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A tots ens impressiona i ens commou, veure els petits com es
mouen per l'escenari, amb aquella espontaneïtat pròpia de la
seva innocència, però alhora tan compromesos amb les 
indicacions que els passen els monitors i mestres de dansa.
És impactant veure l'atenció que hi presten, i és fins i tot 
alliçonador. T'adones que en la seva majoria són una mena de
brillants als quals cal acabar-los de polir, que donaran un fruit
esplendorós si la seva afició prospera i persisteix, que, tot sigui
dit de passada, ben sovint no depèn només d'ells, sinó de la 
voluntat i l'interès dels seus pares.
A ells va dirigida aquesta crida: som conscients que durant 
aquest mes de juny, són ja una mena de clàssic els festivals de fi

de curs, i també les trobades i les cloendes dels esbarts infantils i
de juvenils. Són com una mena de comiat allò que se'n diu 
d'abans de les vacances. Acostumen a ser, també, el testimoni
evident que hi ha un futur en els esbarts.
Les entitats amb “menuts” ens asseguren una continuïtat, si es
fa un seguiment acurat d'allò que els hi ensenyem, i de com ho
hem de fer. A veure si en iniciar el curs vinent torneu amb nous
components, per incorporar-los a la nostra proposta cultural.
Serem  més colla i afortunadament podrem fer el proper fi de
curs amb molts més dansaires, que a la llarga també s'acabaran
integrant, segurament, als nostres esbarts d'adults. I això sempre
serà positiu.

Molt bon estiu a tots!

agrupament@agrupament.com
www.esbarts.cat

c. València, 558, 6è 1a · 08026 BARCELONA
Tel. 93 245 61 65
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CORRANDES
JUNY De dissabte, 1 de juny fins a 

diumenge, 2 de juny

DANSAIRES DE L'HOSPITALET. ENGRESCA'T
L'H 2013. Trobada de cultura popular catalana.

Hora: 10 h
Lloc: Plaça de l'Ajuntament
Població: L'Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)

Dissabte, 1 de juny

ONZE ESBARTS DE LES COMARQUES
GIRONINES. XXII Trobada d'Esbarts Infantils i
Juvenils de les comarques gironines. Celebració
dels 50 anys de l'Esbart Joaquim Ruyra, de
Blanes.

Hora: 18 h
Lloc: Plaça dels Dies Feiners
Població: Blanes 
(Selva)

Diumenge, 2 de juny

ESBART JOAQUIM RUYRA (AMFITRIÓ) - TOTS
ELS ESBARTS PARTICIPANTS A LA RODA
ACOMPANYATS PER LA COBLA SABADELL
DIRIGIDA PER JOAN GÒMEZ I SORIANO.
Cloenda de la XXXIV Roda Catalònia d'esbarts
infantils i juvenils.

Hora: 12 h
Lloc: Plaça dels Dies Feiners
Població: Blanes 
(Selva)

ESBART CASTELL DE TONA. Actuació.
Hora: 12 h
Població: Seva 
(Osona)

ESBART MARAGALL, DE BARCELONA. Totes
les seccions. Ballada. Diada del soci.

Hora: 17 h
Lloc: Teatre del Casal Catòlic de Sant Andreu
c/Pons i Gallarza 58
Població: Barcelona - Sant Andreu

ESBART ROCASAGNA, DE GELIDA. Escola de
dansa amb acompanyament del grup musical
Faktoria Folk. Festival de cloenda de curs.

Hora: 18 h
Lloc: Plaça de la Vila
Població: Gelida 
(Alt Penedès)

ESBART BRUGUÉS, DE GAVÀ. Interpretació de
la dansa "Algemesí". Dins la Missa Solemne.

Hora: 18 h
Lloc: Església de Sant Pere
Població: Gavà 

(Baix Llobregat)

ESBART DANSAIRE NAVARCLÍ. Espectacle
"25 anys de l'Esbart: història i vida".

Hora: 18 h
Lloc: Auditori Agustí Soler Mas
Població: Navarcles 
(Bages)

ASSOCIACIÓ ESTUDIFOLCK, DE MANRESA.
Actuació.

Hora: 18 h
Lloc: Institut Lacetània
Població: Manresa 
(Bages)

ESBART ROCASAGNA, DE GELIDA. Escola de
dansa amb acompanyament del grup musical
Faktoria Folk. Festival de cloenda de curs.

Hora: 18 h
Lloc: Plaça de la Vila
Població: Gelida 
(Alt Penedès)

ESBART DE CORNELLÀ. "La Gallarda del Pou"
a Cornellà de Llobregat. Ballada popular dins
dels actes de la Festa Major.

Hora: 19 h
Lloc: Escola l'Areny
Població: Cornellà de Llobregat 
(Baix Llobregat)

ESBART CATALÀ DE DANSAIRES. CAVALLETS
COTONERS, BASTONERS I CERCOLETS.
Processó del Corpus. Participació.

Hora: 19.30 h
Lloc: Barri Gòtic
Població: Barcelona - Ciutat Vella

GRUP MEDITERRÀNIA DE SANT CUGAT DEL
VALLÈS. Ballada de Corpus a Sant Cugat del
Vallès.

Hora: 20 h
Lloc: Llotgeta del Monestir
Població: Sant Cugat del Vallès 
(Vallès Occidental)

Divendres, 7 de juny

ESBART BRUGUÉS, DE GAVÀ. Totes les sec-
cions i antics dansaires. Festival de fi de curs.

Hora: 21 h
Lloc: Teatre del Centre Cultural
Població: Gavà 
(Baix Llobregat)

Dissabte, 8 de juny

ESBART SANT MARTÍ, DE BARCELONA.
Escola clàssica i secs. Infantil i Juvenil.

2



Espectacle de dansa a Barcelona.
Hora: 17 h
Lloc: Nou teatre dels P. Jesuïtes 
c/València 680
Població: Barcelona - Sant Martí

ESBART GAUDÍ, DE BARCELONA. TOTS ELS
GRUPS I EL COS DE DANSA DE L'ESBART
VILA D'ESPLUGUES, D'ESPLUGUES DE
LLOBREGAT. Actuació conjunta. Dins els actes
del 64è aniversari.

Hora: 18 h
Lloc: Plaça de la Sagrada Família
Població: Barcelona - Eixample

DANSAIRES DE L'HOSPITALET. Festival d'estiu
2013. Participació.

Hora: 18 h
Lloc: Pista del Casino del Centre, c/Enric Prat
de la Riba 337 (entrada per Rbla.Marina)
Població: L'Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)

ESBART DANSAIRE DE MOLLET - ESBART
DANSAIRE DEL CENTRE MORAL D'ARENYS
DE MUNT. Trobada d'esbarts infantils i juvenils.

Hora: 19 h
Lloc: Plaça Prat de la Riba
Població: Mollet del Vallès 
(Vallès Oriental)

ESBART BRUGUÉS, DE GAVÀ. Festa blau-
grana. Participació.

Hora: 22 h
Lloc: Plaça Pagesia
Població: Gavà 
(Baix Llobregat)

ESBART CADÍ, DE BAGÀ - BALLETS DE
CATALUNYA, ACOMPANYATS DEL GRUP
MUSICAL SOCA-REL. 25a Trobada d'Esbarts.

Hora: 22 h
Lloc: Plaça Galceran de Pinós
Població: Bagà 
(Berguedà)

Diumenge, 9 de juny

ESBART CASTELL DE TONA. Actuació.
Hora: 12 h
Lloc: Plaça de la Vila
Població: Sant Julià de Vilatorta 
(Osona)

ESBART GAUDÍ (AMFITRIÓ) - ESBART
CULTURAL I DANSAIRE PLA DEL PENEDÈS -
ESBART MARAGALL, D'ARENYS DE MAR -
ESBART SAGRAT COR, DE BARCELONA. IX
Roda Catalònia de Veterans.

Hora: 12 h

Lloc: Plaça de la Sagrada Família
Població: Barcelona - Eixample

ESBART CIUTAT COMTAL. Representació del
Llibre Vermell de Montserrat.

Hora: 16.30 h
Lloc: Basílica del Monestir de Montserrat
Població: Montserrat 
(Bages)

ESBART SANT JORDI - ESBART JOVENTUT
NOSTRA. Ballada pel 43è Aniversari de l'Esbart
Sant Jordi. Recordant Xavi Cebrián

Hora: 17 h
Lloc: Teatre Calassanç c/Sant Quintí 19
Població: Barcelona - Sant Martí

ESBART FOLKLÒRIC D'HORTA (AMFITRIÓ) -
ESBART JOVE, DE GUALBA - ESBART
L'ESPIGA D'OR - ESBART MONTSERRATÍ
MARTINENC, AMBDÓS DE BARCELONA. IX
Roda Catalònia de Veterans a Barcelona

Hora: 18 h
Lloc: Lluïsos d'Horta C/Feliu i Codina 7
Població: Barcelona - Horta-Guinardó

GRUP MEDITERRÀNIA DE SANT CUGAT DEL
VALLÈS. Actuació de Festa Major del barri de
Can Serra.

Hora: 19 h
Lloc: Plaça de Can Serra
Població: L'Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)

Dilluns, 10 de juny

ESBART JOAQUIM RUYRA, DE BLANES.
Espectacle "Dret a decidir".

Hora: 19 h
Lloc: Palau de la Música Catalana
Població: Barcelona - Ciutat Vella

ESBART GAUDÍ, DE BARCELONA. SECS.
INFANTIL I JUVENIL. Actuació. Ofrena floral a
Antoni Gaudí

Hora: 19 h
Lloc: Temple Expiatori de la Sagrada Família
Població: Barcelona - Eixample

Dijous, 13 de juny

ESBART CATALÀ DE DANSAIRES. SECS.
INFANTIL. Ballada.

