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c. València, 558, 6è 1a · 08026 BARCELONA
Tel. 93 245 61 65 · Fax. 93 513 43 17

NOU DISC DE DANSES 
EDITAT PER L’AGRUPAMENT
D’ESBARTS DANSAIRES
BALLS DE LES COMARQUES
TARRAGONINES

Formen part dels seminaris del mestre Josep Bargalló.
Presentació a càrrec del Sr. Jordi Núñez i Pallarola i lliurament als socis.
17 danses enregistrades per la Cobla La Principal de Llobregat

DISSABTE dia 6 d’octubre de 2012 a les 19 hores
Lloc: Seu de l’Agrupament d’Esbarts. Carrer València, 558, 6è 1a  
BARCELONA

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA 
DE L’AGRUPAMENT
Convocada pel dia 6 d’octubre a les 17.30 h, de primera convocatòria, i a les 17 h, de segona.
Ordre del dia: Nous estatuts de l’Agrupament d’Esbarts Dansaires
Lloc: c. València, 558, 6è 1a, Barcelona

31è SEMINARI MONOGRÀFIC
Dissabte 20 d’octubre de 2012
Tema: IL·LUMINACIÓ BÀSICA EN ELS ESBARTS
PONENT: QUICO ELIAS
Hora: de 10 a 14 h
Lloc: Teatre Municipal La Sala de Rubí. 
Miguel de Cervantes, 126, Rubí.
Preu: Socis: gratuït. No socis: 20 euros
Data d’inscripció a www.agrupament@agrupament.com
fins al dilluns 15 d’octubre



CORRANDES
OCTUBRE Dilluns, 1 d’octubre 2012

ESBART ROCASAGNA, DE GELIDA. Actuació
al Prat de Llobregat.

Hora: 20.30 h
Lloc: Plaça de la Vila
Població: El Prat de Llobregat 
(Baix Llobregat)

Dijous, 4 d’octubre 2012

ESBART ROCASAGNA, DE GELIDA. Festival
Nacional de las Comunidades a Las Palmas.

Hora: fins a diumenge, 7 octubre 2012
Població: Las Palmas (Gran Canaria)

Dissabte, 6 d’octubre 2012

ESBART SABADELL DANSAIRE. Ballada a
Sabadell. Dins de la Diada de la Salut Mental.

Hora: 11.30 h
Lloc: Plaça del Dr. Robert
Població: Sabadell (Vallès Occidental)

ESBART CATALÀ DE DANSAIRES. Cavallets
Cotoners de Barcelona, amb acompanyament
de flabiol i Cavallets de Dansaires d'Iluro. 2a
Trobada de Cavallets de Lleida.

Hora: 18 h
Població: Lleida (Segrià)

ESBART CIUTAT COMTAL. Ball de Rams
d’Hostafrancs a Barcelona.

Hora: 20 h
Lloc: Plaça Joan Pelegrí
Població: Barcelona - Sants-Hostafrancs

Diumenge, 7 d’octubre 2012

ESBART CATALÀ DE DANSAIRES. Cavallets
Cotoners de Barcelona, amb acompanyament
de flabiol. Festa Major de Les Corts, Barcelona

Hora: 11 h
Lloc: Barri de Les Corts
Població: Barcelona - Les Corts

BALLETS DE CATALUNYA, amb acompanya-
ment del Grup Soca-rel. Actuació a Barcelona
dins la Festa Major de l’Eixample.

Hora: 18 h
Lloc: Av. de Roma entre Casanova i Villarroel
Població: Barcelona - Eixample

Dijous, 11 d’octubre 2012 
fins a diumenge, 14 d’octubre 2012

GRUP DE DANSA TRADICIONAL CATALANA
RAMON D’OLZINA, de Vila-seca. Danses tradi-
cionals catalanes a Polònia

Població: Chorzelaw i Mielec

Dissabte, 13 d’octubre 2012

ESBART GAUDÍ, DE BARCELONA. Actuació a

Ponteares (Pontevedra)
Hora: 18 h
Lloc: Auditori Municipal
Població: Ponteares (Galícia)

ESBART OLESÀ. Correllengua 2012.
Hora: 18 h
Lloc: Diversos carrers
Població: Olesa de Montserrat 
(Baix Llobregat)

Diumenge, 14 d’octubre 2012

DANSAIRES DE TUÏR. Actuació.
Hora: 15 h
Lloc: Gimnàs Rosselló
Població: Tuïr (Rosselló)

GRUP DE DANSA PARACOTA, d'Amposta.
Trobada de jotes a Tivenys.

Hora: 18 h
Població: Tivenys (Baix Ebre)

ESBART DANSAIRE DE RUBÍ. Espectacle
"XXI.cat" a Caldes de Montbui. Dins el cicle
Espai A.

Hora: 19 h
Lloc: Casino de Caldes
Població: Caldes de Montbui (V. Oriental)

Dijous, 18 d’octubre 2012

ESBART SANT MARTÍ, de Barcelona.
Espectacle “Antologia" a Barcelona. 19è any
consecutiu per a turistes nord-americans.

