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DIADA NACIONALDE CATALUNYA 

11 de SETEMBRE 2015
Aquesta Via Lliure de la República 
catalana cal que sigui un èxit per  
poder desprès tenir moral per la  
jornada més important de la nostra 
història. Tots a la Via Meridiana i tots 
fent pinya al trascendent  27 S! 

UN MES PLE DE 

FESTES MAJORS
Barcelona celebra la Festa Major, 
com també ho fan dotzenes d’altres 
ciutats i pobles. 
Cal que sapigueu la programació 
amb la qual participen els nostres 
esbarts i a Corrandes ho trobareu.

Ha passat quasi un any de feina del nou

CONSELL DIRECTIU 
DE L’AGRUPAMENT
Cal esperar que aquesta anyada 
serveixi per enfortir-lo i tirar-lo 
endavant.
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CORRANDES SETEMBRE

ParticiPació Esbart DansairE 
DE LLinars
Seguici de Festa Major a Llinars del Vallès  
Hora: a les 19.30 h
Lloc: Plaça de la Vila
Població: Llinars del Vallès
(el Vallès Oriental)

Divendres, 4 de setembre

Esbart OLOt. sEcció infantiL
Cercavila infantil a Olot  
Hora: a les 17.30 h
Lloc: Carrers de la ciutat 
Població: Olot (la Garrotxa)

Diumenge, 6 de setembre

Esbart ViLa D’EsPLuguEs, 
D’EsPLuguEs DE LLObrEgat
Muestra de Folklore a Etreros (Segòvia)  
Població: Etreros (Segòvia) 

Del 5 al 6 de setembre

Dissabte 5 de setembre

Esbart OLOt
Recuperació del Ball Pla d’Olot
Hora: a les 17.30 h
Lloc: Plaça Major
Població: Olot (la Garrotxa) 

Esbart sabaDELL DansairE amb 
acOmPanyamEnt DE La cObLa 
sabaDELL
Seguici del Ball de la Bola a Sabadell
Hora: De la Casa Duran a la Plaça Sant Roc 
Lloc: Plaça Major
Població: Sabadell (el Vallès Occidental) 

Esbart sabaDELL DansairE amb 
acOmPanyamEnt DE La cObLa 
sabaDELL
Seguici del Ball de la Bola a Sabadell
Hora: a les 18.15h
Lloc: De la Casa Duran a la Plaça Sant Roc 
Població: Sabadell (el Vallès Occidental) 

Esbart sabaDELL DansairE amb
acOmPanyamEnt DE La cObLa 
sabaDELL
Ball de la Bola a Sabadell 
Ball obert a tothom
Hora: a les 18.30 h
Lloc: Plaça Sant Roc  
Població: Sabadell (el Vallès Occidental) 

Esbart manrEsà DE DansairEs
Actuació a Altafulla 
Hora: a les 21.30 h
Població: Altafulla (el Tarragonès)

Esbart fOLkLòric D’HOrta (amfitrió) 
- Esbart JOVE, DE guaLba - Esbart 
L’EsPOLsaDa, DE PrEmià DE DaLt - 
Esbart maragaLL, D’arEnys DE mar
Roda d’Esbarts Catalònia 2015 de Veterans 
a Barcelona 
Lloc: Lluïsos d’Horta c. Feliu i Codina, 7
Hora: a les 18 h
Població:  Barcelona - Horta-Guinardó 

Esbart manrEsà DE DansairEs
Actuació a Tarragona 
Dins la Nit de Dansa Jaume Guasch
Lloc: Teatre Metropol 
Hora: a les 19.30 h 
Població: Tarragona 

Esbart OLOt
Espectacle “Dual” a Olot
Hora: a les 18.30 h
Lloc: Plaça Major 
Població: Olot (la Garrotxa) 

ParticiPació Esbart DansairE 
DE LLinars
Festa popular de la Diada a Llinars del 
Vallès
Hora: a les 10 h
Lloc: Plaça dels Països Catalans 
Població: Llinars del Vallès
(el Vallès Oriental) 

Esbart ViLa D’EsPLuguEs, 
D’EsPLuguEs DE LLObrEgat
Seguici del Pregó de Festa Major a 
Esplugues de Llobregat 
Hora: a les 20 h 
Lloc: Casal de Cultura - Plaça Santa 
Magdalena 
Població:Esplugues de Llobregat
(el Baix Llobregat) 

Esbart brugués DE gaVà
Actuació a Gavà 
Dins la Missa de la Mare de Déu de Brugués
Hora: a les 19  h
Lloc: Església Parroquial 
Població: Gavà (el Baix Llobregat) 

Dimarts 8 de setembre

Esbart cataLà DE DansairEs - 
Esbart ciutat cOmtaL - Esbart
 gauDí - Esbart maragaLL - Esbart 
sant martí, tOts DE barcELOna
Toc d’inici de les Festes de la Mercè a 
Barcelona. Després del Pregó
Hora: a les 19.30 h 
Lloc: Plaça Sant Jaume 
Població: Barcelona - Ciutat Vella 

Divendres 18 de setembre

Dissabte 12 de setembre

Diumenge 13 de setembre

Esbart DansairE DE LLinars
Audició de Festa Major a Llinars del Vallès 
Hora: a les 19 h
Lloc: Plaça dels Països Catalans 
Població: Llinars del Vallès 
(el Vallès Oriental) 

Esbart brugués, DE gaVà
Ballada de la Diada a Gavà 
Hora: a les 12 h
Lloc: Plaça Setge dels Màrtirs 
Població: Gavà (el Baix Llobregat) 

Esbart DEL casaL DE DansairEs 
manrEsans
Actuació a Sallent. Dins dels actes 
de la Diada
Hora: a les 12.30 h
Lloc: Plaça Major 
Població: Sallent (el Bages)

Esbart ViLa D’EsPLuguEs, 
D’EsPLuguEs DE LLObrEgat
Ballada, poema i ofrena floral a Esplugues 
de Llobregat. Dins l’Acte de la Diada 
Nacional de Catalunya
Hora: a les 12 h
Lloc: Parc Onze de Setembre  
Població: Esplugues de Llobregat 
(el Baix Llobregat)

Esbart sant martí, DE barcELOna
Actuacions a Menorca  
Població: Maó i Mercadal (Menorca) 

Del 7 al 10 de setembre

Dilluns 7 de setembre

Divendres 11 de setembre Divendres 11 de setembre

ParticiPació Esbart sant marçaL, 
DE cErDanyOLa DEL VaLLès i gruP 
musicaL
Festival Internacional de Dansa Folklòrica 
de Miranda de Ebro
Població: Miranda de Ebro 
(Burgos, Castella-Lleó)

Esbart sabaDELL DansairE amb 
acOmPanyamEnt DE La cObLa 
sabaDELL
“Danses d’arreu: Catalunya” a Sabadell 
Hora: a les 21.30h
Lloc: Plaça del Vallès 
Població: Sabadell (el Vallès Occidental) 

Diumenge, 6 de setembre

ParticiPació DE L’Esbart sant 
marçaL, DE cErDanyOLa DEL VaLLès 
i gruP musicaL
Actuació a la Llagosta
Dins la Festa Major
Població: La Llagosta (el Vallès Oriental)

actuació DE L’Esbart DE rEus Dansa 
amb La cObLE rEus JOVE i EL quicO, 
EL mut i EL nOi DE fErrEriEs “ELs 
quicOs”
Actuació a Tortosa. Festa de la Cinta
Hora: a les 23 h
Població: Tortosa (el Baix Ebre)

Esbart LLEiDatà DE DansairEs
Recital de la Diada a Soses 
Hora: a les 19 h
Lloc: Plaça Major 
Població: Soses (el Segrià) 



4 AGRUPAMENT D’ESBARTS DANSAIRES DE CATALUNYA 5AGRUPAMENT D’ESBARTS DANSAIRES DE CATALUNYA

ParticiPació Esbart sabaDELL 
DansairE amb acOmPanyamEnt 
musicaL DEL gruP La cOrranDa
Jornades Folklòriques de Catalunya 
a Barcelona  
Hora: a les 17 h 
Lloc: Castell de Montjuïc 
Població:  Barcelona - Sants Montjuïc 

Esbart rEnaixEnça, DE barcELOna
Actuacions Mercè 2015 a Barcelona 
Dins les Festes de la Mercè
Hora: a les 12 h 
Lloc: Palauet Albèniz 
Població: Barcelona - Sants-Montjuïc

Esbart gauDí DE barcELOna amb 
La cObLa sabaDELL DirigiDa PEr 
JOan gómEz
Actuacions Mercè 2015 a Barcelona 
Dins les Festes de la Mercè
Hora: a les 18 h 
Lloc: Palauet Albèniz 
Població: Barcelona - Sants-Montjuïc

