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CORRANDES NOVEMBRE

Esbart DansairE DEl CEntrE Moral, 
D’arEnys DE Munt
Taller de dansa a Arenys de Munt
Per aprendre a ballar la Dansa d’Arenys 
de Munt. Obert a tothom
Hora: a les 19 h
Lloc: Centre Moral. Sala Corrioles
Població: Arenys de Munt (el Maresme)

Esbart Vila D’EspluguEs
Ballada a Esplugues de Llobregat
Dins “Esplugues toca per la Marató”
Hora: a les 11 h
Lloc: Parc Pou d’en Fèlix
Població: Esplugues de Llobregat 
(el Baix Llobregat)

Esbart sant Martí, DE barCElona
Ball de Rams a Barcelona
Obert a tothom
Hora: a les 12 h
Lloc: Plaça Valentí Almirall, davant de 
l’Ajuntament de Sant Martí
Població: Barcelona - Sant Martí

Esbart arrEls, DE llEiDa - Esbart 
DansairE DE CalafEll - Esbart 
DansairE DE granollErs - Esbart 
DEl Casal DE DansairEs ManrEsans 
- Esbart rosa D’abril, DE 
CastElltErçol
Roda d’Esbarts Catalònia d’esbarts 
infantils i juvenils a Lleida
Hora: a les 18 h
Lloc: Per designar
Població: Lleida (el Segrià)

grup Montgrí Dansa,  
DE torroElla DE Montgrí
Danses catalanes a Peralada
Amb motiu de l’elecció de la Pubilla 
i de l’Hereu de Peralada 2015
Hora: a les 19 h
Lloc: Centre Social
Població: Peralada (l’Alt Empordà)

Esbart sant Martí, DE barCElona
Espectacle “Antologia” a Barcelona
22è any d’actuacions per a 
nord-americans
Hora: a les 21.30 h
Lloc: Espai Alchemika Av. Sant Antoni 
M. Claret, 356
Població: Barcelona - Sant Martí

Esbart DansairE DE figuErEs
Actuació a Figueres
Dins del 20è aniversari
Hora: 19 h
Lloc: Teatre Jardí
Població: Figueres (l’Alt Empordà)

Esbart Vila D’EspluguEs
Festa Infantil de la Tardor 
a Esplugues de Llobregat
Hora: a les 17.30 h
Lloc: Casal de Cultura Robert 
Brillas- c. Àngel Guimerà, 38
Població: Esplugues de Llobregat 
(el Baix Llobregat)

Esbart Català DE DansairEs, 
DE barCElona
Ball dels divendres a Barcelona
Per aprendre a ballar, 
per passar-s’ho bé ballant
Hora: de 20 a 21 h
Lloc: Sala d’Actes de la Casa dels 
Entremesos
Població: Barcelona - Ciutat Vella

Esbart sant Martí, DE barCElona
Taller de dansa a Arenys de Munt
Per aprendre a ballar la Dansa d’Arenys 
de Munt. Obert a tothom
Hora: a les 21.30 h
Lloc: Centre Moral. Sala Corrioles
Població: Arenys de Munt 
(Maresme)

Diumenge, 1 de novembre

Diumenge, 8 de novembre

Esbart sant Martí, DE barCElona
Espectacle “Antologia” a Barcelona
22è any d’actuacions per a 
nord-americans”
Hora: a les 21.30 h
Lloc: Espai Alchemika. Av. Sant Antoni 
M. Claret, 356
Població: Barcelona - Sant Martí

Dimarts, 10 de novembre

organitza: Esbart DansairE DEl 
CEntrE Moral D’arEnys DE Munt
La Dansa d’Arenys de Munt
Oberta a tothom, el dia de Sant Martí
Hora: a la Sortida d’Ofici
Lloc: Plaça de l’Església
Població: Arenys de Munt (el Maresme)

Dimecres, 11 de novembre

Dissabte, 7 de novembre

Dimarts, 3 de novembre

Divendres, 6 de novembre

Dissabte, 7 de novembre
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Esbart sant Martí, DE barCElona. 
totEs lEs sECCions
Ball de Rams de Sant Martí 
a Barcelona
Hora: a les 20 h
Lloc: Plaça del Canonge Rodó
Població: Barcelona - Sant Martí

bitraC Dansa
“Bitrac Dansa, 25 anys que dansem” 
a Igualada. Festival commemoratiu
Hora: a les 18 h
Lloc: Teatre Municipal “L’Ateneu”
Població: Igualada (l’Anoia)