Hora: 18 h
Lloc: Casal Parroquial Plaça Jardins d'Elx
Població: Barcelona - Sant Andreu

Divendres, 14 de juny

ESBART CATALÀ DE DANSAIRES. SECS.
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INFANTIL I JUVENIL. Festival de final de curs.
Hora: 18.30 h
Lloc: Sala de Ball de la Casa dels 

Entremesos
Població: Barcelona - Ciutat Vella

ESBART DANSAIRE DE TARRAGONA.
SECCIONS INFANTILS-JUVENILS. "Muda’t".

Hora: 19 h
Lloc: Espai Salvador Fa
Població: Tarragona

Dissabte, 15 de juny

ESBART SANTA TECLA, DE TARRAGONA.
Actuació dels bastoners.

Hora: tarda
Població: La Pobla de Mafumet 
(Tarragonès)

ESBART CATALÀ DE DANSAIRES. CAVALLETS
COTONERS, CAVALLETS PETITS, COLLA DE
CERCOLETS AMB ACOMPANYAMENT MUSI-
CAL DELS MINISTRILS DEL CAMÍ RAL.
Cercavila i Toc d'inici a la Festa Major.
Participació.

Hora: 18 h
Població: Reus 
(Baix Camp)

ESBART DANSAIRE DE TARRAGONA AMB
ACOMPANYAMENT MUSICAL DE FACTORIA
FOLK I GRUPS DE CIUDAD REAL I FOLK DE
NÎMES (FRANÇA). "Muda't amb el folklore".

Hora: 19 h
Lloc: Plaça de la Font
Població: Tarragona

Diumenge, 16 de juny

ESBART SANTA TECLA, DE TARRAGONA I
ALTRES PER CONFIRMAR. TROBADA
D'ESBARTS INFANTILS. Dins del Muda't.

Hora: 11 h
Lloc: Jardins del Camp de Mart
Població: Tarragona

ESBART LAURÈDIA, DE SANT JULIÀ DE
LÒRIA. SECS. INFANTILS. Espectacle "Esbart
Laurèdia 50 anys en dansa Menuts".

Hora: 18 h
Lloc: Auditori Claror
Població: Sant Julià de Lòria 
(Andorra)

ESBART MARAGALL, DE BARCELONA. Escola
de Dansa. Recital.

Hora: 18 h
Lloc: Teatre del Casal Catòlic de Sant Andreu
c/ Pons i Gallarza 58

Població: Barcelona - Sant Andreu

ESBART LAURÈDIA, DE SANT JULIÀ DE
LÒRIA. SECS. INFANTILS I JUVENILS.
Actuació. Actes del 50 anys de l'Esbart.

Hora: 18 h
Lloc: Auditori Claror
Població: Sant Julià de Lòria 
(Andorra)

ESBART CIUTAT COMTAL. Representació del
Llibre Vermell de Montserrat.

Hora: 18 h
Lloc: Església dels Carmelites c/ Immaculada
45
Població: Barcelona - Sarrià-Sant Gervasi

BALLETS DE CATALUNYA. TOTES LES SEC-
CIONS. Ballada del 60è aniversari. Festa institu-
cional.

Hora: 18 h
Lloc: Plaça de la Catedral
Població: Barcelona 
Ciutat Vella

ESBART FONTCOBERTA, DE BANYOLES.
Actuació.

Hora: 20 h
Lloc: Barri La Farga
Població: Banyoles 
(Pla de l'Estany)

Dimarts, 18 de juny

ESBART SANT MARTÍ, DE BARCELONA.
Espectacle "Antologia". 20è any per a turistes
nordamericans.

Hora: 21.45 h
Lloc: Teatre C.P. Sant Martí Pl. Canonge 
Rodó 3
Població: Barcelona 
Sant Martí

Divendres, 21 de juny

ESBART CATALÀ DE DANSAIRES. Final de curs
del Ball dels divendres. Per aprendre a ballar, per
passar-s'ho bé ballant.

Hora: de 20 a 21 h
Lloc: Sala de Ball de la Casa dels Entremesos
Població: Barcelona 
Ciutat Vella

Dissabte, 22 de juny

ESBART DANSAIRE CASTELLÓ D'EMPÚRIES.
Actuació. Dins la Marató de la Sang.

Hora: 12 h
Lloc: Sala Polivalent
Població: Castelló d'Empúries 
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(Alt Empordà)

ESBART VALLS DEL NORD. GRUPS PETITS,
INFANTILS I JUVENILS. Festival de presentació.

Hora: 18 h
Lloc: Auditori Nacional d'Ordino
Població: Ordino 
(Andorra)

ESBART MARAGALL (AMFITRIÓ) - ESBART
GAUDÍ, DE BARCELONA - ESBART JOVE, DE
GUALBA - ESBART SAGRAT COR, DE
BARCELONA. IX Roda Catalònia de Veterans.

Hora: 18 h
Lloc: Riera (Davant del Centre Cultural 
Calisay)
Població: Arenys de Mar 
(Maresme)

ESBART REUS DANSA - ESBART
ROCASAGNA, DE GELIDA. 12ena edició de
Danses de creació.

Hora: 22 h
Lloc: Plaça Evarist Fàbregas i Pàmies (el 
Pallol)
Població: Reus 
(Baix Camp)

ESBART ROCASAGNA, DE GELIDA. Espectacle
"Vents de la Mediterrània".

Hora: 22 h
Lloc: Plaça Mercadal
Població: Reus 
(Baix Camp)

Dimecres, 26 de juny fins a
diumenge, 30 de juny

ESBART SANT MARTÍ, DE BARCELONA
ACOMPANYAT PEL GRUP FACTORIA FOLK,
DE REUS. Festival Folklòric Mundial de Warffum
(Països Baixos)

Població: Warffum (Groningen),
Països Baixos

Divendres, 28 de juny

GRUP MEDITERRÀNIA DE SANT CUGAT DEL
VALLÈS, ACOMPANYATS PER LA COBLA LA
PRINCIPAL DEL LLOBREGAT, DIRIGIDA PER
JORDI NÚÑEZ I PALLAROLA. Actuació de
Festa Major a Sant Cugat del Vallès.

Hora: 22 h
Lloc: Plaça de l'Om (Monestir)
Població: Sant Cugat del Vallès 
(Vallès Occidental)

Dissabte, 29 de juny

BALLETS DE CATALUNYA. TOTES LES SEC-

CIONS. Festa del soci.
Hora: Tarda
Lloc: Estatge social c/Consell de Cent 293 
baixos
Població: Barcelona 
Eixample

ESBART BRUGUÉS, DE GAVÀ. TOTES LES
SECCIONS. Missa solemne de Sant Pere.
Participació.

Hora: 11 h
Lloc: Església de Sant Pere
Població: Gavà 
(Baix Llobregat)

ESBART DANSAIRE DE CALAFELL. Actuació
de Festa Major.

Hora: 19.30 h
Lloc: Platja
Població: Calafell 
(Baix Penedès)

Diumenge, 30 de juny

BALLETS DE CATALUNYA. TOTES LES SEC-
CIONS. Festa del soci.

Hora: Tarda
Lloc: Estatge social c/Consell de Cent 293 
baixos
Població: Barcelona 
L’Eixample

ESBART L'ESPIGA D'OR (AMFITRIÓ) -
ESBART MONISTROL DANSAIRE - GRUP
JUVENTUS DE L'ESBART MARAGALL, DE
BARCELONA. IX Roda Catalònia de Veterans a
Barcelona.

Hora: 12 h
Lloc: Centre Sant Pere Apòstol C/Sant Pere 
més Alt 25
Població: Barcelona 
Ciutat Vella

ESBART CATALÀ DE DANSAIRES. TOTES LES
SECCIONS I SOCIS. Mostra de danses a
Terrassa. Per la celebració del centenari de la
benedicció de la senyera.

Hora: 19 h
Lloc: Església de Santa Maria
Població: Terrassa 
(Vallès Occidental)

ESBART BRUGUÉS, DE GAVÀ. TOTES LES
SECCIONS. Amb mitu de la cercavila de la Festa
Major de Sant Pere a Gavà.

Hora: 19 h
Lloc: Carrers de la vila
Població: Gavà 
(Baix Llobregat)
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Els dies 18 i 19 de
setembre del 2004

amb en Lluís Subirana vam iniciar una aventura
radiofònica a Ràdio Sabadell, al 94.6 de la FM, era
l'inici dels programes Esperit de Festa el dissabte i
Sardanes a Ràdio Sabadell el diumenge.

Si bé es tractava de fer els programes de sardanes
de l'emissora local, la intenció anava molt més
enllà, vam voler plantejar no pas uns “programes
de sardanes” sinó més aviat uns programes “amb
sardanes” amb dues línies ben diferenciades, el
dels dissabtes amb un contingut que abastaria tota
la cultura tradicional i popular i el dels diumenges
més centrat en el món sardanista encara que obert
a programar qualsevol altra tipus de música que
fos adient al guió plantejat. Aquest camp de visió
ampli pel que fa a la cultura ha permès que els
programes de Ràdio Sabadell presentessin guions
o fragments de guió basats en temes molt diversos
fent referència a història, personatges, obres
literàries, costums, llegendes, geografia, excur-
sions, etc.

D'entre tota la temàtica que hem tractat, sobretot
a l'Esperit de Festa, i ja des del primer dia, en
destaca la que fa referència a la cultura tradicional
i popular, per això mateix la veu que ens dona la
benvinguda cada dissabte diu que “El foc, les sar-
danes, els gegants, les danses i les cançons, els
castellers, el bestiari o les llegendes són la mostra
de com som, què pensem i què sentim, visquem-ho
a Ràdio Sabadell !”

