escadussera, per no dir més escandalosa, perquè enlloc d’atenció és una 
provada desatenció.  

Ara resulta que un programa tan digne com Nydia, tant a TV3 com al Canal 33 ha estat 
escurçat a trenta minuts. Gràcies, dignataris i polítics! Gràcies, presidents, gerents i dirigents de 
Televisió de Catalunya -la teva (?)-, per haver escurçat l’horari i haver-lo posat al temps del 
Telenotícies de les 9 del vespre. Gràcies per haver suprimit la repetició.  

És clar que si voleu saber alguna cosa més potser es podrà fer entrant a internet. Més 
facilitats impossible! 

Confiem que sabreu el que feu. Nosaltres, però, ni ho sabem, ni ens convenç ni ho 
aprovem. Encara que rectificar és de savis, segurament que no ho corregireu. Què hi farem!  

  
●●●●● 

 
 Som conscients que hi ha molts esbarts que disposen de correu electrònic, que no tenim 
registrat al portal del web, secció Directoris i enllaços, del nostre Agrupament. Ens plauria molt 
que ens el féssiu arribar amb la major rapidesa, perquè resulta molt apropiat per a resoldre 
comunicacions urgents. 
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 Igualment si teniu plana web, que no estigui inclosa en l’esmentada secció, també us 
recomanem que ens la comuniqueu per a poder-nos interconnectar amb el nostre portal. 
 No cal dir que us agrairem especialment la vostra atenció que haurà de resultar positiva 
per a tots els esbarts que formem la gran família agrupacionista. 

A la plana web de l’Agrupament hi ha relacionats tots els esbarts associats fins avui 
mateix, però d’alguns d’ells ens manquen dades diverses, com ara la plana web o el correu 
electrònic. Per això insistim a recomanar que els que disposeu d’aquests serveis ens els vulgueu 
fer arribar com més aviat millor per a actualitzar les nostres dades. 

Ho podeu fer directament a la nostra plana web 
agrupament@agrupament.cat 

o ens les podeu passar per telèfon o fax. Gràcies. 
 

●●●●● 
 
Acaba de nàixer cultura21.cat, diari digital. Entreu-hi i assabenteu-vos de moltes notícies 

i coses interessants. 
 
 

●●●●● 
 
Ha nascut el nou canal català de cultura i d’informació: Televisió a la xarxa d’internet E-TV, 
potser  sí que farem alguna passa endavant després de tant anar a reculons,  
 
 
................................................................................................................................. 
 
 

RACÓ PER AL LECTOR DANSAIRE 
Per Pompili Massa i Pujol 

 
Dades:  
Títol:   Balls Populars 
Autor:   Joan Amades 
Any d’edició: 1936 
Editor:  Esbart Català de Dansaires. Barcelona 
Impressió: Tàrrega: Impremta F. Camps Calmet 
 
Comentari: 
Amades hi presenta un acurat recull dels principals balls tradicionals que venien 
practicant els esbarts dansaires fins aquell moment. Aporta dades sobre el context de 
cada ball, la melodia i l’explicació coreogràfica. Hom fa servir la fotografia com a recurs 
per a representar el moviment, en lloc del dibuix, fet que el fa si més no, singular. 
Tot i que el contingut que s’hi exposa es pot trobar en publicacions posteriors, es tracta 
d’un manual de col·leccionista per als amants de la dansa tradicional catalana. 
 
Com consultar-lo: 
El llibre ja fa dècades que no es troba a les llibreries, si bé encara en podeu trobar algun 
exemplar a les llibreries de vell. Podeu provar la pàgina d’Iberlibro: www.iberlibro.com 
També el podeu consultar a la Biblioteca de Catalunya, al Centre de Promoció de la 
Cultura Popular i Tradicional Catalana i al fons de l’Esbart Català de dansaires, que és 
que promogué l’edició. 
 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 
 
El passat dia 2 d’octubre la societat l’Anella de Gràcia va retre un homenatge 
d’agraïment al senyor Joan Antoni Ucher, en reconeixement a la seva tasca al servei de 
la dansa tradicional i del ball de bastons.  
Nosaltres, des d’aquestes pàgines tenim a gran honor de sumar-nos a aquesta prova 
d’afecte i reconeixement i li fem arribar la nostra cordial felicitació i el nostre suport. 
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............................................................................................................................................. 
 

COL·LABORACIONS 
 

Hem informat a bastament que per als nostres esbarts cada vegada el món es fa més 
petits i es desplacen cada cop una mica més enllà a exhibir la nostra cultura en 
l’expressió de les nostres danses i la nostra música. 

Com hem vingut fent en temporades anteriors per aquestes dades del calendari, i 
sempre abans d’acabar l’any, ens plau molt de poder-vos detallar d’una manera quasi 
exhaustiva els llocs de fora de Catalunya on han actuat els nostres grups dansaires 
durant aquest any 2007, dels quals hem tingut informació a l’Agrupament d’Esbarts 
Dansaires. 

Evidentment en aquestes estimacions hi ha incloses les actuacions dels Esbarts de la 
Catalunya Nord en les seves sortides a l’exterior, no pas quan han actuat intercanviant 
visites uns enllà de les Alberes i altres ençà, o a Andorra, perquè són considerades 
actuacions a la pròpia casa. 