Esbart cataLà DE DansairEs DE 
barcELOna amb La cObLa sabaDELL
DirigiDa PEr JOan gómEz
Actuacions Mercè 2015 a Barcelona 
Dins les Festes de la Mercè
Hora: a les 19 h 
Lloc: Palauet Albèniz 
Població: Barcelona - Sants-Montjuïc

Esbart santa tEcLa, DE tarragOna 
amb La cObLa La PrinciPaL DE La 
bisbaL DirigiDa PEr JOrDi nuñEz i 
PaLLarOLa
Retaule de Santa Tecla a Tarragona
Hora: a les 22.30 h 
Lloc: Catedral 
Població:  Tarragona

Esbart caDí, DE bagà
Actuació a Eivissa 
Hora: a la nit
Lloc: Plaça Sant Jaume 
Població: Eivissa 

cObLa VOLta EL món - Esbart sant 
JOrDi - Esbart JOVEntut nOstra 
amb La cObLa VOLta EL món
Cloenda de les Jornades Internacionals 
Folklòriques a Barcelona 
Hora: a les 18 h 
Lloc: Plaça Sant Jaume 
Població: Barcelona - Ciutat Vella 

Dijous 24 de setembre

Esbart caDí, DE bagà amb 
acOmPanyamEnt DEL gruP 
sOca-rEL
Actuació a Sant Josep de Sa Talaia  
Hora: a la tarda 
Lloc: Sant Josep de Sa Talaia 
Població: Eivissa 

Diumenge 27 de setembre

Esbart maragaLL, DE barcELOna
Actuació al Prat de Llobregat. 
Recital de cloenda de la Festa Major.
Hora: a les 20 h
Lloc: Plaça Central 
Població: El Prat de Llobregat
(el Baix Llobregat)  

Dilluns 28 de setembre

Esbart DansairE DE mOLins DE rEi. 
sEc. infantiL i cOs DE Dansa
Espectacle “Valsada i Ballçons” a Molins 
de Rei. Per la Festa Major de Sant Miquel
Hora: a les 19.30 h
Lloc: Plaça de la Llibertat
Població: Molins de Rei (el Baix Llobregat)

Esbart sant martí, DE barcELOna
Espectacle “Antologia” a Barcelona 
22è any d’espectacle per a turistes 
nordamericans
Hora: a les 21.30 h
Lloc: Espai Alchemika 
Av. Sant Antoni M. Claret, 356 
Població: Barcelona - Sant Martí 

Dimarts 29 de setembre

Esbart JOVE, DE guaLba (amfitrió) - 
Esbart DansairE DE granOLLErs - 
Esbart fOLkLòric D’HOrta, 
DE barcELOna - Esbart L’EsPOLsaDa, 
DE PrEmià DE DaLt - gruP JuVEntus 
DE L’Esbart maragaLL, 
DE barcELOna
Roda d’Esbarts Catalònia 2015 
de Veterans a Gualba 
Hora: a les 18 h
Lloc: Sala El Gorg Negre  
Població: Gualba (el Vallès Oriental) 
Esbart LLEiDatà DE DansairEs 
(amfitrió) Esbart sant martí, 
DE barcELOna Esbart DansairE 
DE tarragOna
Actuació a Lleida  
Hora: a les 19 h
Lloc: Plaça de Sant Joan   
Població: Lleida (el Segrià) 

Dissabte 26 de setembre

Dissabte 26 de setembre

baLLEts DE cataLunya, DE 
barcELOna, amb EL gruP sOcarrEL
Actuacions Mercè 2015 a Barcelona 
Dins les Festes de la Mercè
Hora: a les 11.30 h 
Lloc: Palauet Albèniz 
Població: Barcelona - Sants-Montjuïc

Esbart fOLkLòric D’HOrta amb La 
cObLa ciutat cOrnELLà DirigiDa PEr 
JOan gómEz
Actuacions Mercè 2015 a Barcelona 
Dins les Festes de la Mercè
Hora: a les 12.30 h 
Lloc: Palauet Albèniz 
Població: Barcelona - Sants-Montjuïc

Esbart maragaLL, DE barcELOna 
amb La cObLa sabaDELL DirigiDa 
PEr JOan gómEz
Actuacions Mercè 2015 a Barcelona 
Dins les Festes de la Mercè
Hora: a les 18 h 
Lloc: Palauet Albèniz 
Població: Barcelona - Sants-Montjuïc

Esbart ViLa D’EsPLuguEs, 
D’EsPLuguEs DE LLObrEgat
Cercavila Festiu de Festa Major a 
Esplugues de Llobregat 
Hora: a les 18 h 
Lloc: Parc Pou d’En Fèlix 
Població: Esplugues de Llobregat 
(el Baix Llobregat)

Esbart sant martí, DE barcELOna 
amb La cObLa sabaDELL DirigiDa PEr 
JOan gómEz
Actuacions Mercè 2015 a Barcelona 
Dins les Festes de la Mercè
Hora: a les 18 h 
Lloc: Palauet Albèniz 
Població: Barcelona - Sants-Montjuïc

Esbart DansairE DE tarragOna
Santa Tecla Petita a Tarragona 
Ball de Pastorets, Gitanetes i Cossis Petits
Hora: a les 19 h 
Lloc: Part Alta de la Ciutat 
Població: Tarragona 

Dissabte 19 de setembre Dissabte 19 de setembre

Esbart sant JOrDi - JOVEntut 
nOstra, DE barcELOna
Festa Catalana a Barcelona 
Hora: a les 17 h
Lloc: Plaça de les Glories, tocant el Hub 
Disseny 
Població: Barcelona - Sant Martí 
ParticiPació Esbart sabaDELL 
DansairE
SABADART a Sabadell 
Hora: al matí
Lloc: Plaça Doctor Robert 
Població: Sabadell (el Vallès Occidental) 

Esbart ViLa D’EsPLuguEs, 
D’EsPLuguEs DE LLObrEgat
Gran Ballada de Festa Major 
Hora: a les 19.30 h 
Lloc: Parc Pou d’En Fèlix  
Població: Esplugues de Llobregat 

Diumenge 20 de setembre

ParticiPació Esbart DansairE 
DE tarragOna
Processó de Santa Tecla amb Gitanes, 
Pecats Capitals i Cossis a Tarragona 
Hora: a les 9.15 h 
Població: Tarragona  

Dimecres 23 de setembre

Esbart ViLa D’EsPLuguEs, 
D’EsPLuguEs DE LLObrEgat
Cercavila Infantil de Festa Major a 
Esplugues de Llobregat
Hora: a les 11 h 
Lloc: Plaça Santa Magdalena - Casal 
de Cultura 
Població: Esplugues de Llobregat
(el Baix Llobregat) 

Esbart ciutat cOmtaL amb La cObLa 
sabaDELL DirigiDa PEr JOan gómEz
Actuacions Mercè 2015 a Barcelona 
Dins les Festes de la Mercè
Hora: a les 20 h 
Lloc: Palauet Albèniz 
Població: Barcelona - Sants-Montjuïc

Esbart DansairE DE tarragOna
Cercavila-Seguici de Santa Tecla a T
arragona Cossis, Gitanes, Pecats capitals
Hora: a les 19 h 
Lloc: Part Alta de la Ciutat 
Població: Tarragona

Dimarts 22 de setembre

Esbart sant martí, DE barcELOna
Espectacle “Antologia” a Barcelona 
22è any d’espectacle per a turistes
nordamericans
Hora: a les 21.30 h 
Lloc: Espai Alchemika 
Av. Sant Antoni M. Claret, 356   
Població: Barcelona - Sant Martí 

Diumenge 20 de setembre

Esbarts sant JOrDi i JOVEntut 
nOstra, DE barcELOna amb La cObLa 
sabaDELL DirigiDa PEr JOan gómEz
Actuacions Mercè 2015 a Barcelona 
Dins les Festes de la Mercè
Hora: a les 17 h 
Lloc: Palauet Albèniz 
Població: Barcelona - Sants-Montjuïc
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L’Agrupament Informa

» ACLARIMENT DE LA WEB
En consultar la secció Agenda del nostre web podreu 
notar, molt sovint, que si la notícia és extensa no està 
posada a Corrandes en la seva totalitat. Ens cal dir que 
si cliqueu l’apartat de color vermell de la notícia s’obrirà 
una finestra nova i podreu tenir la informació més 
complerta. Això succeeix sobretot quan hi ha aques-
tes trobades extenses d’esbarts que dificulten que la  
secció Corrandes sigui ben àgil de consultar.