Dintre d'aquest plantejament la dansa tradicional
era un dels elements a tenir en compte, d'una
banda perquè és una part molt important del nos-
tre patrimoni cultural i d'una altra per la sensació
que tot i considerar-la així, no deixa de ser també
una gran desconeguda del gran públic, per això ja
des d'un primer moment la dansa ha estat present
als programes ja sigui amb informacions d'activi-
tats, o bé acompanyant històries i costums.

Però no ens conformàvem només amb això,
estàvem convençuts que calia donar-li més protag-
onisme, per aquest motiu en el programa 290, cor-
responent al 15 de gener del 2011, vam inaugurar
un espai específic per a la dansa tradicional que
des de llavors és present cada dissabte dintre

l'Esperit de Festa, un espai al que entrem amb la
música del Ball pla de Llavaneres i amb aquestes
paraules: “Més enllà d'una festa les nostres danses
ens expliquen com som, què pensem i què sentim.
N'hi ha de guerreres, de galanteig, de noces, ceri-
monioses o alegres.  Coneguem-les !!”

Naturalment per parlar de dansa ens calia algú
que la visqués i la conegués des de tots els seus
costats, per això tenim el privilegi de comptar amb
la col·laboració d'en Tomàs Manyosa, de l'Esbart
Sabadell Dansaire, amb ell, setmanalment, i el dia
4 de maig farà ja 110 programes, anem entrant en
aquest món de la dansa tradicional.

Amb en Tomàs hem vist que això de la dansa tradi-
cional no és només l'actuació dels esbarts en bal-
lades a la plaça o als escenaris, hem vist que la
dansa tradicional no és una cosa de museu.  En
Tomàs ha tingut l'habilitat d'explicar-nos que hi ha
danses que estan ben vives en el seu lloc d'origen,
que el món de la dansa tradicional abasta també la
producció discogràfica i la literària amb una ampli
corpus d'estudis, en definitiva, que la dansa tradi-
cional és tot un món, tot un univers viu. A través
de les seves col·laboracions setmanals en Tomàs
ens ha parlat de moviments, de punts de dansa, de
vestuari, de danses en el seu sentit més genèric i de
danses concretes, i també hem conegut a person-
alitats i gent anònima que han treballat i treballen
per la dansa tradicional.

Ball cerdà, balls de bastons, gitanes, esquerranes,
contrapassos, fer rístol, el punt pla, almorratxes,
ret i mitenes, barretines, espardenyes, castanyoles,
Mataró, Tàrrega, Castellterçol, Folgueroles, Flix,
Frederic Mompou, Britten i Berkeley, Jordi Núñez,
Manuel Oltra, Agustí Cohí Grau, les més diverses
formacions musicals, arranjadors, harmonitzadors
i instrumentacions... són noms, conceptes, llocs,
elements que han sortit a l'Esperit de Festa, i jun-
tament amb això un total de 172 danses diferents
programades fins ara.

El més important però és que els nostres oients ens
han confirmat l'atractiu i la utilitat de les aporta-
cions d'en Tomàs Manyosa, oients que no són dels
habituals a les manifestacions de dansa ens han dit
que han trobat interessant saber-ne més coses, ens
han dit que van descobrint tot un món insospitat.

COL·LABORACIÓ

LA DANSA TRADICIONAL A
RÀDIO SABADELL, AL 94.6 FM
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D’INTERÈS

Davant la decisió presa pel Tribunal Constitucional de suspendre la Declaració
de Sobirania del Parlament de Catalunya, l'Assemblea Nacional Catalana
manifesta que: 

-Cap tribunal ni cap llei pot aturar la voluntat democràtica dels catalans i les catalanes d'assolir la inde-
pendència. La decisió presa pel TC és, doncs, previsible i irrellevant. No altera ni modifica ni un
mil·límetre el full de ruta de l'ANC ni pot entorpir el procés polític iniciat a Catalunya. 
-La suspensió és un pas més en la criminalització del procés d'independència de Catalunya per part de
l'estat espanyol i, novament, posa en evidència que qualsevol intent de diàleg amb el govern espany-
ol ens condueix a una via morta o a patir un nou revés a les ja de per si limitades competències de les
institucions catalanes. Continuar plantejant fórmules d'encaix polític de Catalunya dins d'Espanya és
una irresponsabilitat i una pèrdua de temps que Catalunya no es pot permetre com a país. 
-L'ANC assumeix la declaració de sobirania del Parlament de Catalunya i només considera legítimes les
decisions de les nostres institucions nacionals. Així mateix, l'Assemblea treballarà per accelerar els ter-
minis per tal de celebrar tant aviat com sigui possible un referèndum amb garanties. 
- El camí perquè el poble de Catalunya decideixi el seu futur l'han de fer Govern, institucions i soci-
etat civil conjuntament i, en aquest sentit, cal que es posi en marxa el Pacte Nacional pel Dret a Decidir
per encarar el procés definitivament. 
-L'ANC continua treballant amb la mateixa força per convèncer dels avantatges de la independència
arreu del país, per pressionar les institucions polítiques perquè continuïn fent les passes necessàries
per assolir l'Estat propi, i per reforçar les alternatives si, finalment, no és possible realitzar el referèn-
dum a causa dels impediments de l'Estat espanyol. L'Assemblea presentarà properament noves inicia-
tives destinades a assegurar el procés d'independència que passa, de manera ineludible, perquè
Catalunya sigui un nou Estat d'Europa. 

Independència és Llibertat, 
Catalunya Nou Estat! 

Comitè Executiu de l’ANC, 8-5-2013

assemblea.cat
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Els iniciadors de l'aventura
radiofònica que hem explicat tenim
el privilegi de comptar amb unes
hores setmanals de ràdio que vam
plantejar amb una finalitat molt conc-
reta, la divulgació de la manera més doc-
umentada possible de la nostra cultura tradi-
cional i popular, i per fer-ho en el camp de la dansa
comptem amb la gran col·laboració d'en Tomàs
Manyosa. Des de Ràdio Sabadell doncs, posem a
disposició de tot el públic un espai que com hem
dit tracta la dansa tradicional com un element cul-
tural més amb totes les ramificacions que pugui
tenir, estem convençuts que l'Esperit de Festa i el
Sardanes a Ràdio Sabadell són programes que
aporten informació, documentació i distracció i
també ho estem del fet que l'apartat de dansa,
inclòs dintre del guió del primer, fa un servei
inqüestionable a la dansa tradicional i encara més
en un moment en què ja no existeixen les barreres
de les ones radiofòniques i els programes poden

ser escoltats via Internet a través del
web de l'emissora, el que significa
que han desaparegut els àmbits de
cobertura.

Esperem que tots aquells que formeu
part del món dels esbarts també els trobeu

interessants i ens feu companyia cada dissabte
de 9 a 10 amb l'Esperit de Festa, ja sigui sin-
tonitzant 94.6 de la FM o bé pel www.radios-
abadell.fm entrant a “RS94.6 en directe”, i encara
en una tercera opció a partir de dilluns clicant l'en-
llaç a “a la carta” també dintre del web de Ràdio
Sabadell (sense oblidar tampoc el Sardanes a Ràdio
Sabadell dels diumenges a la mateixa hora).

Molts anys de dansa!

Jordi Saura i Tarrés
Responsable dels programes Esperit de Festa

i Sardanes a Ràdio Sabadell



Hola Mireia, 

moltes gràcies per la teva resposta. M'adono
que sí que es veu que hi ha algú. M'ho confir-
ma la teva resposta i m'ho recorden, com tu
mateixa ho dius, un mes rere l'altre les
Corrandes del Punt Informatiu. Crec que a-
questa és una evidència que jo no he negat
mai. El teu treball a la nostra revista núm. 204,
del mes de maig darrer, és francament encorat-
jador en la intenció, de debò, t'esforces a veure
les coses amb un cert optimisme i aquest és un
aspecte que cal agrair sempre. Jo et prego que
no defalleixis mai en el teu ànim, perquè sovint
he sentit dir allò de que la fe mou muntanyes. I
necessitem molta fe per a moure moltes
muntanyes. Però si tu mateixa t'entretinguessis
a rellegir allò que has escrit amb tanta bona
intenció en un moment voluntariós, que
m'agradaria molt de poder compartir, si t'en-
tretinguessis, deia, a fer un repàs de les teves
pròpies reflexions, t'adonaries que acaben
tenint un toc no gens, o molt poc optimista.
Deixant de banda el fet sobre l'economia
domèstica, que ja és prou greu i que darrera-
ment s'està complicant extremadament, par-
larem de les realitats inherents al nostre món
dels esbarts. 

Argumentes tu mateixa, Mireia, de la man-
cança de gent gran. Ens
expliques que abans,
només deu anys endarrere,
teníeu 22 balladors a l'es-
bart, però no ens dius
quants en teniu avui, tot i
que es desprèn com esteu
quan admets planerament
que “només” sóu quatre
noies en el Cos de Dansa i
que us heu de valer dels ve-
terans “també poquets”, per a
poder ballar. “Millor això que
veure que una expressió més de
la nostra cultura ja no pugui ser
transmesa”. Aquestes paraules
són prou eloqüents. Vet aquí la
realitat que ens pintes.
Dol especialment el que ens
expliques que la cultura cata-

lana “molesta una mica”, a l'Hospitalet de
Llobregat. És una confirmació lacerant, de
debò. Has pensat que algunes vegades potser
molesta als del propi país? Són conseqüències
de les vivències que hem anat patint. Pel que
m'imagino tu ets molt jove, Mireia; jo recordo
els anys vuitanta del segle passat, quan la
creació de la Televisió Catalana, que un tal José
María Calviño, de mal record, aleshores director
de RTVE, el qual de tan malament li va venir
l'intent de la creació de la televisió catalana,
afortunadament reeixit, va dir que la faríem
una televisió antropològica. Ha acabat esde-
venint  una maledicció. Des d'aleshores, a partir
de la democràcia restrictiva que patim, només
els van caldre aquestes paraules tan maldestres,
perquè la cultura popular, aquella cultura que
els polítics se'n van servir tant com van poder
per a plantar cara a la dictadura, i que els
intel·lectuals se la miraven per sobre de l'espat-
lla, des d'aleshores, deia, tot això nostre va
caure en anatema. I va fer el seu camí, perquè
com que tots sabem llegir i escriure, ja ens
creiem que som intel·lectuals i ens hem afegit,
s'hi ha afegit molta gent al carro del menyspreu
del folklore, però només del nostre. El que fan
o ens ve de fora és una altra cosa. Vet aquí
algunes de les causes de les nostres penúries
actuals.