Hora: 21.45 h
Lloc: Teatre del CP Sant Martí Pl. Canonge 
Rodó
Població: Barcelona - Sant Martí

Divendres, 19 d’octubre 2012

ESBART CATALÀ DE DANSAIRES. Ball dels
divendres a Barcelona. Per aprendre a ballar, per
passar-s’ho bé ballant.

Hora: de 20 a 21 h
Lloc: Sala d’Actes de la Casa dels 

Entremesos
Població: Barcelona - Ciutat Vella

Dissabte, 20 d’octubre 2012

ESBART MARAGALL, del Casal Catòlic de Sant
Andreu. Escola de dansa. 16è Festival del Club
Supers de TV3 a Barcelona.

Hora: matí
Lloc: Estadi Olímpic Lluís Companys
Població: Barcelona - Sants-Montjuïc

ESBART ARRELS, DE LLEIDA. Correllengua.
Hora: 18 h
Lloc: Carrer Major
Població: Lleida 
(Segrià)
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ESBART OLESÀ. Festival Ariadna 2012 a Olesa
de Montserrat.

Hora: 18 h
Lloc: Teatre de la Passió
Població: Olesa de Montserrat 
(Baix Llobregat)

Diumenge, 21 d’octubre 2012

GRUP MEDITERRÀNIA, de Sant Cugat del
Vallès. Espectacle “Els colors de l'aigua”.

Hora: 19 h
Lloc: La Unió del Masrampinyo
Població: Montcada i Reixac (V.Occidental)

Divendres, 26 d’octubre 2012

ESBART CATALÀ DE DANSAIRES. Ball dels
divendres a Barcelona.

Hora: de 20 a 21 h
Lloc: Sala d’Actes de La Casa dels 
Entremesos
Població: Barcelona - Ciutat Vella

Dissabte, 27 d’octubre 2012

DANSAIRES D’ILURO, DE MATARÓ. Ball de
pescadors a Mataró.

Hora: 11 h
Lloc: Ermita de Sant Simó
Població: Mataró (Maresme)

DANSAIRES D’ILURO, DE MATARÓ. Colla de
bastoners. Cercavila de bastoners a Mataró.

Hora: 17 h
Lloc: Ermita de Sant Simó
Població: Mataró (Maresme)

Diumenge, 28 d’octubre 2012

ESBART MONISTROL DANSAIRE (AMFITRIÓ)
- ESBART MARAGALL, D’ARENYS DE MAR -
ESBART FOLKLÒRIC D'HORTA - ESBART
SAGRAT COR - GRUP JUVENTUS DE
L’ESBART MARAGALL, tots tres de Barcelona.
Trobada d'Esbarts veterans.

Hora: 12 h
Lloc: Plaça de la Font Gran
Població: Monistrol de Montserrat (Bages)

ESBART MARAGALL DEL CASAL CATÒLIC de
Sant Andreu. Espectacle "Transicions" a
Barcelona.

Hora: 18 h
Lloc: Casal Catòlic de Sant Andreu, c/ Pons i
Gallarza 60 08030 Barcelona
Població: Barcelona - Sant Andreu

ESBART DANSAIRE DE RUBÍ. Espectacle
"XXI.cat". Dins el cicle Espai A.

Hora: 18 h
Lloc: Teatre La Catequística
Població: Figueres (Alt Empordà)
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D’INTERÈS

Heus ací Catalunya, esclava d’insolents.
Què és el que us  manca, catalans, si no és
la voluntat?
Pau Claris

Sense la independència, no hi ha possibi-
litats de crear a Catalunya una  política
justa, honesta i regenerada.
Antoni Gaudí

El  seny, si no va acompanyat d’una ferma
voluntat de combat, només serveix per
tapar covardies.
Francesc Macià

Quan a una nacionalitat se li desperta la
consciència que ho és, treballa de  seguida
per produir un Estat.
Enric Prat de la Riba

La llibertat no és negociable.
Pau Casals

No  es tracta que els polítics de Madrid ens
governin bé, es tracta que deixin de go-
vernar-nos.
Antoni Rovira i Virgili

El pensament català rebrota sempre i
sobreviu als seus il·lusos enterradors.
Francesc Pujols

Qui perd els orígens, perd la identitat.
Joan Salvat-Papasseit

Com volem que els altres ens reconeguin
una responsabilitat nacional, si nosaltres
obrem com si no en tinguéssim?
Josep Armengou

Els catalans portem 300 anys fent l’imbè-
cil. Això vol dir que no és que haguem de
deixar de ser catalans, el que hem de fer és
deixar de fer l’imbècil.
Joan Sales

Cap ciutadà no és lliure, si el poble no
n’és.
Josep Pallach

Estem farts d’haver de demanar perdó per
existir.
Joan Fuster

UN GRAPAT DE BONS ARGUMENTS!
EN PRENEM NOTA



D’INTERÈS

La novetat d’aquest curs és el Taller Pares-Infants, dirigit exclusivament a nens i
nenes de 2 i 3 anys acompanyats d’un adult, preferiblement el pare o la mare.