» BALL D’HOMENATGE
Després de totes les explicacions en anteriors escrits i 
dels tallers que es van fer per aprendre’l, hi ha també 
l’opció per acabar de veure el detall del ball, tot entrant a:  
“ball d’homenatge” al buscador.

Aprofitant les seves actuacions, molts esbarts detallats 
a Corrandes, ballaran el Ball d’Homenatge. D’altres el 
ballaran dins dels actes del seu Ajuntament. Nosaltres 
ens fem ressò dels que ens ho han anunciat.
Ballen a: Olot, Arenys de Mar, Vacarisses, Vilanova i la 
Geltrú, Castelló d’Empúries, Reus, Capellades, Lleida, 
Gavà, la Garriga, Llinars del Vallès, Sant Antoni de Vila-
major i Vila-seca ... i molts més que en tancar aquesta 
edició no ho tenien massa concretat. 

DIVERSES DADES I PROJECTES
FORA DE CATALUNYA

ESTRENES

Les dades donades el passat mes d’agost per viatges 
d’esbarts vindran detallades en proper Punts i a mida 
que es produeixin o ens siguin anunciades. Són activi-
tats programades per a la tardor i que en l’apartat “Cor- 
randes” anirem incorporant tal qual arribin.

» L’Esbart sant Martí dE barcElona estrenarà a 
principis d’any el seu espectacle “Camí a la festa” amb 
coreografies de David Martínez i músiques de diversos 
mestres i instrumentadors. 

» L’Esbart Maragall dE barcElona estrenarà nou 
espectacle, però serà cap a la tardor. 

Hi poden haver més propostes, però ja anirem informant.

ANIVERSARIS ESBARTS GUARDONATS PER L’AGRUPAMENT

60 » ESBART BALLET JOVENTUT 
DE PERPINYÀ
es troba en plena celebració dels seus 
60 anys d’activitat. Per molts anys!

20 » ESBART DANSAJOVE DE NAVÀS
celebra enguany 20 anys. 
Per molts més!

20 » GRUP MEDITERRÀNIA DE
SANT CUGAT DEL VALLÈS
també celebra 20 anys 

70 » ESBART SANT MARTÍ  
DE BARCELONA
celebra també enguany 70 anys, 
amb activitats que es van anunciant.

10 » GRUP LA CORRANDA DE FALSET
celebra enguany 10 anys d’activitats, 
d’espectacles musicals i de dansa 
tradicional.

25 » ESBART SANTA TECLA 
DE TARRAGONA
celebrarà  25  anys de l’estrena del 
Retaule de Santa Tecla que acull la 
catedral de la ciutat l’any vinent. Enguany, 
però, es representa el dia 20 de setembre 
a la nit i sou pregats de no faltar-hi i 
veure el logo de l’aniversari.

80 » DANSAIRES D’AMELIE LES BAINS 
PALALDA
celebren aquest setembre els seus 80 
anys d’activitat. 
Felicitacions a tots!

» L’AGRUPACIÓ FOLKLÒRICA IGUALADINA 
   en celebra 75 

» En celebren enguany 25 , els Esbarts :

BITRAC DANSA D’IGUALADA,
ESBART MONISTROL DANSAIRE                                                                                                                                         
ESBART DANSAIRE DE FIGUERES
ESBART DANSAIRE VILANOVA DEL CAMÍ 
Farà l’acte més important de la commemoració 
a la seva vila el proper 24 d’octubre 

 De tot n’anirem informant en el moment de saber-ho. 

Neix una web molt interessant: 
www.FesCAT.cat

Ha nascut aquesta web on podeu baixar-vos l’app 
mòbil apta per a tothom i que us informa de les 
15.000 festes populars de Catalunya. Entreu a la 
web de FesCAT per tal d’obtenir una informació ben 
interessant.
Disponible per a dispositius iphone i Android.
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* ”Cridem qui som i que tothom ho escolti”                                                                                                  
* ”A la terra que vagis, dansa què ballin”
* ”Si ens sentim incompresos, 
 potser hauríem d’explicar millor”
* ”Mai és massa tard per ser la persona 
 que podries haver estat”
* ”Si pots fer broma sobre allò important 
 és que has aconseguit la llibertat”
* ”Aprendràs que en el llarg camí de la vida, 
 trobaràs moltes màscares i pocs rostres”
* ”He decidit fer el que m’agrada perquè és bo per a la salut”
* ”Si “dissen· que “dissan” mentre no “hassan”
* ”Algun dia diré: “no va ser fàcil”, però ho vaig aconseguir”
* ”Feliços els que saben riure de si mateixos 
 perquè mai acabaran de divertir-se”
* ”Cal anar deixant petjades per la vida, però mai cicatrius”
* ”Has de fer allò que creus que no pots fer”
* ”La llibertat de vida plena que és 
 llibertat dels meus companys”
* ”A la joventut aprenem i a la vellesa entenem”
* ”El temps passa, sempre acaba passant, 
 només és qüestió de temps”
* ”El pitjor enemic d’un govern corrupte és un poble culte”
* ”Politics i bolquers s’han de canviar sovint...
  i per la mateixa raó”
* ”De què seríem capaços si sabéssim 
  que no podem fracassar?” 
* ”Cap persona no pot fer-te sentir inferior 
  sense el teu consentiment”
* ”Tens cafè en la mirada i per això 
 dedueixo que em treus la son”
* ”La felicitat que es té deriva de l’amor que es dóna”
* ”Quan em pica l’ànima em grato amb música”
* ”Ballar és sentir, sentir és sofrir, sofrir és estimar.  
 Si sent, sofreix i estima és que balla...”
* ”La vida no és esperar que pari la tempesta, 
 és aprendre a ballar sota la pluja” 

Recopilació: Andreu Garcia i Cartanyà

BARREJA DE PENSAMENTS I FRASES 
DIVERSES IMPORTANTS O NO, 
D’ACÍ I D’ALLÀ

D’interès

Hores d’ara, quan tanquem l’edició del Punt Infor-
matiu ja són força els esbarts que ens han con-
firmat que ballaran el Ball de l’Homenatge aquest 
Onze de Setembre. A través del nostra Facebook 
n’hem anat informant. 

Com sabreu també tenim confirmat el ball en els 
actes que organitza el Parlament de Catalunya 
per celebrar la Diada. En aquest ball hi participa 
en Cesc Gelabert acompanyat d’en Jaume Arne-
lla.

Animem a tothom que hagi ballat el Ball de l’Ho-
menatge en algun acte per celebrar la Diada que 
ens enviï material fotogràfic o videogràfic per po-
der-ne fer un ampli recull. 

Aquest recull ens permetrà informar-vos-en en el 
proper Punt Informatiu. 

La nostra adreça agrupament@esbarts.cat
Redacció del Punt Informatiu.

BALL DE L’HOMENATGE

Per a mi la nació és la llengua. 
No dic l’Estat, ni tampoc pàtria,  
ÉS LA LLENGUA!

No ens hem d’adaptar a la seva parla, 
s’han d’adaptar de mica en mica, ells, 
els que vénen. Tornarem el proper 
Punt amb més consells idiomàtics.
Veure: 

NO DIREM   DIREM

Desde luego   Per descomptat

Reparo Inconvenient

No n’hi haura suficient   No n’hi haurà prou  

És lo menos que podies fer És el mínim que podies fer

Aquest món és un fandango  Aquest món és una olla de cols

L’alcohol fa estragos  L’alcohol fa estralls

Perdre els estribos   Perdre els estreps 
o perdre l’oremus

 Estem sentats   Estem asseguts

 Se li veu el plumero  Se li veu el llautó

M’importa un bledo  Tant me fa

Allà tu! Per tu faràs o tu mateix.

Donar mitja volta Girar cua

Suar la gota gorda     Suar la cansalada

Basta ja!     Prou!

Borron i cuenta nueva   Creu i ratlla

Tot bicho vivent     Tothom

Prendre s’ho a la bartola Prendre s’ho a la fresca

 M’ha fotut una bronca M’’ha esbroncat o 
m’ha clavat un escàndol

Prou de  “Buenu”  …....     Bé o bé doncs....

  Estimem
la nostra
Llengua

Si la dictadura espanyolista vol suprimir la nostra llengua, i d’una forma ferot-
ge ho intenta, nosaltres lluitem sobretot per parlar-la i escriure-la cada dia mi-
llor, que també es una manera de defensar-la i arrelar-la. No podem fer res per 
evitar que a València, la Franja i les Illes la vagin aniquilant? Si us plau, no em-
prem castellanismes o traduccions inexactes! El català és català i prou!  Amb 
tot el respecte, però el castellà és una altra parla, que també cal emprar bé.

www.plataforma-llengua.cat
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Racó Popular

Dia 01  »  Torà (la Segarra). Ball de priors o de Sant Gil. 