Però vaja, Mireia, tornant al teu escrit, que és el
que cal, sembla que et creus que abans “tot era

molt més fàcil, o es veia molt
més fàcil”.
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D’INTERÈS

ESTIMEM LA NOSTRA
LLENGUA?

Doncs lentament, però sense adormir-nos, cal
que anem deixant de dir i d'escriure “caste-
llanismes”, per tal de respectar les nostres oïdes,
que en senten molts i molts. Si la “dictadura” i
el neo-espanyolisme volen suprimir la nostra
llengua, i d'una forma ferotge ho intenten con-
stantment, nosaltres lluitem
sobre tot per parlar-la cada
dia millor, que també és una
manera de defensar-la i
arrelar-la. 

Exemple: NO DIREM: aquest
dansaire no fa “empeine”;
CAL DIR. no fa EMPENYA.
NO DIREM: “tirachinas”; CAL
DIR: tirador. NO DIREM:
“rocio”; CAL DIR: ROSADA.
NO DIREM “borde”; CAL DIR:
MALCARAT. NO DIREM MAI
MES: “vale”; CAL DIR: d'ACORD. NO DIREM.
“estribillo”; CAL DIR: TORNADA.
Si no ens deixéssim contaminar tant, “otro gallo
cantaría”, perdó… Volem dir: ENS  LLUIRIA MÉS
EL PÈL.

No oblidem que el nostre català és el 9è idioma
més parlat, dins els vint i tants països d'Europa.
Tinguem-ne cura.

RECOMANACIONS:
Encara sóu a temps d'anar a gaudir de la millor
obra de teatre d'en Goldoni, al Teatre Lliure, de
Barcelona-Montjuïc, que té molt a veure amb la
nostra llengua. 
Com  espectacle és de “mocador i traca”. No us
el perdeu! També, per conèixer la nostra història

i gaudir d'un altre excep-
cional espectacle, no us
podeu perdre l'obra
teatral “Barcelona”, al
teatre Nacional de
Catalunya.

Un record pel gran
“Ovidi”, que deia: “Hi ha
gent a qui no li agrada
que es parle, s'escriga o es
pense en català. “És la
mateixa gent a qui no li

agrada que es parle, s'es-
criga o es PENSE”.
Tornarem el proper Punt Informatiu amb més
consells idiomàtics i recomanacions. 
Conecta a www.plataformallenguacatalana 

9

No t'ho creguessis pas. Tot i que jo m'hi vaig
afegir una mica gran en aquest món de la cul-
tura secular, ja fa més de quaranta anys que
m'hi moc, i t'he de dir que sempre hem hagut
de lluitar contra una certa indiferència. Tinc la
impressió que mai no hem sabut valorar el nos-
tre producte i com que no l'hem sabut valorar,
tampoc no l'hem sabut vendre.

I en el referent a les crides que fem l'Andreu i
jo, Mireia, al Punt Informatiu núm. 203,
m'adono que, per la meva part sembla que no
em vaig saber explicar prou bé. Entenc les man-
cances que reconeixes en el teu esbart que, de
ben segur, no són gaire diferents de la gran
majoria de les dels nostres esbarts, i aquesta és
una realitat incontrastable que no mereix, o no
necessita matisos. Però jo no parlava d'aquesta
faceta dels nostres grups, com diria aquell “no
toca”. El meu clam d'auxili, que a alguns no els
agrada gaire, o gens, es referia a les mans que
manquen al Consell Directiu de l'Agrupament

d'Esbarts Dansaires. 
Tu mateixa admets aquesta certesa en el teu
clos particular, quan reconeixes que “les nostres
entitats sobrevivim gràcies als esforços de qua-
tre persones (...) tot i que últimament sempre
són les mateixes mans”. Tu ho dius, Mireia. I
aquesta és, doncs, l'evidència que podem
aplicar a l'Agrupament. I aquest crit que fèiem:
Que hi ha algú, doncs potser sí que caldria fer-
lo extensiu a tot el món de la cultura catalana.

Sabem que les coses tenen la facultat d'evolu-
cionar. Potser és aquesta la realitat del present.
Sembla que no hi ha res immutable en aquest
món que ens ha tocat viure, per tant potser sí
que haurem de creure que ens haurem d'habi-
tuar als nous temps, que ens porten noves rea-
litats, tot i que algunes modes, als que hem
mamat una cultura de resistència, no ens aca-
bin d'agradar. 

Ricard Jové i Hortoneda



Certament és cert, si excuseu la redundància volgu-
da, que, com diu la dita popular, cada dia aprenem
una cosa nova. I a la meva edat això encara es fa
més notori. Però jo ho agraeixo, de debò.
Personalment acabo de descobrir el mot resiliència.
L'he trobat amb motiu de les recuperacions tan pos-
itives de l'Érik Abidal i del Tito Vilanova; he
descobert una paraula tan desconeguda per mi i,
pel que sembla, tant francament positiva com resi-
liència. La remarco. Però Déu n'hi do de la paraule-
ta! Encara que he de reconèixer que és probable
que si d'aquí a un temps la torno a llegir, possible-
ment hauré d'insistir a consultar un diccionari. Fins
ara havia sentit a parlar de miracles, o de possibles
miracles per a certs tipus de curacions que podríem
catalogar, pel cap baix, de prodigioses, tot i que fos
sempre amb la participació evident de la ciència,
però en les quals hi havia participat un estat de grà-

cia o d'esperit molt positiu, i una fe profunda. En
aquests prodigis, com dic, no cal descartar-hi també
la participació d'una notable convicció de la persona
en la possibilitat del seu guariment, però no havia
sentit parlar mai de resiliència, la qual cosa només
expressa tantes carències per part meva. És una
paraula que l'he trobat tan positiva que potser la
gastaré avui mateix, de tant usar-la. 

Si m'ho permeteu, us confessaré que tinc una cosina
germana de la meva edat, que es va guarir de mira-
cle a Lourdes, l'any 1979, ara fa, doncs, 34 anys, i
encara és viva, afortunadament.
És evident, però, que no penso parlar-vos de la meva
cosina, ni d'en Tito, ni de l'Éric, tot i que sí que
m'agrada poder significar la meva complaença, que
sé que compartiu tots vosaltres, per les seves recu-
peracions tan positives. Simplement m'han vingut a
tomb, juntament amb aquesta parauleta, tan mo-
derna que he hagut d'anar a buscar la seva equi-
valència a wikipèdia, diu: Resiliència és la capacitat
per a sobreposar-se a períodes de dolor emocional i
traumes, per a sortir-ne reforçats. Una mena de psi-
cologia positiva.
Jo diria que em ve com l'anell al dit per a parlar del

nostre cas particular, com a agrupació o associació
d'esbarts dansaires; com a entitat en aquests
moments amb una certa crisi institucional, o potser
de valors, o de totes dues coses alhora. Per algunes
reaccions, que d'altra banda són d'agrair, ha quedat
ben clar, que hi ha una opinió majoritària que reco-
mana que no es plori; no s'ha de plorar, perquè això
de les llàgrimes no acostuma a ser una actitud gens
positiva. Potser sí que tenen una bona part de raó.
Segurament, però tampoc no ens ho podem pren-
dre com una frivolitat o com un problema sense
importància. 
Expliquen que la reina mora, la que conta la llegen-
da que es va estimbar per les bellíssimes cingleres o
els penya-segats de Siurana amb el seu cavall, va
tapar els ulls de l'equí perquè no es fes endarrere
del seu intent; sembla obvi que si hagués tingut els
ulls ben oberts, l'animal no s'hauria precipitat al

buit. Vet aquí la lliçó: si ens volem tapar els ulls ho
podem fer amb el mateix mocador que, ensems ens
podrà servir per a eixugar-nos les llàgrimes, perquè
no es vegin i no cridin tant l'atenció. 
És així, doncs, que potser haurem de potenciar espe-
cialment aquesta resiliència per a poder-nos-en sor-
tir d'aquest suposat atzucac en el qual estem tots
posats; que no és el mateix que entestar-nos a mirar
cap a un altre costat. La resiliència és optimisme pur.
Doncs siguem positivament optimistes, si fos que
veritablement hi som en aquest pretès cul de sac. El
que és segur, és què sembla que no tots veiem les
coses amb la mateixa perspectiva. 
Jo no vull ser pessimista, no m'agrada ni el mot,
encara que prefereixo arrenglerar-me a les files del
realisme. Aclucar els ulls a una realitat que se'ns pre-
senta gairebé inapel·lable tampoc no resoldrà les
coses. Els exemples exposats en començar ens
demostren que qui té mal busca remei, tot i que al
final potser se'n surtin amb la resiliència o amb un
miracle. Encara que les dues solucions són prou po-
sitives, jo vull creure que ens ajudaria molt que
entre tots hi anéssim cercant solucions. 

Ricard Jové i Hortoneda

COL·LABORACIONS
POT SER LA SOLUCIÓ LA RESILIÈNCIA?
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LLIBRES I
REVISTES

LES CASES DE LA FESTA A
BARCELONA. VIU LA FESTA
DES DE DINS!
Aquest llibre és un complement als materials de
treball i de documentació per els Tallers de
Cultura Popular a l’escola-Cases de la Festa de
l’Ajuntament de Barcelona. Les Cases de la Festa
a Barcelona: imatgeria, foc dansa i música, de
Jordi Puig i Jordi Quintana, de la Col·lecció
Quaderns del Consell de Coordinació Pedagògica,
editat per l’Institut d’Educació i l’Institut de
Cultura de l’Ajuntament de Barcelona. 