Nova edició del Taller de dansa tradicional per adults.
Marboleny ja té un nou curs a punt a l’Espai de dansa d’arrel tradicional de Les
Preses. La temporada, que s’omplirà d’activitats fins al mes de juny, comença el 2
d’octubre.

NOUS TALLERS
L’Espai de dansa va ampliant l’oferta dels tallers que s’hi ofereixen. La gran novetat
d’aquest curs és el Taller Pares-Infants, dirigit exclusivament a nens i nenes de 2 i 3
anys. En aquesta activitat es proposa un treball de sensibilització per prendre cons-
ciència, ja de ben petit, del propi cos i de l’espai; establint un lligam afectiu a través
de la música, que acompanya i suggereix el moviment en les activitats proposades.
Per a la realització del taller cal que l’infant vagi acompanyat d’un adult, preferible-
ment el pare o la mare. L’adult participa en tota la sessió de manera activa. El Taller
Pares-Infants es farà els dimarts (cada quinze dies) de 18 h a 18.45 h.
Després de la bona acollida de l’Ésdansa’T (els tallers de dansa tradicional per adults
de l’Ésdansa), durant aquest nou curs l’Espai de dansa acollirà també la tercera edi-
ció del Taller de dansa tradicional per adults, dirigit a totes aquelles persones interes-
sades en la dansa tradicional: aficionats, balladors, mestres, monitors... Cada sessió
(n’hi haurà 12 d’octubre a maig, els dimarts de 21 h a 22.30 h) tindrà una primera
part de preparació i treball corporal; una part central en què es presentaran, s’ensen-
yaran i es ballaran les danses, i una tercera en què es contextualitzaran els balls en la
seva tradició. No cal tenir experiència prèvia en el món de la dansa ni haver partici-
pat en les edicions anteriors del taller per apuntar-s’hi.

NOU CURS DE MARBOLENY ESCOLA PER A NENS I NENES DE 4 A 15
ANYS
A partir del 2 d’octubre s’iniciarà també la nova temporada d’assajos als diferents
grups de l’Esbart Marboleny. A Marboleny Escola, que aquest curs 2012-2013 ja
compta amb més de 150 nens i nenes de 4 a 15 anys inscrits i repartits en diferents
grups segons les edats, el curs es converteix en una bona oportunitat perquè nens i
nenes prenguin consciència de la música i la dansa catalana d’arrel tradicional, tot
treballant aptituds rítmiques i expressivitat corporal.
La resta de balladors (Marboleny Jove i Cos de Dansa), prop d’una seixantena, també
comencen temporada aquest mes d’octubre.
Per tots aquells que ho vulguin provar, el primer mes és gratuït.

La inscripció per totes aquestes activitats està oberta.
Més informació: 972 69 34 85 / marboleny@marboleny.cat www.marboleny.cat

INSCRIPCIONS OBERTES 
PEL CURS 2012-2013 a l’Espai de dansa
d’arrel tradicional de Les Preses
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Des de fa uns quants anys i arran les inquietuds dels
mateixos esbarts a l’hora de trobar eines per desen-
volupar la seva activitat es va crear una comissió que
es va quedar amb el sorprenent nom de Comissió pis-
tatxo. Penso que aquest nom mereix una explicació
sobre el seu origen. En una de les primeres reunions,
en Josep Garcia, mestre d’escola, mentre explicàvem
quina hauria de ser la feina de la comissió i les direc-
trius i la manera de caminar va exclamar: “Ah! Com
el pistatxo!”
En preguntar-li sobre l’expressió ens explicava que a
les escoles utilitzen uns dossiers on hi ha informació
sobre els alumnes i el funcionament del centre guar-
dats en una carpeta de color pistatxo i que, a més, rep
aquest mateix nom. Vet aquí que d’aquesta divertida
anècdota en va sorgir el nom de Comissió pistatxo.
Comissió sorgida  a partir del col·loqui-debat que sota
el títol Seminari ensenyar a ensenyar es va realitzar el

dissabte 11 de desembre de 2004 a la seu
de l’Agrupament d’Esbarts.

L’aventura va començar un
29 de gener de l’any 2005

en una primera reunió
dels pistatxos en què
curiosament vaig
haver d’excusar la
meva assistència. En
aquells moments for-
màvem la comissió:
Antoni Arias, Lluís

Calduch, David
Martínez, Enric

Martínez, Pompili
Massa, Joan Monclús,

Eduard Ventura,  Andreu
Garcia i Mercè Colomer.