Dies 01 al 06  »  Tortosa (el Baix Ebre). Cap de ball, Bolero, Fandango, el punxonet 
  i jota tortosina.

Dia 04  »  Torredembarra (el Tarragonès). Ball de cavallets i bastons. 

Dia 06  »  Duro (l’Alta Ribagorça). Ball Pla.
 »  Sabadell (el Vallès Occidental). Ball del rodet i ball de la bola.
 »  Ulldecona (el Montsià). Ball de mantons de manila.

Dies 06 i 07  »  Gombrèn (el Ripollès). La dansa gombrenesa, ball cerdà, 
  contrapàs i dansa.

Dies 07 i 08  » Solsona (el Solsonès). Ball de cavallets i bastons.

Dia 08  »  Agramunt (l’Urgell). Ball de canuts i rams.
 »  Aldover (el Baix Ebre). Jota d’Aldover.
 »  Benifallet (el Baix Ebre). Cap de dansa.
 »  Montblanc (la Conca de Barberà). Comitiva formada 
  també pel ball de bastons
 »  Mont-roig del Camp (el Baix Ebre). Jota d’Aldover.
 »  Benifallet (el Baix Ebre). Ball de coques.
 »  Olot  (la Garrotxa). Ball de cavallets i ball de nans.
 » Viella (la Vall d’Aran). Balhano, Aubades i balh plann.
 »  Viladrau (l’Osona). Ball cerdà, ball del ciri i la Contradansa.  
 »  Sant Pau de Seguries (el Ripollès). Ball de la maniera.

Dia 11  »  Gandesa (la Terra Alta). Dansada.
 »  Sant Cugat del Vallès (el Vallès Occidental). Ball pla de la flama.

Dia 11  »  Cardona (el Bages). Balls de nans i bastons.
 » Sallent (el Bages). Ball de bastons i nans.
 »  Tàrrega (l’Urgell). L’Eixida.
 »  Tuixén (Alt Urgell). Ball de llancers.

Dies 13 i 14  »  Sant Joan de les Abadesses (el Ripollès). 
  Ball dels pabordes i morratxes.

Dia 19  »  Horta de Sant Joan (la Terra Alta). Les majorales.

Dia 20  »  L’Ametlla de Merola (el Berguedà). Ball de cascavells i ball de nans.      
 » Campdevànol (el Ripollès). La Gala o dansa de Campdevànol.          

DANSES POPULARS DEL MES DE SETEMBRE
Autor: Lluís Puig Gordi 
Edició 1998 pendent de
revisar.  

Una trucada prèvia a l’Ajunta-
ment del municipi per saber 
les dates exactes de la festa 
us estalviarà algun desen-
gany, ja que, a voltes i per ca-
pricis de les agendes, algunes 
festes es poden avançar o 
endarrerir un cap de setmana. 
Penseu, a més, que aquest 
calendari no serà mai exacte, 
ja que alguna dansa desapa-
reixerà, d’altres es recupera-
ran de nou, i així la festa i la 
dansa compliran el seu ob-
jectiu de moviment constant i, 
per tant, de vida pròpia.

Dia 20  » Corró d’Avall (el Vallès Oriental).  
  L’Espolsada.      
 » Osor (la Selva). Ball del ciri.          
 » Sant Esteve d’en Bas (la Garrotxa). 
  Ball del burro savi.      
 » St. Feliu de Codines 
  (el Vallès Oriental).  
  Ball de la filada.  

Dies 22 i 23  »  Tarragona (el Tarragonès). 
  Balls de: cercolets, bastons, 
  pastorets, gitanes, valencians, 
  de diables, de dames i vells, nans, 
  Ball de Serrallonga, turcs i cavallets, 
  Retaule de Santa Tecla i El Patatuf.   

Dia 24  » Sitges (el Garraf). 
  La Moixiganga, ball de cintes, 
  panderetes, bastons, pastorets, 
  cercolets i gitanes.    
 » Barcelona (el Barcelonès). 
  Cercolets, bastons, cavallets 
  i toc d’inici.              

Dia 25  » Reus (el Baix Camp). 
  Ball de la Mare de Déu, bastons,
  cercolets, gitanes, valencians, cavallets, 
  ball de prims i Ball de Mossèn 
  Joan de Vic.   

Dia 27  » Besalú (la Garrotxa). 
  Ball de Sant Ferriol.          
 » Llanars (el Ripollès). Ball del Roser.        
 » Alpens (l’Osona). 
  Ball de carlins, ball cerdà 
  i dansa d’Alpens.                           
 » Espinalbet (el Berguedà). 
  Ball de la coca.

Dia 29  » Castellar de n’Hug (el Berguedà). 
  Ball cerdà.          
 » Molins de Rei (Baix Llobregat). 
  Ball del camell.  
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Mitjans de Comunicació

» ESBARTNAUTES
Pels que desconeixen aquest sistema de comunicació 
poden cercar instruccions a l’apartat Esbartnautes del 
web de l’Agrupament. Sense que funcioni massa sovint, 
cal dir que és un estri que ens pot ajudar en moments 
puntuals i que depèn de nosaltres que en fem bon ús, 
evitant fer-lo servir indegudament.   
Trobareu instruccions per utilitzar-lo a:
www.esbarts.cat/seccions/esbartnautes

» CULTURA POPULAR
Un nou web que compta amb perfils de Twitter, Face-
book, Instagram i YouTube. Tot el món de la cultura po-
pular local amb totes les novetats.
www.culturapopular. bcn.cat

» RADIO LA MARINA FM
Com d’altres emissores petites aquesta informa de les 
nostres activitats. Al 102.5 del dial, al costat de Catalunya 
Radio a Barcelona, els dissabtes de 10 a 12 del matí es 
fa ressò de les nostres corrandes. A ells i d’altres que 
també ho fan ens cal agrair-los-hi.

» MANS
Programa de cultura popular a Catalunya Radio, hi ha 
molta informacio, molta sardana i potser hi falta més 
música de cobla amb danses d’esbarts.  
Interessant malgrat això.  Es pot escoltar on line si no us 
voleu despertar d’hora. 
www. catradio.cat/mans

» PUNT INFORMATIU
El Punt INFORMATIU podria tenir més difusió i lectors 
si tots els directors i presidents el reenviessin als seus 
dansaires. Ens consta d’una dotzena que ja ho fan, en 
falten encara molts més. També cal saber, perquè un  
43% dels que el reben no l’obren. Com tota feina a fer, 
ens cal saber si són posats al dia els correus de la gent.  
A vegades no es conten els reenviats. L’estadística és, 
de totes formes, ben positiva. Hi ha també, sense espe-
cificar, els que hi entren per la web de l’Agrupament en 
l’apartat de Publicacions. 
Ens llegeixen més d’un miler de persones, però ens falta 
encara la vostra aportació en forma d’opinió.
Hi ha 147 adreces que no són ja operatives. Si us plau 
torneu-vos a subscriure per rebre el punt directament. 
Gràcies!

PUNT INFORMATIU  230 JULIOL 2015

Podeu triar
del bo i millor

amb molta
variació

Juliol, un mes ple de festivals de música 
i de dansa arreu de Catalunya...

PUNT INFORMATIU  229 JUNY 2015 PUNT INFORMATIU  231 AGOST 2015

Moltes gràcies a en
Josep Campos

que ens regala aquestes 
fantàstiques fotos

BONES VACANCES

» FACEBOOK AGRUPAMENT
Hi podem accedir ja fa mesos, però encara potser hi ha 
qui no ho sap, o no ho ha fet.
www.facebook.com/agrupamentesbartsdansaires

» FES TA FESTA
Antic programa de Radio 4 defenestrat per RNE. 
Informa on line però amb nivell. Hi ha moltes seccions 
informatives i també danses i músiques. 
www.festafesta.net

Setembre
RACÓ POPULAR REFRANYS

* ”Al setembre no fa cap arruga al ventre”
* ”Al setembre el vi està per vendre”
* ”Per Sant Miquel les figues són mel”
* ”El setembre bo és si no plou en tot el mes”
* ”Lluna setembral la més clara de l’any
* ”Al setembre comença l’escola i també la xerinola”
* ”Setembre molt humit, molt vi però aigualit”
* ”El setembre o se’n porta els ponts 
  o asseca les fonts”
* ”Per Sant Mateu, sembra el teu vi, i si no en tens, 
  vés a Manlleu, o per Sant Mateu, l’estiu, adéu”
* ” Per Sant Miquel les ànimes se’n pugen al cel”
* ”El porc mata per Sant Lluc i posa la verema al cup”
* ”El setembre comença amb un abat i acaba 
  amb un frare, Déu nos en guard”
* ”Pel setembre, carbasses”
* ”Vi de setembre, a les dones fa estendre”
* ”Setembre, tant de bo ho fos sempre”

Sou refranyers de mena? Us heu preguntat mai quins són els que feu 
servir més sovint? Doncs entreu AL NOU WEB 

www.refranysmesusuals.cat
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Espectacles recomanats 
MÚSICA, DANSA I TEATRE
El mes de setembre mig mes de bona  programació: 

 √  Teatre Condal
 Estrena el dia 4 “Caiguts del Cel”. Direcció de Sergi 
 Berbel i molt bon elenc.