AGRUPAMENT
Arrel de l'assemblea de l'Agrupament d'Esbarts, molts socis van recollir el lli-
bre dels 25 anys de la nostra entitat, que va escriure en Ricard Jové. Des

d'aquí us recordem als que no el tingueu encara, que és a la vostra disposi-
ció, al nostre estatge social, i el podeu recollir a la vostra comoditat. agru-

pament@agrupament.com

RECOMANACIÓ
Us recomanem un llibre de refèrencia “Victus 1714” de l’autor Albert
Sánchez Piñol. Edicions La Campana 2012.
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SANTS-MONTJUÏC RÀDIO
Ens plau felicitar a l'amic Joan Noguera, perquè fa una bona divulgació de les
nostres activitats esbartístiques. Tant tradicionals com de creació. A través de
l’emissora SANTS-MONTJUÏC RÀDIO podem escoltar el programa FESTA
MAJOR, que és al punt 102.5 FM. 
També la podeu sintonitzar a www.smradio.cat

Programa: LA SONORA, 
DEL CANAL 33
Apart de poder-lo veure a TV3 a la carta, en directe, el podeu
veure “ara”, els dijous a les 23.35 hores. La nostra cultura

popular -com deia aquell- segueix essent tractada a precari. Allò que no treballem nosaltres amb el nostre esforç,
no ho farà ningú per nosaltres. Això no és només la crisi, és la  prioritat mal entesa. Seguim recomanant dos
grandíssims programes dels dilluns, a les 22 i 23 hores, al Canal 33: “Òpera en texans” i “Ànima”.

INSTITUT DE CULTURA (ICUB)
Impulsat per l'ICUB, Institut de Cultura de Barcelona, hi ha l’aplicació a telèfons mòbils d’iniciatives culturals.
Podeu enviar, fins el dia 31 de juliol, les vostres propostes per a una beca-premi de 6.000 euros al seleccionat a
apps@cultura

MITJANS DE
COMUNICACIÓ
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En molts dels àmbits artístics
s'hi ha vist involucrats

aspectes legals sobre l'au-
toria de les obres i la seva

propietat intel·lectual.
Propietat que sovint

s'ha transformat en
interès econòmic per
part d'alguns aprofi-
tats, entitats oficials i
particulars.
Registrar una obra

artística no és pas
fàcil. Si més no

podríem dir que es fa
complicat decidir si és

útil gastar uns diners i un
temps, que sovint no son pas

pocs, per garantir que una obra no serà
plagiada. O garantir que gene-rarà, per l'autor, uns
pocs beneficis econòmics cada vegada que s'interpreti.
Res no està prou clar però, pel que sembla, el cost del
registre d'una obra és d' entre el 10 i el 45 % de la
UTM (unitat tributària mensual) que està en funció
de no se quins complicats, o podríem dir foscos, càl-
culs en relació a l' IPC. Tota aquesta història de la
UTM sembla que pertany a Xile. Segurament a l'estat
espanyol tot és més fosc si cap.
A més fixem-nos que si parlem d'una obra musical , es
considera plagi si conté menys d'un 3% de diferència
amb l'original. Per entendre'ns millor, si canviem 3
notes de cada 100 ja tenim una obra nova! 
És clar que el funcionament normatiu i els objectius
del registre de la propietat intel·lectual i la SGAE són
diferents o be haurien de ser-ho. I aquest és un bon
embolic.
Fixem-nos també que el fet de registrar una obra dona
uns drets a l'usuari que poden anar en contra de l'au-
tor. Ens diu la viquipèdia:

“Tot i que els autors de les obres gaudeixen d'un ampli
conjunt de drets sobre les mateixes, aquests han de
cedir en determinats casos enfront un interès social
més ampli de promoció i desenvolupament de la cul-
tura. Aquestes restriccions es concreten en la possibili-
tat de reproduir l'obra o part de la mateixa sense neces-
sitat d'autorització expressa de l'autor en casos com:

· Per donar constància en un procediment judicial 
o administratiu.

· Per ús privat del copista.
· Per ús privat d'invidents.
· En cites i ressenyes, amb finalitats docents o 

d'investigació, indicant la font i el nom de l'autor.
· Amb ocasió de treballs o informacions sobre temes 
d'actualitat.

· En relació a les obres situades en vies públiques.
· Per la seva utilització sense finalitats lucratives en 
determinades institucions de caire cultural i 
científic.

· Durant l'execució d'obres musicals en actes 
oficials.

· La paròdia, mentre no suposi risc de confusió.”

Per una banda podria ser interessant, com va proposar
la nostra amiga Rosa Llorach, buscar assessorament
sobre el registre d'obres i oferir la informació o la for-
mació als esbarts. Per altra banda, cal sospesar la utili-
tat que això pugui tenir per l'autor, coreògraf, músic i
el poc respecte i falta de rigor que després en puguin
fer els intèrprets.

Podem deixar les preguntes obertes: registrar una obra,
ens garanteix suficientment la protecció i respecte
d'aquesta obra?
O potser és més efectiu intentar dialogar i fer peda-
gogia sobre com cal tractar i respectar als autors, les
seves obres, la dansa, les coreografies?

Toni Arias

SABÍEU QUE...?
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RACÓ POPULAR
Mes de Juny

. Fins el deu de juny, no et treguis roba ni et descordis 

el puny.

. Si plou el primer de juny, el mal temps es lluny.

. Per Sant Joan, es renova l'any.

. Diu el juny al jornaler: “ja dormiràs pel gener”.

. Per Sant Pere, garbes a l'era.

. Per Sant Pere, ves a veure l'olivera, si en veus una aquí 

i una allà, ves ten a casa, que prou n'hi ha.    

. De Nadal a Sant Joan, hi va mig any.

. Al més de juny, cada mosca és com un puny.

. Del juny enllà, el dia es comença a escurçar.

. Juny brillant, any abundant.

. Al juny, la falç al puny.

. Aigua de juny primerenca, molts mals arrenca.

. Els focs de Sant Pere se salten per darrera, i els de Sant  

Joan, es salten per davant.

. Al mes de juny, l'estiu no és pas lluny.  

. Per Sant Joan i per Sant Pere, adéu a la primavera.

. Juny plujós, graner polsós.

. De juny a l'agost, ni dona, ni col, ni most.

. Aigua de Sant Joan, cap guany i molta fam.

. Febres per Sant Joan, salut per tot l'any.

. Per Sant Joan, el primer bany.

. Juny assolellat, ben tronat, any de molt vi i de molt blat.

. Per Sant Joan, creix l'arbre i creix l'infant.

. Sant Pere bon home, Sant Joan bon sant, que curen la ronya 

i tot altre mal. 

ACTIVITATS
· Fira del Pa amb Tomàquet, a Santa Coloma de Farners, Selva. Primer

cap de setmana de juny.

- Fira dels Indians, a Cadaquès, Alt Empordà. Dies 1 i 2.

- Fira Medieval i Festa de la Sal, a Cardona, Bages. Dies 1 i 2.

- Festa de la Cirera, a Torrelles de Llobregat, El Papiol i Terrades, Baix

Llobregat. Dies 1 i 2.

- Fira Medieval dels Canonges, a La Seu d'Urgell, Alt Urgell. Dies 1 i 2.

- Fira de Sant Joan, a Esterri d'Àneu, Pallars Sobirà. Dia 22.

- Turismar, a Coma-ruga - El Vendrell, Baix Penedès. Dia 24.

- Fira de Sant Joan i de la Xollada d'Ovelles, a Sort, Pallars Sobirà. Dia 24.

- Falles d'Isil, Pallars Sobirà, els dies 29 i 30.
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DANSES 
CATALANES

Esteve Albert Corp va néixer a Dosrius el
1914. L'any 1956 es va establir a Andorra,
on va prosseguir amb la seva tasca com a
poeta, autor teatral i promotor cultural,
deixant una extensa obra poètica i de
recerca històrica- tant sobre Andorra com
Catalunya. L'autor d'obres com “Andorra
Màgica” també va promoure muntatges
com “El pessebre Vivent d'Engordany” o
“El Retaule de Sant Ermengol”.

El novembre de 1983, amb motiu de la
representació a Andorra de l'obra Les
goges del Canigó que  n'Esteve Albert diri-
gia, va demanar a en Rafael Miranda
Bach, director de l'Esbart Dansaire
d'Andorra la Vella, de coreografiar una
dansa que representés la baixada dels fal-
laires fins al poble on aquests ballarien al
voltant de la foguera, per celebrar la revetl-
la de Sant Joan, en base a la lletra de la
cançó i a la música de l'obra.

L'esperit inquiet d'en Rafael Miranda,
conscient de la gran vàlua cultural per al
país de recuperar les tradicions i costums
malauradament oblidades, el condueixen
a ressorgir l'antiga tradició de la baixada
dels fallaires. La nit de Sant Joan, els lleny-
ataires baixaven de la muntanya cap a les
poblacions de les valls, per celebrar la
festa, amb torxes enceses “falles” que ells
mateixos havien confeccionat amb
l'escorça del bes o del faig prèviament
assecat. Aquestes torxes es feien giravoltar
provocant un espurneig, tot ballant i
saltant al voltant de la foguera.

Amb una melodia de Mas Ferrer i la
instrumentació de Mossèn Albert Vives de
la Seu d'Urgell, en Rafael Miranda posa fil
a l'agulla. En base a la lletra de la cançó i
a diversos textos que descriuen aquesta
tradició, coreografia una dansa i n'esbossa
el vestuari que consta d'uns pantalons
baldes que s'ajusten als turmells, mit-
jançant unes turmelleres altes amb

picarols que se subjecten amb les betes
entrecreuades de les espardenyes
vigatanes. Una casaca tipus capa amb
caputxa protegeix el fallaire de les
espurnes.