 
- Alemanya    Frankfurt an Main 
- Grècia    Agrinio 
- França Lozére, Orleans, París, Sceaux, Saint Malo i Saint 

Gaudens 
- Gran Bretanya Higland (Escòcia) 
- Itàlia Norma, Sabaudia i Sinnai (Sardenya) 
- República Txeca Pisek 
- Romania Timissorara 
- Rússia    Moscú i Sant Petersbourg 
- Suïssa    Fribourg 
- Xipre    Iskele 
- Egipte    Alexandria i El Caire 
- Marroc    Tànger 
- Viena    Àustria 
 

Pel que es refereix als Països Catalans han actuat a: 
- Palma de Mallorca, Bunyola, València i Castelló 

 
A la Franja han actuat a: Tamarit de la Llitera i Binèfar 

 
També han actuat a: Villabona, Legazpi, Tolosa, Gorliz i Pamplona, del País Basc. 

 
I a Espanya han actuat a: 

 
- Piedras Blancas i Castrillón (Astúries); La Laguna (Tenerife); Palencia, Puertollano i  

Ciudad Real (Castella i Lleó); Daimiel i Badajoz (Extremadura); Fuensagrada (Galícia); 
Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) i Alcorcón (Madrid). 

 
Aquest calendari representa un 60% més de sortides a l’Estat Espanyol i un 50% més 

per Europa i Àfrica, en canvi l’any passat es van fer dues sortides a Amèrica.  
No hi ha dubte que aquest augment honora la tasca que estan fent els esbarts i és, 

alhora, una expressió de la singularitat de les nostres danses i una targeta de visita de 
la nostra nació catalana. I això és important, molt important, que es reconegui, tot i la 
l’enorme dificultat que suposa organitzar les sortides i preparar-les per que es puguin 
representar amb dignitat, tant artísticament com en la seva significació pedagògica i 
lúdica, en el sentit de fer turisme. Ja no ens referirem al seu finançament.  

Tant de bo que aquests significatius increments d’aquest passat exercici vingui a ser 
un reclam per a l’expandiment de les nostres danses per aquest món globalitzat, perquè 
ha de resultar especialment gratificant per als i les nostres dansaires poder competir 
amb grups que acaben sent veritables ballets nacionals i portar la nostra cultura amb 
dignitat i orgull. 
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En aquest aspecte, caldria també referir-nos al fet que han visitat Catalunya diversos 
grups folklòrics estrangers, convidats a participar en els diversos festivals que 
s’organitzen al nostre País.  

Els festivals internacionals de Catalunya són: 
 
- ESDANSA, de Les Preses 
- FESTIVAL INTERNACIONAL, de Banyoles 
- MOSTRA INTERNACIONAL, de Cerdanyola del Vallès 
- RUBIFOLK, de Rubí 
- FESTIVAL INTERNACIONAL, de Cantonigròs 
- JORNADES INTERNACIONALS FOLKLÒRIQUES DE CATALUNYA J.I.F.C.    

 
Si ens hem oblidat d’algun país que hagueu pogut visitar només cal que ens ho 

comuniqueu i procurarem esmenar-ho. (A.G.C) 
  

............................................................................................................................................. 
 

LLIBRES I REVISTES 
 
En aquest apartat ens plau donar informació sobre els llibres que poden interessar als nostres esbarts, bé per a 
consultar-los més o menys regularment, o per tenir-los a disposició a les vostres biblioteques respectives. Com us haureu 
pogut adonar, insistim un mes i un altre en la reiteració d’aquesta informació, repetint els mateixos títols o afegint-ni de 
nous, per tal que durant una bona temporada us en boguem fer memòria. 
 
 
APUNTS BIBLIOGRÀFICS 
 

ABÀSOLO, Carles d’. Danses tradicionals, músiques i costums de Borredà. Borredà: 
l’Ajuntament, 2005. 
Aquesta obra es pot sol·licitar a l’Ajuntament de Borredà. 
 

Acaba de sortir el Cinquè volum de la Col·lecció TRENCADANSA, Lluís Trullàs i el seu 
entorn, de Pompili Massa i Pujol, que va ser presentat al local social de la Fundació de l’Orfeó 
Gracienc, de Barcelona, el passat dia 7 de juliol, que com els llibres anteriors tenim a la 
disposició dels nostres associats a la seu social, per als que no els va ser possible retirar-lo el dia 
de la presentació. 

●●●●● 
El dia 20 de setembre va tenir lloc la presentació del treball Estudi estratègic del coblisme 

com a bé cultural, de Tomàs Espanyó, a la Universitat de Vic. 
Un estudi que pretén ser una reflexió estratègica de la situació del coblisme en l’actualitat, 

entenent el coblisme com el conjunt d’activitats que comparteixen la cobla: la música de la cobla, 
la sardana, el món de les colles i el món dels esbarts. És un projecte que ha estat dirigit per 
Ramon Maspons, adjunt de la Secretaria Estratègica del Departament de Salut i exdirector del 
Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIDEM), i ha comptat amb 
diverses col·laboracions 

●●●●● 
Igualment el dia 16 de setembre es va presentar el llibre Les gitanes de Llinars del Vallès 

(1818-2007), amb la presència del senyor alcalde, una publicació elaborada per la Colla Giola de 
Llinars, que vol ser un instrument de memòria per a les generacions presents i futures del poble. 

 
●●●●● 

 
L’Esbart d’Olot ha obsequiat l’agrupament amb el llibre “Esbart d’Olot”, de Joan espunya 

Arnau, que glossa la història d’aquest esbart des del 1928 fins el 2005. 
Si us en cal algun exemplar us podeu posar en contacte amb el mateix Esbart a: 
 

esbartolot@mixmail.com 
 

................................................................................................................................. 
 

 