√  Teatre Coliseum
 Hi podem veure fins al dia 13 l’il·lusionista català 
 Antonio Diaz amb “La gran i·lusió”.

√  Teatre Bars / Paral·lel
 Del 8 al 13 Els Joglars “Vip”
 Seguirà fins a final de mes  Antonia San Juan.

√  Teatre Romea
 Del 8 al 20 “La Zaranda”. A partir dia 24 Socrates 
 amb Josep M.Pou i bon elenc.

√  Teatre Villarroel
 Estrena el dia 16 “Marits i mullers” de Woody Allen, 
 dirigida per Alex Rigola.

√  Gran Teatre del Liceu
 El dia 16  es presenta “Ingles Ballet Nacional” 
 en un sol programa.

√  Teatre Lliure de Gràcia
 A partir del dia 22, Rosa Maria Sardà actua amb 
 un monòleg dirigit per Lluís Pasqual.

√  Teatre Borràs
 A partir del dia 23 torna “Terra Baixa” d’Àngel 
 Guimerà al Teatre Borràs amb Lluís Homar.

√  Teatre Tívoli
 Hi ha programació de sarsuela del 17 al 27. 
 Cia Amadeu Vives.

√  Teatre Principal de Barcelona
 Del 24 al 28, estrena de “Magda”. Òpera en català.

√  Teatreneu
 Fins al dia 26, Agencia Matrimonial 7 d’amor.
 I tot el mes a la Sala Xavier Fàbregas del mateix 
 teatre: Un musical innominable, Harry Potter”.
 Per a tots els públics (aprofita: entrades 2x1 
 amb el carnet jove).

√  Teatre Gaudí
 Fins al dia 20, “T’estimo, però no tant“.

√  Teatre Goya de Barcelona
 Podem veure “Allegro” a partir del dia 12. 
 Cor de Teatre i Paco Mir.

√  Teatre del Raval de Barcelona
 “Van Gogh, el musical“ a partir del dia 14 amb 
 Joan Pera i un bon grup d’actors.

√  Teatre Poliorama
  A partir del 26 podem veure un espectacle de 
 Shakespeare amb les millors històries d’amor 
 i els millors intèrprets catalans. 

Diversos:
Per a música millor l’Auditori i el Palau de la Música.
Cal consultar les webs.
El Born Centre Cultural hi ha ofertes diverses (consultar).
El Teatre Auditori de Sant Cugat et dóna una programació 
variada i de qualitat (consultar).
El Teatre Auditori de Granollers, temporada de teatre i 
dansa. (Consultar web) .  
El Centre l’Atlàntida de Vic, ofereix una programació plural, 
amb tot el que veiem a Barcelona.
El Teatre Kursaal de Manresa té una programació molt 
important i variada.(Consultar web)
Al carrer Vila Vilà del Paral·lel hi tenim el Teatre Hiroshima, 
que programa música, dansa i cançó . 
A qui li agradi la màgia pot anar al Teatre del carrer 
Junqueras de Barcelona,“El rei de la màgia”.
Per la tardor ens esperen les reposicions de dos musicals, 
“Mamma Mia” i “Mar i Cel”, i  l’estrena al Teatre Goya de 
“73 Raons Per Deixar-te” amb direcció d’Elisenda Roca i un 
bon repartiment.
Al Teatre Nacional si representarà Shakespeare amb  
música de Cole Porter.
El 2016 tornarem a gaudir del Teatre Comèdia que tan 
feliços ens va fer als anys de la postguerra amb els seus 
muntatges teatrals d’avantguarda.
Pel que fa a la dansa vegeu la programació del Mercat de 
les Flors i també la del Sant Andreu Teatre a Barcelona i  
la de l’Auditori de la Caixa de Terrassa, molt variada i de 
qualitat.
Al Gran Teatre del Liceu hi ha programació d’òpera i dan-
sa. (Consultar web.)

Pel que fa als infants poden gaudir de les matinals del 
Romea, Poliorama, Raval, Tantarantana, Condal… entre 
d’altres, i millor per l’octubre.

Amb el Carnet Jove, 
2x1 en l’entrada! 

UN MUSICAL INNOMINABLE
una paròdia de Harry Potter

Fins al

30 
setembre 

Un musical innominable neix com una paròdia dels llibres 
d’en Harry Potter, el mag més famós dels nostres temps. Tot 
i que tothom podrà reconèixer perfectament als personatges 
dels llibres, segurament s’emportaran alguna sorpresa pel 
que fa a la trama de la història. L’humor d’aquest musical 
està pensat per a tots els públics. No només per a aquells 
que siguin especialment coneixedors de la història del nen 
de la cicatriu, sinó per a tothom que tingui ganes de riure 
una estona.
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Notícies Diverses

LA FESTA POPULAR. LA CATALANITAT CÍVICA
Exposició de Bienve Moya                                                                                                    
Del 14 d’agost al 24 de setembre 2015                                                                                                                                             
Lloc: Pati Jaume I. Palau Municipal. Tarragona.
Informació: gencat.cat/cultura/festaicatalanitat

EXPOSICIÓ APEL·LES MESTRES
L’Exposició que l’Esbart Català de Dansaires va fer amb motiu del 75è  
aniversari de la mort de l’artista barceloní Apel·les Mestres l’any 2012, serà  
oberta en aquesta ocasió del 7 de maig fins al 31 d’octubre a l’Arxiu Històric 
de Barcelona. Per a més dades: Esbart Català de Dansaires   
www.info@esbartcatala.org i també a: w110.bcn.cat/portal/site/arxiuhistoric

MERCAT DE LA CULTURA
Regaleu teatre, cinema, música, llibres rutes, art i molt més. Llibertat d’escollir:
www.mercatdelacultura.cat

FIRA MEDITERRÀNIA
Enguany la Fira Mediterrània de Manresa se celebrarà dels dies 15 al 18 
d’octubre i ja hi ha notícies que totes les activitats que hi ha organitzades
són de molt bon nivell.
www. firamediterrania.cat

ESPAI A
Per aquesta temporada de gener a juny 2016 la federació d’Ateneus ha seleccio-
nat tres esbarts per a ser contractats: l’Esbart ManrEsà dE dansairEs, l’Esbart 
dansairE dE MollEt i l’Esbart MarbolEny dE lEs PrEsEs .
Pel mes d’octubre es procedirà a la selecció de grups i locals d’actuació.
Espai/a.cat

BLOGDANSES
Una web que ens convida a adquirir Indumentària, castanyoles, músiques....
Tel. 677 887 904. València. WB.Blogdanses.es. 

FIRES I ACTIVITATS 
Mes de SETEMBRE

Dies 5 i 6 Manlleu (l’Osona)
Festa del porc i la cervesa

Dies 5 i 6 Ribes de Fresser (el Ripollès)
Fira de la Mel   

Dia 8 Olot  (la Garrotxa)
Festes del Tura   
   
Dia 8 Andorra
Diada de la Verge de Meritxell                                                                      
                            
Dia 11 Raimat (el Segrià)
Festa de la Verema 

Dia 11 Diada Nacional de Catalunya
Festa arreu. A la tarda Via Catalana a 
Barcelona

Dies 12 i 13 Castelló d’Empuries 
(l’Alt Empordà) 
Festival terra de Trobadors 

Dies 12 i 13 Balaguer (la Noguera)
Mostra d’Antics Oficis

Dia 19 L’Escala (l’Alt Empordà) 
Festa de la sal    
                                                                                                                                          
Dia 20 Banyoles (el Pla de l’estany)
Travessia de l’Estany  

Dia 27 Encamp (Andorra) 
Diada de la Verge de l’Oratori    

Dia 27 Tàrrega (l’Urgell)
Fira del Caçador   
                                                                                                      
Dia 27 Llívia (la Cerdanya)  
Fura del bolet i el formatge
                                                                     
Dies 26 a 29 Lleida (el Segrià)
Fira Agrària de Sant Miquel i 
Saló de la Maquinaria Agrícola                   

Del centenar que hi ha en detallem 
únicament les menys divulgades. 
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Llibres, Revistes i Música

» CADA DIA ÉS FESTA. Autor Bienve Moya. Editorial Barcino, 2014

»  ÉS L’HORA DELS ADEUS
Autor: Xavier Sala Martín. Editorial Rosa dels vents.