El 16 de juny de 1984, es balla la dansa Els
Fallaires d'Andorra a la Sala d'Actes del
Comú d'Andorra la Vella que s'incorpora
al repertori de danses de l'esbart; amb una
nova instrumentació elaborada pel  mestre
Joan Roure i Jané basada en la melodia de
Mas Ferrer. El vestuari va ser confeccionat
per M. Teresa Colet Porrera (Jadeita).

El 23 de juny del mateix any, revetlla de
Sant Joan, l'Esbart Dansaire d'Andorra la
Vella va representar per primera vegada la
baixada dels fallaires que van desfilar amb
torxes enceses pels carrerons de la capital.
El soroll dels petards, la llum, la claror de
les bengales, de les torxes i l'olor de pólvo-
ra van acompanyar els fallaires en la cer-
cavila que es va iniciar al barri antic fins a
la Plaça del Poble, lloc on es va represen-
tar la dansa Els Fallaires d'Andorra amb
torxes de foc natural.

El 1988, en Rafael Miranda i n'Aurora
López Ruiz funden l'Esbart Els Esquirols
de la Massana i el 1990 incorporen al pro-
grama de danses Els Fallaires d'Andorra.
Per a la revetlla de Sant Joan, l'esbart rep-
resenta  la baixada dels fallaires i executen
la dansa en arribar a la foguera. En aques-
ta ocasió, la lletra de la cançó va ser inter-
pretada per n'Aurora López.

L'any 2008, el Grup Dansaires d'Ordino,
dirigit per Marta Bernet Forcada, va sol·lic-
itar incloure aquesta dansa al seu progra-
ma, la representació de la qual va coincidir
amb el 25è aniversari de la seva posada en
escena.

Andorra la Vella, juny del 2013 
Rafael Miranda

TRENTA ANYS DE L’ESCENIFICACIÓ 
DE ELS FALLAIRES D’ANDORRA

Filla-falla
salta i balla
ballem tots-al volt de foc
que ningú passi de ratlla
i tothom quedi al seu lloc!

Fem anar la flama enlaire
i endarrera i endavant
i anem avivant la flaire
d’un bon foc de Sant Joan
Si de coca, en tenin poca,
un xic més en portaran.

Filla-falla...

Collirem l’herba florida
quan el foc s’haurà acabat
com s’ha fet tota la vida
ja des de l’antiguitat
perquè avui l’herba conserva
un poder quasi sagrat

Filla-falla...

Avui l’amor fa miracles
pel qui cull la flor dels prats
que segons els vells oracles
al cor dels enamorats
omplena de tota mena
de goig i felicitats

Filla-falla...

CANÇO DE FALLAIRES



L’AGRUPAMENT

INFORMA
GUARDÓ PER A L’ESBART JOAQUIM RUYRA,
DE BLANES
L'Agrupament d'Esbarts Dansaires, ha atorgat el Guardó dels 50 anys, a
l'Esbart Joaquim Ruyra, de Blanes, amb motiu d'haver complert aquest
esbart el mig segle de profitosa activitat. El lliurament va ser fet el dia 18
de maig, pel president Jordi Núñez i Pallarola, en el transcurs d'una festa
local,  L'enhorabona!  
Guardó per a l'Esbart Navarclí, de Navarcles.
L'Agrupament també va atorgar a l'Esbart Navarclí, de Navarcles, el

Guardó dels 25 anys de prometedora activitat d'aquest esbart, en el tran-
scurs de la seva festa de commemoració de l'aniversari, el dia 2.
Igualment va fer el lliurament el president de l'Agrupament d'Esbarts
Dansaires. Per molts anys!

FELICITACIÓ
També cal mencionar els aniversaris dels esbarts que ho anuncien:
L’Esbart Dansaire de Rubí, en celebra 90, L’Esbart Dansaire de Sant Joan
Despí en celebra 70, Ballets de Catalunya, de Barcelona,  celebra 60 anys.
L'Esbart Dansot, de Capellades, en celebra 40. L'Esbart Fontcuberta, de
Banyoles, 30. L'Esbart Laurèdia, de Sant Julià de Lòria, al Principat
d'Andorra, sabem que ja té programats actes per a la celebració dels seus
50 anys, al qual també li serà lliurat oportunament el guardó corresponent
de l'Agrupament d'Esbarts.  Felicitacions cordials a tots!

FES-TE SOCI DE L’AGRUPAMENT
Sense subvencions correm el perill de no poder finançar el nostre estatge
i menys realitzar serveis per als nostres esbarts associats. Caldria que els
simpatitzants, dirigents, etc., aportessin una ajuda extraordinària de 60
euros anuals, que sumats a les quotes dels esbarts podrien equilibrar el
pressupost de l'Agrupament d'Esbarts. Caldria  tenir també un centenar
més d'associats per poder-nos-en sortir i superar aquesta etapa tan dura.
Possiblement en èpoques de crisi com l'actual, és quan es poden fer els
petits miracles. Contem amb vosaltres! Gràcies.       

ESBART SANT MARÇAL
L'Esbart Sant Marçal, de Cerdanyola del Vallès, mentrestant prepara la
seva Mostra Internacional de Folklore, ens comunica que ha canviat el
seu e-mail adress. Ara és: wwwesantmarcal@gmail.com
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Pensaments de personatges, els noms
dels quals deixem en l'anonimat.            
* Un amic, és una persona amb la qual
hi pots pensar en veu alta.
* L'amic fidel, riu els teus acudits,
encara que no siguin gaire bons i es dol
dels teus problemes, encara que no
siguin massa greus.
* Entre un home i una dona, l'amistat
és tant sols una passarel·la que acon-
dueix a l'amor.                                       
* Un pare és un tresor, un germà és un
consol i un amic és les dues coses.
* L'amic fals és com l'ombra, que ens
segueix mentrestant hi ha sol.
* L'home més ric del món no és el que
conserva el primer diner, sinó el que
conserva el primer amic que va tenir.
* No busquis l'amic per matar les hores,
posa'l amb hores per viure.
* Si vols tenir una idea clara de com és
un home, abans esbrina qui són amics
seus.
* Els amics han de ser com els diners,
que abans de necessitar-los ja saps el
valor que tenen.
* Un germà pot no ser un amic, però un
amic serà sempre un germà.
* L'amistat fa doblar les alegries i deixa

les angoixes a la meitat.
* Corregeix l'amic en secret, però fes les
lloances en públic.
* Qui no va cercar amics en les alegries,
en les desgràcies no els va trobar.
* La veritable amistat, arriba quan el
silenci entre dos sembla que entreté
agradablement.
* El que cerca un amic sense defectes,
es quedarà sense amics.
* L'amistat es més difícil i més rara que
l'amor, per això cal salvar-la com sigui.
* La veritable amistat es fosforescent,
resplendeix molt millor quan es fosc.
* El que creu que per ser amic cal úni-
cament voler-ho, és com el que per
estar sa, en té prou per voler salut.
* Aparta't progressivament i sense rup-
tures violentes de l'amic, per a qui rep-
resentes un mitjà en lloc de ser un fi.
* L'amistat si es nodreix únicament de
gratitud, ve a ser com una fotografia,
que amb el temps s'esborra.
* Quan la meva veu calli amb el pensa-
ment, el meu cor seguirà parlant.   

Recopilat per

Andreu García i Cartanyà

COL·LABORACIÓ ESPECIAL

L’AMISTAT
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NOTÍCIES
DIVERSES

CREU DE SANT JORDI
Aquest mes de maig passat, han estat lliurades, per la Generalitat
de Catalunya, les Creus de Sant Jordi, entre les quals l'hi ha l'ator-
gada al Centre Moral d'Arenys de Munt, on, entre les seves sec-
cions, hi té la seu social i hi desenvolupa les seves activitats, el nos-
tre associat Esbart Dansaire d'Arenys de Munt. L'enhorabona a la
entitat i socis, i, per la part que li toca, a l'Esbart! Això és un premi,
però haurà de ser també un esperó i un compromís de futur.

FIRA MEDITERRÀNIA, A MANRESA
Hi ha obertes les acreditacions per a participar-hi. Podeu aprofitar
la tarifa reduïda, la qual es clourà el dia primer de juliol. Ho podeu
fer tant en la modalitat de professional com en la d'expositor de la
Llotja. Aquesta 16a Edició de la Fira Mediterrània, es celebrarà
entre els dies 7 al 10 de novembre de 2013.

FESTA CATALANA
Organitzat per la Casa dels Entremesos i l'Institut de Cultura de
Barcelona, del 4 de maig al 31 d'agost es celebrarà cada dissabte,
a les 19'30 hores, una “Festa Catalana” a diversos indrets, tots pels
voltants del pla de la catedral de Barcelona. Tots vosaltres, i els

forans que ho vulguin, podreu gaudir d'aquestes exhibicions dels
gegants, castells, falcons, bastoners, dansa, música, etc. Cultura
tradicional catalana a l'abast al centre de Barcelona.  
www.lacasadelsentremesos.cat

FESTIVAL DE CANTONIGRÒS
Aquest 31è Festival Internacional de Música, on la dansa també
hi és present, es celebra al Teatre Atlàntida, de Vic, els dies 18 al
21 de juliol. Ens demanen gent voluntària per a treballar entre
vestuaris, la qual cosa els permetrà gaudir d'aquesta interessant
experiència i conèixer gent d'arreu del món. Contacteu amb
Marc Puerto: marcpuerto@hotmail.com
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CORRANDES
PASSADES
Actuacions que no ens van ser comunicades en tancar el Punt del mes de maig, però sí que van ser publicades
al nostre portal web, en la secció Corrandes. Si us plau comuniqueu-nos les ballades a 
agrupament@agrupament.com, si pot ser abans del 20 de cada mes. Gràcies.