Esbarts JoVEntut nostra i sant 
JorDi. totEs lEs sECCions
Mostra de dansa dels Països 
Catalans a Barcelona
Hora: a les 18 h
Lloc: Agrupació Congrés
Població: Barcelona - Sant Andreu

Esbart sant Martí, DE barCElona. 
antiCs DansairEs
Ballada commemorativa a Barcelona
Dins dels actes de celebració del 
70è aniversari
Hora: a les 21 h
Lloc: Teatre dels Jesuïtes del Clot 
c/València 680
Població: Barcelona - Sant Martí

organitza: Esbart Català  
DE DansairEs, DE barCElona
Ball dels divendres a Barcelona
Per aprendre a ballar, per 
passar-s’ho bé ballant
Hora: de 20 a 21 h
Lloc: Sala d’Actes de la Casa dels 
Entremesos
Població: Barcelona - Ciutat Vella

Esbart Català DE DansairEs. totEs 
lEs sECCions i antiCs DansairEs 
aMb aCoMpanyaMEnt DE la Cobla 
JoVEníVola D’agraMunt
Records de Joan Amades
Ballada per al soci a Barcelona
Festa del 107è aniversari
Hora: a les 18 h
Lloc: Espai Bonnemaison
Població: Barcelona - Ciutat Vella

Esbart sant Martí, DE barCElona 
aMb la Cobla sant JorDi Ciutat 
DE barCElona
Recital de música i dansa 
folklòrica-religiosa a Barcelona
Hora: a les 21 h
Lloc: Església Parroquial de Sant Martí 
del Clot. Pl. Canonge Rodó
Població: Barcelona - Sant Martí

organitza: Esbart Català  
DE DansairEs, DE barCElona
Ball dels divendres a Barcelona
Per aprendre a ballar, per 
passar-s’ho bé ballant
Hora: de 20 a 21 h
Lloc: Sala d’Actes de la Casa dels 
Entremesos
Població: Barcelona - Ciutat Vella

Esbart sant Martí, DE barCElona. 
totEs lEs sECCions
Mostra de dansa de Festa Major 
a Barcelona
Hora: a les 17 h
Lloc: Teatre dels Jesuïtes del Clot 
c. València, 680
Població:  Barcelona - Sant Martí

Ballada a la Festa Major de la Sagrera
Hora: a les 12.30 h
Lloc: Plaça Jardins d’Elx
Població: Barcelona

Esbart sant Martí, DE barCElona. 
totEs lEs sECCions
Fira Boja de Festa Major a Barcelona
Participació amb cursets i danses
Hora: de 10.30 a 13 h
Lloc: Parc del Clot
Població: Barcelona - Sant Martí

organitza: Esbart Català  
DE DansairEs, DE barCElona
Ball dels divendres a Barcelona
Per aprendre a ballar, per 
passar-s’ho bé ballant
Hora: de 20 a 21 h
Lloc: Sala d’Actes de la Casa dels 
Entremesos
Població:  Barcelona - Ciutat Vella

Esbart Dansot, DE CapEllaDEs  
aMb la Cobla alMogaVarEnCa  
sota la DirECCió DE franCEsC  
XaViEr CassanyEs
Ballada d’aniversari a Capellades
42è aniversari de l’Esbart Dansot
Hora: a les 18 h
Lloc: Sala de la Lliga
Població: Capellades (l’Anoia)

Esbart DansairE DEl CEntrE 
Moral D’arEnys DE Munt. sECs.
infantils i JuVEnil - Esbart DE 
sant fEliu DE llobrEgat. 
sECs. infantils i JuVEnils
Actuació conjunta de Festa Major 
a Arenys de Munt
Hora: a les 18 h
Lloc: Envelat
Població: Arenys de Munt 
(el Maresme)

Dimecres,11 de novembre Diumenge, 15 de novembre

Dissabte, 28 de novembre

Divendres, 20 de novembre

Dissabte, 21 de novembre

Divendres,13 de novembre

Dissabte,14 de novembre

Diumenge,15 de novembre

Diumenge, 22 de novembre

Divendres, 27 de novembre
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Col·laboracions

En el marc de la Fira de Manresa, l’Agrupament d’Esbarts 
Dansaires va organitzar una tertúlia i xerrada sobre al-
guns destacats coreògrafs. Ens en van parlar el Xavier 
Bagà, la Lali Melo i el Lluís Calduch i el Jordi Rubio, mode-
rats pel Josep Maria Fuentes, que també hi va dir la seva. 
Els ponents havien conegut, més o menys Lluís Trullàs, 
Albert Sans, Salvador Melo i Joan Serra. Sobre la seva 
experiència amb aquests mestres va tractar la xerrada.