“La demanda dels catalans sembla estranya en un món que no està acostu-
mat a dibuixar fronteres amb la força dels vots. Però hi haurà un dia en què 
votar per decidir fronteres serà normal. I quan ho sigui, la gent mirarà enrere 
i pensarà que la situació del 2014 era anacrònica i indecent.” 
Totes les preguntes que ens fem sobre la possible independència queden 
més que contestades en aquestes pàgines. Un llibre imprescindible per a 
tots els que avui es pregunten si realment ha arribat l’hora dels adéus.

» LLIBRE DE LES APORTACIONS CATALANES UNIVERSALS
És un llibre per incrementar l’autoestima i difondre arreu la importància de la nostra 
nació catalana. admin@fundoc.net

» BIBLIOTECA DE L’AGRUPAMENT D’ESBARTS DANSAIRES
Podeu demanar-nos informació sobre llibres temàtics relacionats amb el nostre món 
de la dansa, que nudreixen abastament la nostra biblioteca. Actualment encara és al 
local social del carrer València, 558, 6è 1a, de Barcelona.
agrupament@esbarts.cat 

» ENREGISTRAMENTS SONORS. A la plana web de l’Agrupament podeu 
veure la relació de balls que hi ha enregistrats per si us en cal algun. Es tracta de la 
columna de mà dreta al costat de publicacions, i hi diu Danses. La quantitat que en 
tenim és de 666 exactament fins al dia d’avui. Tradicionals la majoria i un bon grapat 
de músiques de creació. www.esbarts.cat

» CORRANDES DE VINT. Autor: Ricard Jové i Hortoneda. Editat per l’Agrupa-
ment d’Esbarts i on hi ha un reportatge del que es va gestar els primers 20 anys de 
l’entitat. El podeu sol·licitar si us fa falta a agrupament@esbarts.cat

» DANSES DE LES COMARQUES TARRAGONINES
Llibre que recull els seminari fets per en JOSEP BARGALLÓ I BADIA
Editat per l’Agrupament d’Esbarts Dansaire. www.agrupament@esbarts.cat.

» WEB PER LLEGIR LLIBRES
Un dels primers llocs virtuals de casa nostra en que es comparteixen lectures  
i activitats sobre el fet lector. www.llibresperllegir.cat    

CRÒNICA DE L’ANDREU 2.0

3Com a tercera consideració, si de mi depengués, parlaria a bastament 
d’un fet que en aquest moment em neguiteja, el 27 S. La secció no és 
feta per això ni tampoc el Punt informatiu. Malgrat tot, els dansaires 
tenen sentiments patriòtics i es suposa que els dies 11 i 26 de setem-

bre faran la seva feina com a patriotes i com a programadors o balladors.
Segur que els “esbarters” anirem a la Via Meridiana el dia 11 si no ens la prohi-
beixen, i molts ballarem el ball d’Homenatge on s’hi escaigui. El dia 26 anirem a 
votar i abans en farem proselitisme on sigui, per ser-hi tots, ja que es tracta d’un 
moment molt important a la nostra vida Es com un tren que potser no passarà mai 
més, cal no perdre’l. Els esbarts caldria que ens inventéssim quelcom per a poder 
fer més força a la gestió del procés. No es tracta de fer publicitat, es tracta d’enfortir 
activitats per fer saber el que significa aquesta data. S’ha parlat molt de la frase 
“Tots Junts”, doncs jo hi afegeixo “junts i amb força”. No voldria extendre’m per 
convèncer ningú, crec que els que llegim aquest Punt ho tenim molt clar. Única-
ment vull expressar el sentiment personal de què és vital el resultat d’aquest 27 S 
i que únicament depèn de nosaltres. Els que ja tenim una edat, pensem que és el 
darrer alè d’esperança en el nostre alliberament. Jo voldria morir lliure.....

Andreu Garcia i Cartanyà

1Ens trobem que ha passat quasi un any d’ençà de l’elecció d’un nou Con-
sell Directiu dins de l’Agrupament d’Esbarts Dansaires. Ha passat molt 
de pressa, com aquell que diu “volant”. En comentar-ho no voldria més 
que seguir desitjant que aquest esdeveniment perduri per molt temps i que 

els membres responsables d’aquest Agrupament no s’abalteixin. Que puguin fer rea-
litat els projectes pactats en el seu moment. Un aniversari que a mi personalment 
m’agrada recordar, tot pensant amb els 20 anys que jo hi vaig ser.
Els temps han canviat i cal creure que pel promig d’edat que hi ha al nou Consell les 
coses han d’anar molt millor. El meu desig és que feu bona feina no solament aquest 
ja segon curs, sinó també el temps que us pertoqui. Encert per a tots i gràcies per 
continuar la tasca de fer funcionar l’Agrupament que hauria de tenir repercussions 
positives en el món dels esbarts.

2Coincideix aquest mes de setembre com tots els altres, amb la munió 
de festes majors catalanes. La de Barcelona i Tarragona, potser les més 
multitudinàries en actes i gent, però no més importants que les molt nom-
broses d’arreu de Catalunya, en altres ciutats i pobles.

A la secció de “Corrandes” d’aquest Punt hi trobareu quasi totes les que fan referèn-
cia a actuacions d’esbarts. N’hi ha moltes i ben reeixides, i esperem que no siguin 
menys lluïdes que les fetes d’anteriors anys. Molt bona festa major a tots els que la 
celebrin! I pel que fa a les ballades dels esbarts com totes les actuacions, demanar 
de fer-les el millor possible per tal que la festa sigui d’un bon alt nivell.

Tres consideracions
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L’associacionisme, les 
entitats culturals i, fins 
i tot, les esportives 

han tingut un paper 
molt rellevant en la 
formació de la so-
cietat de qualsevol 

país, ciutat, poble i 
raconet del món. I han 

tingut a veure en tots els 
àmbits socials i, malgrat que 

amb algunes reticències, hem d’acceptar que també 
han influït decisivament en el marc polític.

Sovint ens entestem a qualificar l’esport com a activitat 
no política. Mirem si no el que diuen del futbol i què pas-
sa en la realitat. També passa amb les escoles que es 
declaren aconfessionals i apolítiques o en moltes de les 
associacions culturals que estatutàriament es declaren 
en la mateixa direcció de neutralitat, però en el dia a dia 
es comporten en un sentit ben direccional. I és que no 
és possible destriar política de convivència, societat o 
cultura. Tots som animals polítics perquè representa 
la lluita de poders i interessos entre tots els estaments 
socials. I la dansa, amics, no s’escapa d’aquesta afir-
mació. No se n’escapa des del moment en què la políti-
ca sorgeix directament del moviment del poble o, si ho 
volem dir d’una altra forma, el poble, el fet popular, quan 
es mou fa canviar els que estan per sobre o en un nivell 
de poder superior. Sempre ha estat així, però sense un 
moviment unitari i massiu això no és possible.

Per acotar una mica el tema que he proposat, parlarem 
d’un personatge molt important en el món de la dansa 
catalana com és en Joaquim Serra, i descrit amb les 
paraules de l’igualment conegut coreògraf i amic d’en 

Serra, Manuel Cubeles. El mateix Cubeles ens defineix 
de forma ràpida i exacte al mestre Serra amb un parell 
de frases: una anotació d’agenda feta per Carles Riba 
“sóc home de passions, no de problemes”, o quan ens 
explica Cubeles que la seva obra va ser apassionada-
ment catalana perquè la seva sensibilitat anava ager-
manada amb el ritme i el sentir del poeta Màrius Torres:

“Que sigui la meva ànima la corda d’un llaüt
per sempre igual i tensa
i que el destí no em pugui arrencar, decebut,
sinó una sola nota, invariable, immensa.”

Joaquim Serra, conegut per tothom com un home bo, 
fidel a la seva terra i músic de la difícil senzillesa. Una 
curiosa anècdota ens mostra la humilitat i senzillesa del 
gran mestre. Va ser a Ràdio Associació de Catalunya, 
als voltants de 1934 en què havia d’actuar un lloro can-
tant La Traviata acompanyat d’un pianista. Vet aquí que 
el pianista es posa malalt sobtadament i, davant els ner-
vis de l’emissora i de l’amo del lloro, en Serra seu davant 
del piano i diu: -Què cal fer perquè el lloro canti?
L’amo del lloro diu: - toqueu un la i començarà a cantar. 
Vos aneu fent.