Dèiem al darrer Punt, que malgrat la crisi, l'any passat el mes de maig es va sobrepassar el centenar
d'actuacions, doncs podem dir que enguany el mateix mes ha estat pràcticament igual, amb una 
quantitat semblant. Dins d'un aspecte tant de negatiu com el que ens envolta, podem i hem 
d’alegrar-nos-en una mica que no tot sigui tan advers, gràcies a la constància dels nostres grups.

MAIG 2013
DIA 5

· L'Agrupació Folklòrica Igualadina, va actuar,
en commemoració al Dia Internacional de la
Dansa, a l'Ateneu d'Igualada.                             
· L'Esbart Cadí, de Bagà, i l'Esbart Manresà de
Dansaires, de Manresa, van actuar en la troba-
da d'esbarts infantils, a Bagà.
· El Grup de Dansa Paracota, d'Amposta, va
organitzar la ballada popular de jotes, a la
Plaça del Mercat de la capital del Montsià.
· L'Esbart Albada, de Tàrrega, va actuar aquest
dia, a la població de Claravalls, Urgell.
· L'Esbart Cadí, de Bagà, organitzà una ballada
d'esbarts infantils i juvenils, on també hi va
actuar com a convidat, l'Esbart Manresà de
Dansaires, de Manresa.   
· L'Esbart Monistrol Dansaire, de Monistrol de
Montserrat, va actuar a les Festes del Roser, de
Fogars de Montclús (Vallès).                                
· L'Esbart Terrassa, de Terrassa, organitzà la
Festa de la Santa Creu i l'Arbre de maig, amb
una cercavila i actuació al barri de Ca N'Aurell,
de Terrassa.    

DIA 10

· L'Esbart Sabadell Dansaire, de la ciutat valle-
sana, dintre dels actes de “Sabadell, Festa i
Tradició”, va celebrar una taula rodona, amb
l'interessant tema: “Present i Futur de la Dansa
Tradicional”. 

DEL 10 AL 12

· El Grup de Dansa Paracota, d'Amposta, va par-
ticipar a la 30a. edició del Festival de Danses de
l'Antiga Corona d'Aragó, a Castelló de la Plana.

DIA 11

· L'Esbart Sant Jordi, de Barcelona, organitzà un
Taller de Dansa Catalana, per a infantils, dintre
de l'activitat “Enganxa't al Foment”.
· L'Esbart Marboleny Jove, de Les Preses, va
actuar a Platja d'Aro.
· Els Esbarts Sant Jordi i Sant Martí, de
Barcelona, van participar al cercavila de cultura
popular, dins les Festes de Primavera del Clot-
Camp de l'Arpa, de la Ciutat Comtal.  
· L'Esbart Reus Dansa, de Reus, va actuar al
teatre Tarragona, de la capital del Tarragonès,
dins dels actes de la “Sardana de l'Any”.
·  L'Esbart Egarenc, de Terrassa, va presentar,
dins els actes de la Fira Modernista de la seva
ciutat,  el seu espectacle “TRAMA”, al Teatre
Principal.                                                            
· L'Esbart Sícoris, de Lleida, va representar “La
Moixiganga de Lleida”, a la plaça de la Paeria,
de la seva ciutat.                                                 
· Els esbarts Sant Feliu de Llobregat i Sant Martí
de Torrelles, van actuar, dins les Festes de la
Rosa, a Sant Feliu de Llobregat.

DIA 12

· L'Esbart Dansaire Santvicentí, de Sant Vicenç
de Castellet, i Els Dansaires Catalans, de Tuïr,
actuaren conjuntament a la localitat del bagen-
ca.                                                                      
·  L'Esbart Dansaire, Castelló d'Empúries, va
actuar al Centre Social de la vila de Marçà,
Priorat.  
· Ballets de Catalunya, de Barcelona, amb les
seves seccions infantils-juvenils van actuar, jun-
tament amb altres esbarts, a Sabadell.                
· L'Esbart Sant Martí, de Torrelles de Llobregat,
interpretà la ”Moixiganga 2013” a l'interior del
temple parroquial de l'Hospitalet de Llobregat.
· L'Esbart Marboleny Jove, de Les Preses, va
actuar al Pavelló esportiu de Mieres, Garrotxa.
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DIA 15

· El Grup de Dansa Tradicional Catalana Ramón
d'Olzina, de Vila-seca de Solcina, va celebrar,
amb una actuació a la seva vila, el 37è aniver-
sari.                                                                    

DIA 18

· L'Esbart Manresà de Dansaires, de Manresa i el
Grup Mediterrània de Sant Cugat del Vallès, va
participar a la trobada d'Esbarts Infantils, de
Rubí.                                                                   
· L'Esbart Maragall, de Barcelona, va participar
en la representació del “Noi Baliarda”, a Sant
Andreu del Palomar, Barcelona.

DIA 19

· L'Agrupació Folklòrica Igualadina, d'Igualada,
va actuar amb totes les seves seccions, a la plaça
del Monestir de Montserrat.                               
· L'Esbart Dansaire de Rubí, Rubí, participà en la
Festa dels “Xatos”, a la Plaça de l'Església i a
l'ermita de Sant Mus, de la seva ciutat.  
· L'Escola de Dansa de l'Esbart Manresà, de
Manresa, va participar en la ballada de
“Gitanes”, a Sant Vicenç de Castellet.                 
· Ballada del Tirabou, a Gaserans, Sant Feliu de
Buixalleu, amb la participació de tots els ba-
lladors de les diverses entitats locals.                  
· L'Esbart Dansaire Castell de Tona, de Tona, va
actuar dins de l'Aplec del Castell, a la seva vila.  
·  A Ripoll es van tornar a ballar el Ball de
Tonedors i el Ball del Roser, en la Festa de la
Llana; tot amb dansaires de la localitat.

DIA 20

· L'Esbart Dansaire Castell de Tona, de Tona, va
actuar a la plaça major de la seva vila. 

DIA 25

· L'Agrupació Folklòrica Igualadina, d'Igualada,
va participar amb la seva secció Infantil al
Festival d'Olesa de Montserrat.                           
· L'Associació Estudifolck, de Manresa, actuà a
la seva ciutat, amb motiu de la “donació de
sang”, davant del Casino.
· Els esbarts Joventut Nostra i SANT JORDI de
Barcelona, van celebrar una mostra de dansa
dels països catalans a L’Agrupació Congrés de
Barcelona.

DIA 26

· L'Escola de Dansa de l'Esbart Manresà de
Dansaires, de Manresa, va participar al Ball de
Llancers, de Tuixén. 
· L’Esbart Dansaire del Vallès de Terrassa va
actuar a l’Esglesia de Sant Pere al matí amb
totes les seccions.
· L’Esbart Dansaire de Sant Joan Despí va fer la
seva 36à Festa de Primavera al Teatre Mercè
Rodoreda de la seva vila. 

Nota: Entre aquestes “passades” i les anunci-
ades al Punt de maig, les actuacions s'acosten al
centenar, quasi com l'any passat, per la qual
cosa encara, com ja tenim dit, podem ser opti-
mistes.



Les modes han marcat des de la contemporaneïtat,
la nostra forma de guarnir-nos, també dit d'anar
vestits. Tothom va com vol i ningú no s'espanta ja
de res. A mi a vegades em passa que confonc la
gent, em sembla que els conec i no és pas així.

Ara potser se'n fa un pèl massa. Si analitzem les
persones, però sobre tot els no ancians i els més
joves, ens adonarem que al capdavall de cap a
peus hi predominen les mateixes influències.
Idèntiques modes. És igual que hi escaigui o no, al
cap hi poden portar una gorra americana, sovint
posada al revés, que fa més pinxo, una cinta que
els hi tapa la testa i un barret de persona gran,
adults i molt joves. 

Els pentinats els veiem bastant semblants. Els
homes pelats al cero o amb crestes, o també amb
monyo i/o cues de cavall immenses, com les dones;
és curiós veure homes presumint una calba exuber-
ant, amb una raquítica cueta, lligadeta amb una
goma; altres amb unes patilles que semblen garro-
fes. Les dones amb permanents de cabells esval-
otats, curts o llargs, és igual, i també ben llargs i
llisos per a poder anar tocant- se'ls en les convers-
es. I ells igualment amb barbes de
totes mides; n'hi ha moltíssimes. A
mi em sembla una trista moda,
que no sé a què atribuir-la.

Tothom porta 'pearcigns' arreu: llavis, llengua,
nas, celles, etc. (i alguns/es, en lloc ben íntims), i
arracades, actualment ja en porten més els homes
que les dones. Antigament s'anava més mudat i
això marcava les diferències. Ara tot s'hi val, que ja
em sembla bé,  però ens confonem, i ens assem-
blem. També s'ha posat de moda una mena de
“fora corbates” sense oblidar els tatuatges i els
mòbils.

Els colls amb mocadors ben arrodonits i tapats,
homes i dones, com si sempre  tinguessin angines,
amb creus i amulets a dojo. Als canells, polseres de
roba, tantes que quasi no hi caben. Anells en
quantitat. Hi ha jerseis de multinacionals o samar-
retes repetides en el seu lema, a homes i dones.
Poques faldilles veiem a les dones. Els
texans són la 'prenda' més usada
aquest segle; confeccionats a preus
d'esclau a Bangla Desh o al tercer
món. És igual. Amb
mides tan
estretes que
no entenem
com per-

20

La crònica de
l ’Andreu

No heu notat que anem 
massa uniformats?



meten respirar als que els porten, siguin homes o
dones. Les ulleres també tenen una línia variada,
molt diversa, i gens uniforme. I veiem a molts joves
que són connectats permanentment als clàssics
auriculars, la qual cosa es veu que és símbol de
progrés, en aprofitar el temps en el transport
públic. Quan els veig, penso que potser aprenen
idiomes! Qui sap!
El calçat quasi igual. Semblen calcats. A totes èpo-
ques de l'any veiem dones que porten botes fins al
genoll amb uns talons altíssims. Els nens avui en
dia ja no porten gaires sabates, porten bambes
que són potser més cares, i com els jugadors de
futbol, de colors ben llampants.  Res a dir amb les
motxilles que més aviat porta el jovent. Això sí, de
disseny semblant majoritàriament.  