Permeteu-me dir quatre coses amb què em vaig quedar 
de tot allò que es va dir. No pretenc fer un resum, sinó 
remarcar aquelles idees que, per a mi, són destacables.
Primer de tot, l’exigència. Aquí hi va haver coincidència. 
Aquests mestres eren exigents amb ells mateixos i exi-
gents amb els balladors. Feien repetir i repetir fins que el 
ballador ‘donava’ el que s’esperava d’ell. Treball intens, 
continuat... Tenien una idea molt clara de què volien i 
insistien fins que ho aconseguien. Si no n’hi havia prou 
amb dos assaigs setmanals, se’n feien tres o durant el 
cap de setmana. Algú es queixava que, avui, aquesta 
exigència, és molt difícil de ser assumida pels balladors.

Tots van començar amb la dansa tradicional catala-
na, però, de mica en mica, van descobrir la necessitat 
d’expressar els sentiments i les emocions amb més lli-
bertat. Això els fa explorar nous camins, noves formes. 
Alguns per trobar aquests nous camins, s’endinsen en 
la dansa clàssica, altres en la contemporània. Els adjec-
tius ‘tradicional’ i ‘catalana’ van perdent pes i el guanya 
el substantiu ‘dansa’. Fan dansa.

La seva inquietud els porta a ‘mirar’ molt. El cinema, el 
teatre, el ballet, la música són espais que els permeten 
obrir horitzons per incorporar sensibilitats. Encara que 
és cert que alguns se centren més en la forma dels sen-
timents i remarquen l’expressivitat del cos, també n’hi 
ha d’altres que busquen l’estilització dels moviments i 
els gests. En altres la música està en l’arrel de la seva 
creació.

Tots són fruit d’un moment històric. Segur que moltes 
de les seves creacions són ben actuals, però cal contex-
tualitzar-les. El mateix podríem dir dels clàssics, tant de 
teatre com de dansa. ‘El Llac dels Signes’ o el ‘Romeu 
i Julieta’ poden ser, i han de ser, representats avui dia. 
Però segur que la posada en escena d’ara serà diferent 
de com va ser a l’estrena. Si avui volem posar dalt de 
l’escenari la coreografia d’alguns d’aquests mestres 
caldrà fer l’esforç de recrear-la amb la sensibilitat del 
segle XXI. Les coreografies han de ser les mateixes. 
Però amb això no n’hi ha prou. Hem de ser fidels al sen-
tit, a la intenció, i fer-les actuals.

En acabar va sorgir una idea forta: el llegat d’aquests 
creadors no es pot perdre. I es perdrà si no fem res. En-
tre tots hem de fer l’esforç de recollir i divulgar el que 
tenim: vídeos, descripcions coreogràfiques... l’Espai 
Espona de Sant Cugat pot ser un bon lloc per recollir i 
indexar aquest material.

Carles Masjuan

TAULA RODONA SOBRE COREÒGRAFS
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Novembre
RACÓ POPULAR REFRANYS

l ”Tots Sants, el primer, i Sant Andreu, el darrer”

l ”Per Sant Martí enceta la bota del vi”

l ”Novembre humit et farà ric”

l ”Si en novembre sents que trona, 
 la collita següent serà bona”

l ”Per Sant Iscle el fred xiscla”

l ”Si el novembre és humit, serà un any de profit”

l ”Per Tots Sants, capes i mocadors grans”

l ”Per Sant Andreu, si no teniu manta, patireu”

l ”Novembre acabat, hivern començat”

l ”Raïms de novembre, ni els garrins els volen”

l ”Si el novembre comença amb bonança, 
 cal tenir esperança”
                   

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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L’Agrupament Informa

» ADIFOLK INFORMA            
La ciutat de Perpinyà serà la ciutat que enguany ha es-
collit Adifolk per la propera edició de l’Aplec Internacio-
nal els dies 30 i 31 de juliol de 2016. 