Des d’aleshores la comissió, els
pistatxos o pistatxeros hem creat

taules de debat sobre les necessitats que
tenien els esbarts en tots els àmbits. S’han organ-

itzat seminaris sobre temes específics, reunions, etc.
El temari ha estat ben variat i ha plantejat qüestions
tan necessàries com didàctica de la dansa, expressió
corporal, coneixements musicals, tallers de danses
específiques, etc. Cal afegir-hi algun trencadansa
que, sota la mà mestre d’en Pompili Massa, han sor-
tit publicats. Encara tenim altres aspectes pel que fa
a la feina dels pistatxos:
De les primeres feines que ens van encomanar els
esbarts en podríem destacar la jurisprudència de l’a-
grupament ens alguns temes, endegar la redacció
d’una mena de llibre blanc de la dansa catalana, re-
collir el que ja s’ha fet fins avui, aplegar conclusions

del que s’ha dit en
congressos, seminaris trobades per citar-ne unes
poques. Fixem-nos si n’és d’extensa la feina d’aquesta
comissió! 
Podríem dir que va culminar tota aquesta evolució el
tríptic de seminaris que sota la direcció i el mestratge
d’Eduard Ventura es va fer a Arenys de Munt en tres
sessions de cap de setmana. No dic pas culminació
en l’aspecte d’haver acabat una feina tan extensa com
complicada i dura, sinó que aquesta culminació va
ser forçada o més aviat truncada per la sobtada mort
d’aquell que, en molts sentits, va ser protagonista,
mestre i, per sobre de tot, amic.
Tot plegat va provocar un desànim general a tots
aquells que el coneixíem i havíem treballat poc o
molt amb ell. Poc després ens deixava l’amic Jaume
Guasch que va formar part, més tard, de la comissió
pistatxo. Això va ser un altre pedregada que ens va
caure a sobre, també de forma ben sobtada. Amb
aquest panorama el pistatxos hem estat molt de
temps, segurament massa, en silenci i, el que podria
ser més greu, sense projecte.
Però en aquest món res és etern, ni tan sols la tristor
i el desànim, i calia donar una empenteta a tot allò
que vem començar junts. I com en tot a la vida sem-
pre hi ha d’haver algú que tingui el coratge de fer-ho.
El paper m’ha tocat a mi  i com a torrapebrots expert
que sóc, qui em coneix ja sap de què parlo, vaig acon-
seguir reunir a gairebé tots els pistatxos dissabte 19 de
setembre. Val a dir que de la reunió en v am sortir tots
amb ganes de continuar i que tenim projectes que es
van encetar el mateix dissabte. Res serà fàcil. Res serà
com abans. Però què hi ha que sigui fàcil i que valgui
la pena?
Amics de la dansa, els pistatxos tornem a atacar per
millorar tot el que envolta la dansa catalana. I volem
atacar amb força, però hem de ser-hi tots. Sense
excuses, sense trampes ni demagògies. Necessitarem
la col·laboració de tots els esbarts, les vostres aporta-
cions, idees, valoracions, demandes… No dubteu
que des dels pistatxos hi treballarem fort no podem
tornar a dormir, l’Eduard i el Jaume no ens ho per-
donarien mai. Estigueu doncs atents als nostres mis-
satges i no dubteu a posar-vos en contacte per tot el
que us faci falta.
Aprofito aquest espai per agrair sincerament als que
heu fet possible la continuïtat de la comissió pistatxo.