Sovint et trobes pel carrer gent que saludes, i pos-
teriorment t'adones que no és qui et pensaves,
però és que portava el mateix pentinat, patilles
immenses, 'pearcing', ulleres, samarreta i texans
que el veí de casa. Hi ha diversitat de tot, però a la
llarga tots ens assemblem. Ho trobo tot perfecte!
Llibertat total! Ja ha de ser així, però em sap greu
confondre a la gent. 

PEL QUE FA A LA UNIFORMITAT DELS ESBARTS
O és que als esbarts no porten les sabatilles-espar-
denyes-mini bambes tots igual? Els cabells recollits,
cosa pràctica que s'uniformitza. Per què en
un assaig es veuen tants colls tan lli-

gats amb mocadors? A ve-
gades també es

poden veure

diversos mitjons abans de posar-se les sabatilles.
Espardenyes de betes? Ja no en queden gaires.
Per què hi ha tanta repetició de balls en els pro-
grames, quan en podem trobar danses a cente-
nars? Molts esbarts ballen els mateixos balls,
encara que a vegades amb algunes diferències i
matisos, però els mateixos. No és això una mica
massa d'uniformitat? ¿No es anar d'uniforme fer
servir majoritàriament barretines vermelles, quan
en podríem portar també d'altres colors, segons la
tradició i el sector geogràfic on és situat el ball?
¿Però és que també és uniformitzar, prescindir de
les barretines en tota una actuació, perquè es cosa
antiquada i poc estètica per als homes? ¿No és
anar d'uniforme que en lloc d'actuacions, molts
esbarts en diguin “espectacle”, amb nom i tot, si és
un repertori d'actuació corrent?  A vegades també
penso que enlloc d'uniformitzar és desinformar.
N'hi ha més de coincidències, moltes més, que ara
tampoc no cal recordar.        

Ho veieu ¿anem d'uniforme, si o no? Si en
discrepeu, que és prou segur, podeu dir-hi
la vostra, i si hi capteu més uniformes
també. Ho publicarem al Punt.  

Andreu Garcia i Cartanyà  
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SEGONS EL CALENDARI DE DANSES 
TRADICIONALS CATALANES

Segons el calendari de danses tradicionals catalanes de l'autor Lluís Puig Gordi.
Edició 1998, pendent de revisar. Per tant hi pot haver danses i festivitats que
possiblement ja no se celebren i d'altres que segurament no hi constaran.

Més de JUNY

Dia 1 i 2 Berga, Berguedà: Turcs i cavallets, nans nous i vells, 
maces i plens. Diverses representacions de La Patum,dins de 
la Festa de Corpus.

Dia 2 Solsona, Solsonès: Ball de Cavallets del Corpus.
Arbúcies, Selva: Ball de Garlandes.
Cassà de la Selva, Selva: Ball de cavallets.
Ponts, Noguera: Ballet de Déu.
Barcelona, Barcelonès, Cercolets, cavallets i bastons.
Cornellà de Llobregat, Baix Llobregat: La gallarda del pou.
Capellades, Anoia: Ball pla.
Olot, Garrotxa: Sardana de Corpus.

Dia 16 Sant Quirze de Besora, Ripollès: Ball de la post.
Dia 21 Camprodon, Ripollès: Ball de la maniera.
Dia 23 Arenys de Munt, Maresme: La dansa d'Arenys de Munt.

Isil, Pallars Sobirà: Marxa de fallaires, Ball pla i Bolangera.
Dies 23 i 29 Les, Vall d'Aran: Balh plan, Aubades i Balhano.
Dia 24 La Garriga, Vallès Oriental: Ball de gitanes.

Sant Pere de Ribes, Garraf, Ball de cercolets, Ball de pastors i 
Ball de panderetes.

Dia 29 Rubí, Vallès Occidental: Ball de gitanes de Rubí.
Alp, Cerdanya: Ball d'Alp.
Reus, Baix Camp, Ball de prims, Ball de cercolets, Ball de 
cavallets, Ball de bastons, Ball de gitanes, Ball de valencians, 
Ball de la Mare de Déu i Ball de Mossèn Joan de Vic.
Sant Cugat del Vallès, Vallès Occidental: Ball del vano i el 
ram.
Terrassa, Vallès Occidental: Ball de la Tereseta, Ball de 
l'estapera, Ball de plaça, Ball de bastons i Ball de nans.

DANSES
POPULARS
DEL MES

Foto: Josep Campos
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D’INTERÈS

Celebració del 60è aniversari de Ballets de Catalunya

Cicle de xerrades-col·loqui
Tres visions complementàries sobre els valors de la cultura tradicional, que ens han d’ajudar a
rememorar la nostra història però, sobretot, a encarar el nostre futur.

Dimecres 15 de maig a 2/4 de 8
La festa, patrimoni de tots, a càrrec de Jordi Cloquell
Després del col·loqui hi haurà una mostra de combat de cant improvisat entre els glosadors Jordi
Cloquell “Artiller” i Antoni Viver “Mostel”.

Dimecres 29 de maig a 2/4 de 8
Ballar balls tradicionals al segle XXI?, a càrrec de Jaume Ayats
Després del col·loqui hi haurà un tast de balls amb el cos de dansa i el grup musical De soca-rel
de Ballets de Catalunya.

Dimecres 12 de juny a 2/4 de 8
És tradicional el vestit tradicional?, a càrrec de Pau Fernández
Després del col·loqui hi haurà una exhibició de vestuari de Ballets de Catalunya.

Totes les activitats es faran al Centre cívic Urgell (Centre Cultural Teresa Pàmies), c. Urgell 145,
Barcelona
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De debò que per a alguns haurà estat una sor-
presa, el fet que la setmana del 25 al 31 de
maig s'inaugurés una interessantíssima
Exposició Fotogràfica, ben bé com a home-
natge merescut al nostre col·laborador Josep
Campos. Va ser senzi-llament admirable que
en acomplir en Josep els 50 anys ens trobés-
sim, a l'Espai Alchemika, de Barcelona, amb
una sala amb 50 fotografies de les nostres
danses, de les quals ell n'és autor, exposades a
les parets. La seva esposa les va seleccionar
especialment, amb molta cura, com un com-
pliment per a l'aniversari del Josep, de man-
era que els visitants d'aquelles instal·lacions
en varen poder gaudir en la seva passejada per

aquell centre; una per cada any de vida.
En nom de l'Agrupament d'Esbarts
Dansaires, amb el qual en Josep hi col·labora
ben sovint al Punt Informatiu, igualment
com també ho fa amb molts esbarts que
requereixen el seu concurs, i perquè sabem
que tots vosaltres compartireu el nostre goig,
ens complaem a felicitar a la seva esposa per
aquesta brillant idea, i a ell per la seva
excel·lent obra gràfica, exposada amb motiu
del seu cinquantè aniversari, i per tal que ens
pugui seguir adelitant en el futur amb les
seves instantànies. Per molt anys, Josep. 

Gràcies i salut.

EXPOSICIÓ, SORPPRESA, D’ANIVERSARI

DARRERA
HORA
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Dissabte dia 6 de juliol de 2013 a les 11
del matí. “Repensar l’Agrupament per
no haver-lo de re-fundar”. 
Ponent: Josep Mª Fuentes Ros

Davant l’anunci fet pels membres del consell
directiu de l’Agrupament d’Esbarts Dansaires
en el que anunciaven la decisió de deixar els
seus càrrecs a l’assemblea general de 2014, el
ponent ha volgut compartir, amb qui ho desit-
gi, el seu posicionament i les seves considera-
cions. La voluntat no és cap altra que, previ
un primer pas personal, provocar un debat
que enforteixi l’Agrupament d’Esbarts
Dansaires. Si més no, que l’ubiqui allí on els
seus associats volen que estigui.
Ens diu el Josep Mª: Per suposat que

m’agradarà comptar amb l’assistència de totes
aquelles persones que tenen responsabilitats
en les entitats del nostre àmbit, de direcció,
presidència, gestió.... La gent en qui descansa
la memòria històrica dels esbarts dansaires i
que són els que ara mateix en guien l’activitat.
Però m’agradaria molt que hi vingués també
tothom qui fins ara no s’ha responsabilitzat ni
significat en la gestió però que té inquietud
vers el nostre moviment associatiu. Parlo
sobretot, del jovent inquiet, imaginatiu i rebel
que segur que tenim i que, encara que potser
no coneix els, per nosaltres, grans noms i
grans moments del nostre col·lectiu, segur
que tenen idees i ganes de treballar-hi.

US HI ESPEREM.

XERRADA COL·LOQUI A L’AGRUPAMENT 
D’ESBARTS DANSAIRES

Us fem avinent el naixement del
Web “El Clauer” que ahir es va
presentar en societat i avui
recullen els diaris.

Com el mateix web assenyala i els
diaris emfatitzen, es tracta d’una
eina que respon totes les pre-
guntes que el debat sobre la possi-
bilitat d'un Estat propi per a
Catalunya ha generat al nostre
país. Es tracta d’una eina per
tothom però de forma molt espe-

cial pels més per indecisos i escèptics. Convençuts com estem del vostre interès, us enviem el
link, i també us en demanem la mà-xima difusió possible. Gràcies. http://www.elclauer.cat/
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