En Serra va tocar meravellosament i en acabar adreçant-
se a en Cubeles, que era prop del piano li pregunta: - Què 
t’ha semblat? Cubeles respon: - Miri mestre, jo coneixia 
les seves sardanes, però no sabia que era un pianista tan 
formidable. En Serra riu i donant-li un copet a la galta 
exclama: - Em plau que la meva música empleni la teva 
ànima de noi. Però cal que també sigui la música gran 
la que tu estimis. Quan a què sóc un gran pianista, hi 
ha trampa... Mira els meus dits que llargs que són... I és 
que Serra, tot i ser un veritable i gran mestre, sempre va 
ser una persona senzilla, humil i afable. Però sobretot, 
com força altres en l’època, sempre compromès amb 
la catalanitat que aviat ens seria arrabassada amb la 
Guerra Civil. Sense endinsar-nos en les barbaritats més 
violentes de la guerra, explicarem amb una pinzellada 
què passava en el món de la dansa entre el 1939 i el 45. 
La Cobla Barcelona va ser liquidada. Alguna altra for-

Sabíeu que...
mació coblística comença a treure el nas amb el nom 
de “Conjunto Musical Folklórico” o bé sota la tutela con-
dicionada del “Frente de Trabajo” i, més endavant, amb 
“Educación y Descanso” o bé la “ Sección Femenina”. 
Esbarts i grups excursionistes es camuflen als centres 
parroquials. L’Església (catalana) respon generosament 
per salvar-ne la seva continuïtat. Les llistes de sardanes 
prohibides són llargues. Parlem principalment de la sar-
dana Juny de Garreta o de La Santa Espina de Morera. 
Ni teatre català, ni pastorets, ni orfeons es poden veure. 
Només l’Esbart d’“Educación y descanso“ de Sabadell 
té alguna presència.
Els “Grupos de Danzas Folklóricas” (esbarts) no poden 
programar únicament danses catalanes. Es permeten 
només 4 danses de la terra en un festival de dansa i na-
turalment tots els títols són en castellà. “El Baile Enroba-
do de la Seo” o “El Baile Llano” en són exemples clars.
I és aquí, als voltants de 1945, que en una trobada en-
tre el mestre Serra, en Manuel Cubeles i Josep Benet, 
inquiets pel que està passant, decideixen iniciar un mo-
viment de conscienciació i neix el projecte, ben reeixit 
com ens ha demostrat el futur, de l’esbart Verdaguer. 
En Serra i en Cubeles en serien figures cabdals. Figures 
cabdals pel fet d’estar compromesos amb aquella cata-
lanitat arrabassada per la força i figures amb les quals 
prenen tot el sentit aquells versos d’en Marius Torres 
que citàvem a l’inici: “Que sigui la meva ànima la corda 
d’un llaüt, per sempre igual i tensa...”
I van començar la seva feina cultural però sobretot de 
sentit de país, una forma de fer política des del poble, 
l’esbart Verdaguer amb aquell lema que deia: ” Si no ens 
deixen parlar en català, ballarem en català!“ I tot plegat 
gràcies a l’ajuda de persones compromeses com Sal-
vador Millet, Lluís Moreno Palli, Alexandre Cirici, Jaume 
Picas, Oriol Pascual, Montserrat Mainar i els artífexs de 
tot plegat Joaquim Serra i Manuel Cubeles. També cal 
destacar el paper compromès socialment, però també 
polític de la Comissió Abat Oliva i Montserrat amb el seu 
aleshores abat Dom Aureli Maria Escarré.

En el següent enllaç (https://www.facebook.com/mans-
catradio/videos/10153804709732580/) hi podem veure 
el resum en vídeo de l’aplec internacional d’enguany a 
Torí. Hi participen grups de tots els àmbits, castellers, 
sardanes, geganters, i naturalment esbarts entre altres 
manifestacions culturals. És una altra forma de tenir 
presència a escala mundial, una altra forma de mostrar 
la nostra cultura al món i a l’hora conèixer i admirar i 

conviure amb altres cultures i maneres de fer. I perquè 
no, també estem fent política en l’àmbit cultural i també 
de país.

La repressió cultural i social que es va patir quan par-
làvem d’en Joaquim Serra i d’en Manuel Cubeles va 
ser foragitada també en gran part gràcies al moviment 
i compromís dels esbarts. Ben segur que la repressió 
que patim en l’actualitat la podem foragitar amb la força 
de tots. No tenim una repressió violenta en el sentit físic 
com la del 36, però la repressió psicològica pot ser molt 
perillosa. Els esbarts de Catalunya hem tingut força co-
ses a dir en el món cultural i el dia d’avui podem comptar 
amb un col·lectiu força nombrós que, si som capaços 
de transmetre els nostres ideals, es pot elevar a l’enèsi-
ma potència.

Com, quan, i a on? No crec que calgui explicar-ho mas-
sa. Tots som còmplices de preservar la nostra cultura, 
el nostre benestar, el nostre futur. Al setembre tenim una 
cita a la qual no podem fallar. Escampem el compro-
mís que sempre hem mostrat els esbarts per tot arreu i 
participem activament a millorar la nostra història. Amb 
familiars, amics, coneguts o qui calgui. 

I com deia el poeta Màrius Torres:
“Que sigui la meva ànima la corda d’un llaüt
per sempre igual i tensa
i que el destí no em pugui arrencar, decebut,
sinó una sola nota, invariable, immensa.”

Toni Arias.
Bibliografia: fulletó adjunt a la col·lecció Clàssics de la Sardana.
Edició: Agrupació Cultural Folklòrica de Barcelona, 
Obra del Ballet Popular.
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Col·laboracions

Estem iniciant un 
nou curs. És el mo-
ment de programar 

i planificar tot el que farem. Pensant en el més petits 
cerquem les danses que volem ensenyar-los. En aquest 
aspecte deixeu-me fer un breu apunt. Les danses que 
els ensenyem, les músiques d’aquestes danses, for-
maran part del seu bagatge cultural. Aquells ritmes, 
aquelles melodies en què els infants s’inicien en el ball 
queden com a pòsits sobre el que construiran la seva 
cultura musical, gestual... D’aquí no més de 10 o 15 
anys quan aquests nois o aquestes noies sentin aques-
tes melodies les identificaran com músiques “de tota 
la vida”.

Totes les cultures tenen els seus pòsits musicals, so-
nors, rítmics. Sobre aquest pòsit, a partir d’aquest 
substrat, es construeix tota la música d’un país.
Un dels propòsits dels esbarts és transmetre la nostra 
cultura als infants, apropar-los a les nostres tradicions. 
La tria de les músiques, ritmes, sons i melodies que po-
sem a l’abast dels més petits pren, en aquest sentit, una 
importància gens menyspreable.

No parlo de músiques de tota la vida (per què no n’hi ha, 
en algun moment o altres, totes, han tingut el seu mo-
ment d’aparició) ni només de músiques estrictament 
catalanes (no sabria dir quines són). És cert. En l’àmbit 
de la música i la dansa tradicional trobem melodies que 
compartim amb altres indrets i altres territoris. Músi-
ques que, fa molts anys, es van incorporar a la nostra 
cultura i ja les sentim com a pròpies. El mateix passa 
amb tots els àmbits de la cultura. Quants contes po-
pulars catalans no tenen unes versions més o menys 
semblants en altres cultures? Però per això no deixen 
de formar part de la nostra. A això em refereixo. Entre 

els nostres referents musicals, els que hem de posar a 
l’abast dels nostres petits balladors, trobarem danses 
molt autòctones i d’altres compartides amb altres cul-
tures. I és precisament la barreja d’aquestes el que defi-
neix la cultura musical catalana. Una barreja que beu de 
diferents fonts per conformar un combinat, ara sí, únic. 
Propi. Un combinat que podem definir com a música 
tradicional catalana.

Intentem, i aquesta és la meva proposta, endinsar-nos 
en aquest pòsit musical per cercar la danses que propo-
sarem als nostres infants.

És clar que no podem fer cada any el mateix. Cada curs 
hem d’introduir variants per mantenir la motivació i l’in-
terès dels balladors. Segur que podem introduir danses 
que els nois no coneixen. Segur que les podem presen-
tar de maneres diverses. Però recórrer a músiques que 
s’allunyen d’aquest perfil cultural propi no sé si és una 
bona opció. Perquè aquestes músiques quedaran en el 
pòsit, en la memòria dels nens i nenes com si formessin 

part de les melodies populars i tradicionals 
catalanes. Sé que tots tenim necessitat de 
motivar als infants, d’oferir-los propostes 
atraients, molt sovint noves per a ells. Sin-
cerament crec que podem trobar danses 
noves, danses atractives, danses motiva-
dores sense apartar-nos de les nostres 
arrels. 

Ben segur que la majoria de pares que ens 
confien els seus fills busquen, entre d’al-
tres, que els posem en contacte amb la 
música tradicional catalana i que els aju-
dem a crear aquell substrat cultural que els 
permetrà créixer dins d’un àmbit cultural 
concret.