Toni Arias

SABÍEU QUE...?
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Tot el..., tot el poble era un clam! No, no em referia al Barça, que
també. Encara que oficialment no hi va ser, com molts altres que
n'estàvem més o menys impossibilitats, o hi podia haver altres impedi-
ments formals, el cert és que allò era la punta de l’iceberg i ell, el Barça,
també hi era, en essència, però el seu esperit es respirava en l’ambient
de les grans ocasions, perquè tots sabem que històricament sempre ha
estat més que un club. És cert que això s’ha d’anar demostrant amb la
presència, però no sempre les presències són possibles. 
Però val més que ho deixem així, perquè ara i aquí no m’he de referir
necessàriament al Barça, m’he de referir a tots aquells i aquelles que sí
que van voler i van poder sortir amb un compromís molt evident i amb
una gran dignitat pels carrers de Barcelona. Però també als que es van anar movent pels pobles de
tot Catalunya ja abans, setmanes abans de l’11 de Setembre, en concorregudíssimes, esperançades i
compromeses marxes comarcals, a peu i a cavall, i amb joia, seguint la consigna de l’ANC., fent una
crida a la participació a la Gran Marxa per la llibertat del nostre poble. I és per això que parlaré
encara més especialment del darrer Onze de Setembre, quan més d’un milió i mig de persones,
potser dos milions i tot, segons altres fonts tant o més fiables, van sortir al carrer en una multi-
tudinària Marxa, així, en majúscula, a reclamar un canvi conceptual però especialment en la seva
essència nacional per al nostre poble. Per a tot el nostre poble, diguem-ho clar: la independència. 
Que ningú no s’enganyi en aquest aspecte de poble i pertinença, que ningú no es deixi enganyar:
tot aquell que viu i treballa a Catalunya, és a dir, tothom, no només perquè ens ho hagués remarcat
oportunament ja fa molts anys el nostre president Jordi Pujol, sinó perquè és un concepte real que
tenen de nosaltres des de la messeta, i val a dir que no s’equivoquen, tots som catalans. I a tots ens
graten la butxaca igualment legalment, segons ells, però desconsideradament des d’aquí. És aques-
ta pedagogia que s’hauria de fer ineludiblement al Baix Llobregat, al Tarragonès, a una i altra
comarca del pròxim Vallès, etc.; no pas a Espanya, que només volen entendre la seva prepotència
històrica.
No ens ve de nou la seva reacció a aquesta acció multitudinària que estem comentant; ha agafat ben
bé a contrapeu totes les autoritats de l’estat central i centralista: govern i oposició i altres herbes.
Diu que només hi ha dues maneres de ser espanyol: de dretes i d’esquerres. En això sí que se saben
posar sempre d’acord. Especialment quan es tracta d’anar contra Catalunya. Però també és cert que
a qui ha vingut de nou la gran moguda és a ells, que els ha agafat, si em permeteu l’expressió, amb
els pixats al ventre. I, com de costum, la seva reacció no ha estat festejar-nos, guanyar-nos amb llago-
teria, lisonjas, que dirien ells, amb promeses, amb propostes de més comprensió i de més benestar
per al poble de Catalunya; no us ho cregueu. La seva reacció, com és costum, és la de la por en tots
els graus possibles. No pas la d’intentar endolcir la píndola i dir parlem-ne. És evident que aquest
parlar és un verb que no han sabut conjugar mai des de Madrid. 
No crec que a aquestes alçades del segle XXI ningú pensi a treure els tancs al carrer, no crec ni ho
penso, encara que algun capsigrany o algun periodista eixelebrat ho hagi insinuat darrerament.
Sembla cert allò que al món hi ha d’haver de tot. Hores d’ara això no s’ho pot creure ningú. Som a
Europa i els anys no han passat en va. Però és precisament a aquestes altures que cal fer especial
remarca, per a refrescar la memòria dels que tenen tendència a oblidar per ignorància o per con-
veniència: les guerres entre Espanya i Catalunya sempre les han fet des d’allà, i certament les han
guanyades, però amb la col·laboració de França el 1714, i d’Itàlia i Alemanya el 1936. És clar que això
no es cap consol, però hem de tenir en compte que ara les coses no són com eren aleshores. Ningú
no la vol la guerra. Aquí ningú no la vol, que resti ben clar. Diguem-ho clar, repetim-ho, nosaltres el
que volem és la independència i ser bons veïns amb tothom, especialment amb els espanyols, amb
els quals ens hi uneixen molts i molt interessants llaços; però ho volem des de la igualtat i des de la
comprensió. És així que sempre ens trobareu amb la mà estesa per a una bona col·laboració. Què us
sembla? 

Ricard Jové i Hortoneda

UN CLAM! QUÈ US SEMBLA?

COL·LABORACIONS



El dia 16 de setembre es van reunir els esbarts Ciutat Comtal i Sant Martí de Barcelona, Esbart
Manresà, Esbart Sant Julià de l’Arboç i l’Esbart Santa Tecla de Tarragona, per a fer un gran esdeveni-
ment artístic, centrat en la figura d’en Jaume Guasch. El teatre Metropol de Tarragona es va omplir
de gom a gom per fer-li una mena d’homenatge pòstum, que va constituir un espectacle emotiu i
de primeríssim nivell artístic i fonamentat amb les seves coreografies.

En Jaume va ser l’encarregat de
la direcció artística de l’Esbart
Santa Tecla durant més de 30
anys. Va construir una manera
pròpia de treballar, d’aprendre,
d’ensenyar i dignificar la dansa
i les tradicions catalanes.

Va ser figura clau en l’evolució
de la cultura tradicional també
a la ciutat de Tarragona.

En Jaume era una persona que
aglutinava la gent i feia treure
el millor de cada una de les
persones que l’envoltava.

Els cinc directors i els esbarts
participants en l’homenatge,
representen una unió d’amics
amb un objectiu comú: l’evolu-
ció del folklore català.

En l’espectacle que portava el
nom de Dansant Quimeres, hi
va voler tenir sempre present la
figura d’en Jaume, representat
per una cadira “sempre pre-
sent” a l’escenari, recordant a
qui va ser director de l’Esbart i
prohom importantíssim en el
nostre món cultural.

L’espectacle amb tota la seva
emoció continguda i emotivitat va pujar de grau quan els fills d’en Jaume van ballar i composar el
“Vals per un amic, dansa per una Rosa” i l’esposa Rosa Llorach i presidenta de l’Esbart va gaudir de
la sorpresa i emoció del ball inesperat. Va cloure Dansant Quimeres la interpretació de Les Majorales
d’Horta de Sant Joan amb una parella de cadascun dels esbarts amics.

Un homenatge que calia fer i una emoció indescriptible.

Textos i fotografíes: Josep Campos

NIT DE DANSA JAUME GUASCH

COL·LABORACIONS
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CORRANDES
PASSADES

SETEMBRE 2012
DIA 3
· L’Esbart Dansaire del C. Moral d’Arenys de Munt va presentar el seu espectacle”Ofrena” a Canet de Mar.

DIA 8   
· L’Esbart Rocasagna de Gelida va actuar a Sitges.
· L’Esbart Sant Martí de Torrelles va actuar dins de les JIFC a Bellpuig.

DIA 9

· L’Esbart Sabadell Dansaire va organitzar el “Ball de la Bola” obert a tothom a la Plaça de Sant Roc a
Sabadell.
· L’Esbart Sant Martí de Torrelles va actuar a Vilanova i la Geltru dins les JIFC.
· L'Esbart Santa Tecla de Tarragona va participar amb els seus bastoners a l’Aplec de la Salut.
· El mestre i folklorista Josep Bargalló, va donar una conferència sobre les danses tradicionals de les
comarques tarragonines a la Vilella Alta.

DIA 11

· Ballada de la “diada” per l’Esbart Sant Martí de Torrelles de Llobregat a Bellvitge.
· L’Esbart Marboleny-Jove de Les Preses va actuar a Hostalnou de Bianya.

DIA 15
· El Grup Mediterrània de Sant Cugat del Vallès va actuar a la seva ciutat en el festival benèfic d’Infinits
Somriures.
· Ens informa el Grup Paracota d’Amposta que es va celebrar un taller de jotes amb motiu de la festa de
la jota de la Ribera d’Ebre a Rasquera.
· L’Esbart Marboleny de Les Preses va presentar “Comte Arnau” a la vila de Campdevànol.

DIA 20
· L’Esbart Santa Tecla de Tarragona va presentar a l’interior de la catedral el “Retaule de Santa Tecla”
amb la cobla la Principal de la Bisbal.

DIA 21
· Dins les festes de la Mercè, en l’espai escènic de la plaça Sant Jaume de Barcelona, van ser-hi represen-
tats en el Toc d’inici de festes els esbarts Maragall, Sant Martí, Ciutat Comtal i Gaudí, tots de Barcelona.

DIA 22
· L’Esbart Dansaire de Tarragona va participar al cercavila de Santa Tecla pels carrers de Tarragona.   
· L’Esbart Dansaire de Tarragona va actuar a la plaça del Rei amb Gitanes i pastorets.

DIA 23

· L’Esbart Dansaire de Tarragona va fer una ballada en sortir de l'ofici i altra participant en la processó.
· L’Esbarts Arrels de Lleida va actuar amb motiu de la festa major de la seva ciutat.
· L’Esbart Dansaire de C. Moral d’Arenys de Munt va actuar per a la gent gran a Lourdes d’Arenys de Munt.

DIA 28
· L’Esbart Arrels de Lleida va actuar a Tremp.

DIA 29
· El Grup Mediterrània de Sant Cugat va representar l’espectackle “L’Envelat” a la seva ciutat.
· L’Esbart Arrels de Lleida va participar al seguici de festa major local.

DIA 30
· L’Esbart Arrels de Lleida va participar a la recreació de les bodes reials al Palau Suda de Lleida. 
· L’Esbart Dansaire Calafell va actuar al Port de Segur de Calafell. 9
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NOTÍCIES
DIVERSES

S’OBRE LA CONVOCATÒRIA DE LA 3a
BECA INNOVACIÓ EN CULTURA POPULAR 

El guanyador  estrenarà el seu espectacle a la Fira Mediterrània de
Manresa  2013 

El proper 15 de setembre s’obre la convocatòria per optar
a la tercera edició de la Beca Innovació en Cultura
Popular, convocada  per la Fundació Jaume Casademont
de Girona i la Fundació Fira Mediterrània de Manresa. 

El guanyador de la segona edició va ser la Companyia
Mov-i-ments & La Fornal  d’Espectacles, que estrenarà
l’espectacle L’amor de les tres taronges el proper novembre
en el marc de la 15a Fira Mediterrània. Per la seva banda,
els guanyadors de la nova convocatòria també podran
estrenar el seu muntatge en el marc de la Fira
Mediterrània 2013, a més de rebre els 5.000 euros de la
beca i de ser contractats per l’Ajuntament de Girona. Més
informació: www.fundaciojaumecasademont.cat

RODA D’ESBARTS CATALONIA
Aquest col·lectiu es reunirà definitivament el proper
dia 6 d’octubre a l’estatge social de l’Agrupament
d’Esbart, c. València, 558, 6è 1a, a les 10 del matí. És
una trobada per a confeccionar el calendari d’actua-
cions 2012-2013.

FESTES DE LA MERCÈ
Els dies 22, 23 i 24 de setembre, dins els actes de la
festa major de Barcelona, l’Institut de Cultura de
Barcelona va programar tres actuacions en el marc
del Parc de la Ciutadella de la ciutat al costat de la
cascada. Hi va haver una munió d’actes en què va ser
present la cultura tradicional, però volem fer referèn-
cia a aquest per la seva singularitat. Van participar-hi
9 esbarts locals i la Cobla La Principal de Llobregat,
que va dirigir aquest dies el mestre Jordi Núñez i
Pallarola i la direcció general de la coreògrafa
Montse Colomé. 
Cal constatar que va ser tot una matinal ben variada
i en cada secció hi participaven tres esbarts amb el
lligam de destacats membres de la companyia Els
Comediants. El públic en va sortir ben complagut i
en cap moment va deixar d’aplaudir merescudament

aquest muntatge que, molt ben dirigit, ens va fer fer
un viatge per la història dels tres darrers segles.  