Carles Masjuan
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L’Esbart ViLa D’EsPLuguEs va 
participar a la Mostra de Etreros 
a Segovia amb l’ajut de Dansaires 
veterans. 

Dia 10 d’agost

L’Esbart DansairE figuErEs va 
actuar aquest dia a la nit al davant del 
Teatre Municipal.

Dia 12 d’agost

Dies 18 i 19 de juliol

L’Esbart ViLa DEL VEnDrELL va 
actuar a la seva vila a El Francàs.

Dia 6 d’agost

El gruP DE Dansa La cOrranDa va 
estrenar “El gat amb botes” al Teatre 
l’Arlesana de Falset.

Dies 1 i 2 d’agost

Les “ballades” que no ens van ser comunicades en tancar l’anterior Punt del mes de 
juny, però sí que podien haver sortit al portal web en la secció Corrandes, les publi-
quem altra vegada. Si us plau comuniqueu-nos aquestes actuacions a: agrupament@
esbarts.cat, si pot ser abans del dia 20 de cada mes. Si ens podeu avançar les ja con-
cretades, igualment seran benvingudes i avançades a la nostra web. Gràcies.

CORRANDES PASSADES AGOST

L’Esbart marbOLEny DE LEs PrEsEs 
va participar al Festival de Jaca, amb 
diverses actuacions. 

L’Esbart DansairE D’anDOrra La 
VELLa va ballar el Contrapàs 
d’Andorra la Vella a la seva vila.

Dia 2 d’agost

L’Esbart arrELs DE LLEiDa va actuar 
a l’envelat de festa major de la vila de 
Sant Pol de Mar.

El gruP DE Dansa DE ViLanOVa i La 
gELtrú, va recuperar i escenificar a 
la seva ciutat el Ball de Criades de 
Vilanova. 

Els DansairEs cataLans DE tuir van 
actuar al pòdium central a la vila de 
Millàs de la Catalunya Nord. 

Dia 9 d’agost

El baLL DE L’EsquErrana ha  
estat ballat per gent que era a Esterri 
d’Àneu dins d’una audició de 
sardanes amb la cobla d’Agramunt.

Els baLLEts DE cataLunya va actuar 
conjuntament amb l’Esbart Dansaire 
Santa Susanna a la plaça Pau Casals 
de la vila de Santa Susanna. 

Els DansairEs cataLans D’amELiE 
les Bains-Palalda van fer aquest dia 
el seu 73è Festival Folklòric 
Internacional. 

Dia 15 d’agost

L’Esbart DansairE DE castELLó 
d’EMPuriEs va actuar amb el seu cos 
de dansa a la vila d’Amer.

L’Esbart sabaDELL DansairE va fer 
la cercavila de Festa Major amb la 
Cobla Nova Vallès.

L’Esbart santa LLúcia DE rEus, 
ha actuat a la Residencia de les 
Germanetes dels Pobres de Reus.   

Dia 7 d’agost

L’Esbart ViLa DEL VEnDrELL va 
actuar dins dels actes de la festa 
major de Comarruga.

L’Esbart DE DansairEs DE L’OrfEó
graciEnc va actuar dins de la Festa 
Major de Gràcia de Barcelona, a la 
Plaça del Swing, (plaça del Diamant) 
amb el cos de dansa.

L’Esbart santa tEcLa DE  
tarragOna va participar a la  
Professó de Sant Magí i al cercavila 
amb els seus bastoners.

Dia 19 d’agost

L’Esbart sant gEnís DE taraDELL 
va participar en l’acte del  pregó i en la 
cercavila de festa major local.

Dia 20 d’agost

L’Esbart DansairE DE castELLó 
D’EmPuriEs va oferir el DANSEM, tot 
el fet aquest curs per totes les 
seccions. Plaça Joan Alsina de la 
seva vila.

Dia 9 d’agost L’agruPació fOLkLòrica iguaLaDina 
ha participar de cercaviles i d’altres 
actes de la festa major local.  

Dies 21 i 22 d’agost

Junt amb l’Esbart sant JuLià DE 
L’arbOç també va actuar aquest dia 
de Festa Major a l’Arboç, l’Esbart 
JOaquim ruyra DE bLanEs.

Dia 21 d’agost

L’Esbart marbOLEny va participar de 
la vetllada amb tots els grups 
internacionals de l’Esdansa de 
Les Preses.

Els amics DE L’aLmOrratxa DE 
girOnELLa van actuar a la seva festa 
local.

Dia 22 d’agost

L’Esbart fOntcubErta DE banyOLEs 
va actuar aquests dies a Urda 
(Toledo).

Dies 22 i 23 d’agost

L’Esbart marbOLEny JOVE va 
participar al Recinte Esdansa de Les 
Preses dins de l’actuació de tots els 
grups internacionals.

Dia 23 d’agost

L’Esbart DEL casaL DE DansairEs 
manrEsans va actuar amb dos grups 
convidats de València i Màlaga al 
Festival L’Oreneta d’or a Manresa.

L’Esbart manrEsà DE DansairEs 
va participar a la matinal de Festa 
Major a la Plaça de la ciutat.

L’Esbart DansairE DE mOLLEt va 
representar l’espectacle “Quan el mal 
vé d’Almansa” a l’Envelat de Santa 
Maria de Palautordera. 

Dies 29 d’agost

Dies 30 d’agost

L’Esbart maragaLL D’arEnys DE 
mar va ballar la Dansa d’Arenys dins 
les festes de Sant Roc locals, amb la 
Cobla La Principal del Llobregat. 

L’Esbart DansairE DE tarragOna 
va actuar aquest dia a la VIII Mostra 
de Folklore de Xixona. 

Dia 16 d’agost

L’Esbart rOsa D’abriL DE
 castELLtErçOL va actuar a la plaça 
de l’església de Cardedeu.

L’Esbart cOmtaL-bastOnErs DE 
barcELOna va participar al Seguici i 
a la Cercavila amb motiu de la Festa 
Major de Gràcia.

L’Esbart DansairE DE tarragOna 
va actuar al matí a La Canonja amb 
cercavila i ballada.

L’Esbart DEL casaL DE DansairEs 
manrEsans va actuar aquest dia a la 
Plaça Major de Borredà.

Dia 15 d’agost

Es traspaperà l’avís de l’actuació DE 
L’Esbart DEL casaL DE DansairEs 
manrEsans al  Festival de Tarancón. 
(Cuenca). Disculpeu.



26 AGRUPAMENT D’ESBARTS DANSAIRES DE CATALUNYA 27AGRUPAMENT D’ESBARTS DANSAIRES DE CATALUNYA

WEB AGRUPAMENT D’ESBARTS
També la “darrera hora del món dels esbarts“ la  
trobareu al web de l’Agrupament www.esbarts.cat en la 
secció NOTÍCIES que constantment actualitza la nostra 
companya Mercè Colomer. 
El Punt Informatiu també difon notícies cada mes en 
l’edició corresponent. 

PUNT INFORMATIU  231 AGOST 2015

Moltes gràcies a en
Josep Campos

que ens regala aquestes 
fantàstiques fotos

BONES VACANCES

PUNT INFORMATIU  230 JULIOL 2015

Podeu triar
del bo i millor

amb molta
variació

Juliol, un mes ple de festivals de música 
i de dansa arreu de Catalunya...
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Darrera hora

L’Ésdansa 2015 ha batut tots els rècords i es consoli-
da com el referent català en el seu gènere.
Les 25 propostes del programa d'aquest any han tin-
gut un total de 9.600 espectadors, una xifra rècord en 
la història d'Ésdansa. Pel festival també hi han passat 
19 companyies i formadors i uns 350 artistes.
Destaca també la qualitat dels espectacles, de les 
companyies participants i dels experts que han parti-
cipat en el vessant formatiu del festival. Ésdansa s'ha 
convertit en un punt de trobada per analitzar el pre-
sent i parlar del futur del sector.
 
Ésdansa ha comptat un cop més amb la col·laboració 
de 200 voluntaris i un centenar d'empreses i entitats 
col·laboradores, sense els quals no seria possible ti-
rar endavant un projecte com l'Ésdansa.

Moltes gràcies per ser-hi, per participar-ne i fer-ne 
una edició inoblidable!

Podeu veure un vídeo resum de l’Ésdansa 2015 a 
www.esdansa.cat.
I si feu un click a http://www.esdansa.cat/fotos.php 
veureu també un recull d’imatges del festival.
 www.esdansa.cat · info@esdansa.cat · @esdansa · 
#esdansa2015 · #esdansaT15

Rècord d’ESDANSA
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