ICUB
Ens comuniquen que els esbarts barcelonins que
han demanat publicitat de les seves seccions infan-
tils-juvenils en forma de posters, els tenen ja fets i
són a la seva disposició al Palau de la Virreina. Cal
que abans de recollir-los, però, contactin amb
l’Institut de Cultura. Rambles, núm. 99 Barcelona.
www.agarciat@bcn.cat

FIRA MEDITERRÀNIA 
DE MANRESA
El proper 15 de setembre s’obre la convocatòria per
optar a la  tercera edició de la Beca Innovació en
Cultura Popular, convocada per la Fundació Jaume
Casademont de Girona i la Fundació Fira
Mediterrània de Manresa. Els guanyadors de la nova
convocatòria també podran estrenar el seu muntatge
en el marc de la  Fira Mediterrània 2013, a més de
rebre els 5.000 euros de la beca i de ser contractats
per l’Ajuntament de Girona. Més informació:
www.fundaciojaumecasademont.cat
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SEGONS EL CALENDARI DE DANSES 
TRADICIONALS CATALANES
Autor: Lluís Puig Gordi. Edició 1998

Dia 6 i 7 d’octubre El Vendrell. Baix Penedès. Balls de bastons de 

Santa Teresa

7 d’octubre Ulldemolins. Priorat. Ball del Roser, Ball de 

majorales i Clavellinera.

7 d’octubre Hostafrancs. Barcelona. Ball de rams

7 d’octubre Martorell. Baix Llobregat. Balls de bastons. 

Roser.

14 d’octubre Caldes de Montbui.Vallès Occidental. Ball de  

bastons de festa major.

14 d’octubre Les Preses. Garrotxa. Ball de cintes.

Data sense confirmar. Arbúcies. Selva. Ball de cintes.

Nota: Hi ha diverses festes del Roser a Catalunya en què hi ha moltes
danses en calendari, però que no venen en aquestra edició del llibre. En
cal destacar les diverses de la Cerdanya, que ens caldrà verificar.

DANSES
POPULARS
DEL MES

SANTS MONTJUIC RÀDIO                             
Ha començat a emetre amb més potència i ja arriba al Barcelonès i al Llobregat.
Hi ha un nou programa de cultura popular FESTA MAJOR  comandat per en Joan Noguera, que el feia fins que va tancar l’H
TV I RADIO A l’Hospitalet. Nou programa els diumenges de 10 a 12 matí. 
Emet al 102’5 de la FM. Aqui també hi ha l’agenda dels esbarts i xerrades amb components del món esbartístic
Col-laboreu-hi: www.smradio.cat · Tel. 93 3371159 pels esbarts.

PORTAL WEB DE L’AGRUPAMENT

Les notícies de darrera hora s’actualitzen sempre a la secció “Agenda”. Les ballades dels esbarts són també ressenyades dins del marge
d’un trimestre a la secció “corrandes”. Recordem que al “directori” hi ha relacionades totes les entitats que pertanyen a l’Agrupament
amb els contactes corresponents. Caldria que fossin posats al dia en produir-se canvis d’adreces, mails, etc. 

És una vella dèria que costa molt de tenir present. Si no actualitzem les dades, els esbarts no estem ben comunicats. És un tema molt
important per poder contactar-nos d’inmediat, si fa el cas.

MITJANS DE COMUNICACIÓ



MODIFICACIÓ D’ADRECES
Na Merce Colomer del Consell Directiu de l’Agrupament té el nou
corrreu www.mercecolomerb@gmail.com

L’Esbart Joventut de Perpinyà ens dóna accès al seu web: www.joven-
tut.fr

L’Esbart Lluis Millet té el nou contacte al correu: www.madol-
ramp@gmail.com

Nou correu de l’Esbart Santa Eulalia de Banyeres:
www.esbart.sta.eulalia@gmail.com

SEMINARI D'INDUMENTÀRIA 29-9
En tancar aquesta edició hem hagut de cloure l’inscripció amb 45
persones representant  15 esbarts (5 de Barcelona ciutat i 10 de fora)
En donarem ressenya en el proper Punt. 

SEMINARI D’IL·LUMINACIÓ BÀSICA 
EN ELS ESBARTS 
També al proper punt en donarem detalls. Ignorem encara el termi-
ni d’inscripció, però l’expectativa és bona, com en l’anterior. 

L’AGRUPAMENT

INFORMA

RACÓ POPULAR

Si a l’octubre plou, el rovelló mou.

A l’octubre, la llana creix i el fred neix. 

Pluja d’octubre, ni una gota perduda.

Quan l’octubre va a la fi, tords i guatlles són aquí.

Sant Francesc les vetlles porta, i Sant Josep se les emporta.

ACTIVITATS:
Expo-Reus del 6 al 14.

Expo-Vallès a Terrassa. Dies 20 i 21.

Fira de la Bruixeria a Sant Joan les Fonts el 6 i 7.

Fira de Sant Ermengol a La Seu d’Urgell el 13 i 14. 

FIROBÍ a Vilassar de Mar. Dies 6 i 7.

Mostra de Caves a Sant Sadurní d’Anoia. Dies 5 al 7.
12

ESPAI”A”
La Comissió de Seguiment de l’Espai “A”
es reunirà aquesta setmana, dies desprès
del tancament d’aquest Punt. 
Hi ha hagut un espai llarg amb les
vacances entre mig i cal veure si aquest
projecte podrà millorar de continguts una
vegada fetes les modificacions previstes. 

En la secció “corrandes” podreu veure
les tres actuacions anunciades, pel que fa
als esbarts, que són del mes d’ocubre. No
podem detallar activitats de les altres tres
seccions que ja tenen el seu lloc en la
web de l’Espai A. Seguirem informant. 

DARRERA HORA



La crònica de
l ’Andreu

TEMPS D’ESTIU

Tinc una urgència. Porteu-me corrents una
urna que m’estic votant al damunt...

No, disculpeu, no va per aquí la crònica.
Tampoc m’inclino per on ha d’anar. He passat
un temps d’estiu amb moltes vivències
esbartístiques  i d’altres, però, clar, les darreres
són les que toquen al Punt.
He vist aquest estiu moltes ballades/actuacions
d’esbarts que mereixen comentàris diversos.
Com que no les puc detallar una a una, inten-
taré sintetitzar-les per temes destacables.

He vist actuacions con-
juntes d’esbarts i grups
estrangers. No m’ha
complagut el tracta-
ment que hem donat a
la participació nostra,
musical i artística. En
rigor els foranis ens han
guanyat. Cal que els
nostres esbarts vulguin
saber “qui som”.
Vestuari, música, textos.
Cal revisar-ho tot bas-
tant. Té remei encara.

He vist amb estranyesa
que -malgrat la crisi- els
esbarts han viatjat en moltes ocasions a l’es-
tranger, incluint-hi Espanya. Em consta que
algúns hi han anat amb condicions
econòmiques digníssimes. D’altres han hagut
de pagar-s’ho tot i, fins hi tot, “dret d’inscrip-
ció al festival” a part d’hotel i manutenció. Es
fer turisme, ballant o aprofitar que anem a
ballar, fem turisme. Tot val. És bo bellugar-se i
no deixar-se portar per la crisi, i tothom sap el
nivell de perjudici econòmic que s’ofreix.

He vist places plenes de gent en viles i ciutats,
amb bons espectacles. Uns d’entrada gratuïta i
d’altres, pagant. Això m’ha fet pensar que el
temps d’estiu dóna bones perspectives. Els
esbarts que he vist m’han agradat. Potser he
fet trampa, doncs he triat. No m’he decebut

com em pensava i constato que hi ha molt de
talent en molta gent que balla i dirigeix. 

He vist ballades amb enregistraments musicals
bons. Quasi tothom ja ho comença a fer quasi
bé. Hi ha mitjans tècnics i formes de tenir els
balls ben sonants.
He vist actuacions d’esbarts amb música en
directe. Cobla, grup tradicional reduït,
orquestres tocant en català, conjunts triats de
músics bons. Tot ha estat més que digníssim,
sense millorar però el segur bon enregistra-

ment. El que és més meri-
tòri es el live que a veg-
ades t’exigeix l’actuació
i que representa l’esforç
econòmic.

Aquest temps d’estiu, en
que tota activitat cultu-
ral portada per gent del
tercer sector, sembla
que s’esmuny, per a mi
no ha estat així. He
pogut bellugar-me. He
vist coses agradables del
nostre món i el balanç és
esperançador. 

He començat dient que
cal revisar moltes coses, però que encara hi
som a temps. Amb els meus quasi 70 anys de
veure esbarts i sentir interpretar danses he
adquirit un modest bagatge, que per veterà
em suposa un minicriteri per opinar. Encara
crec amb els esbarts idealitzats amb els que em
consta que volen “ser”.

Voldria posar un ok a tot el que he vist aquest
estiu, però no ha estat així, encara que com les
votacions, la majoria de coses bones decide-
ixen.

No voldria acabar sense desitjar-vos molt bona
tardor i que us “votin”.

Andreu Garcia i Cartanyà
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L’Agrupament d’Esbarts Dansaires
agraeix la col·laboració de totes i tots

els que fan possible el PUNT INFORMATIU

Per rebre el PUNT INFORMATIU gratuïtament al teu correu electrònic,
cal subscriure’t enviant-nos un e-mail a: agrupament@agrupament.com

www.esbarts.cat