» BITRAC DANSA           
“25 ANYS QUE DANSEM” 

Aquest és el nom de l’Exposició que BITRAC DANSA 
D’IGUALADA presenta a la Sala d’Exposicions de la Bi-
blioteca Central d’Igualada, dels dies 5 al 28 de novem-
bre. És una evocació de la trajectòria d’aquest grup que 
celebra 25 anys de vida. 

» RELLEU A L’ESBART MANRESÀ         

Ha estat designat com a nou director de l’Esbart Man-
resà de Dansaires en Jordi Gros, i en Joan Manuel Mi-
quel hi quedarà com a Director General de la Entitat. 
Molta sort a ambdós!

» BALLETS DE CATALUNYA   

Com l’any passat aquest darrer trimestre i tots els diven-
dres ha organitzat un taller de balls de plaça a l’Illa Bayer 
de Barcelona. Per informació: 
www.balletsdecatalunya-cat/balles-ballem-bayer

» CONVOCATÒRIA DEL GRUP PISTATXO
Aquesta comissió de l’Agrupament d’Esbarts es reunirà 
a principis de novembre per tal de programar l’estil de 
feina a fer aquest curs proper.



7AGRUPAMENT D’ESBARTS DANSAIRES DE CATALUNYA

ESTRENES

» l’Esbart Vila D’EspluguEs 
prepara un nou espectacle per a ben aviat, amb el nom de 
‘Els Pillus’. Ja informarem de la data d’estrena.

Hi ha més propostes per acabar de concretar. 
Ja anirem donant dades. agrupament@esbarts.cat

ESBARTS GUARDONATS PER L’AGRUPAMENT

» L’AGRUPACIÓ FOLKLÒRICA IGUALADINA 
   celebra 75 anys. 

» En celebren enguany 25, els Esbarts :

BITRAC DANSA D’IGUALADA
ESBART MONISTROL DANSAIRE                                                                                                                                         
ESBART DANSAIRE DE FIGUERES
ESBART DANSAIRE VILANOVA DEL CAMÍ 

Anirem informant a Corrandes dels actes que es vagin 
programant.

També sabem que el Grup de danses La Corranda de Fal-
set celebra enguany els seus primers 10 anys de treball de 
creació.  
Per molts anys!

Neix una web molt interessant: 
www.FesCAT.cat

Ha nascut aquest 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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* ”La vida no ha estat la festa que ens vam imaginar, 
 però ja que hi som… Ballem!

* ”Les idees són com les puces, salten d’un home a l’altre, 
 però no piquen a tothom”

* ”És impossible refutar un ignorant en una discussió”

* ”Si el vi perjudica els teus negocis, deixa els teus negocis”

* ”Em preocupa tenir i em desesperaria demanar”

* ”Per tenir enemics no fa falta declarar una guerra, 
 únicament cal dir què un pensa”                    

* ”Arribarà un dia que els nostres records 
 seran la nostra riquesa”

* ”A la terra que vagis dansa el que ballin”

* ”Les coses només es poden predir  
 després que hagin passat”

* ”Si m’enganyes un cop, la culpa és teva: 
 i si m’enganyes dos cops, la culpa és meva”

* ”Aprèn a valorar qui prefereix seguir amb tu el camí, 
 encara que tingui altres opcions”

* ”Se’ns jutja per com ens veuen, no per com som”

* ”La llibertat no és el poder de fer el que volem, 
 sinó el dret de ser capaços de fer el que hem de fer”

* ”Si estimes el que fas, no perds els cabells.....”

* ”Cal tallar barreres amb el públic, 
 parlar i no anar disfressats d’artistes intocables”

* ”En un principi fou la dansa, i la dansa era el ritme; 
 i tot el que fou fet, fou fet pel ritme i sense el ritme 
 res no existiria”

Recopilació: Andreu Garcia i Cartanyà

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

D’interès
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No hi ha res tancat, de tot en podrem parlar amb 
els esbarts interessats. Però algunes propostes 
serien:

•  Hi haurà diverses activitats (jocs, piscina...), però 
 l’activitat central serà aprendre danses 
 tradicionals catalanes

• Els monitors seran mestres dels grups infantils 
 dels esbarts, encara que hi ha la possibilitat que 
 la infraestructura la porti alguna entitat dedicada 
 al lleure. És a dir, podem portar tota l’organització
 de les colònies  (tota la infraestructura) o només 
 portar les activitats relacionades amb la dansa. 
 Dependrà de què ens veiem amb cor d’organitzar 
 i del preu.

Una activitat d’aquesta mena permetria que:

• Nens i nenes de diferents esbarts es poguessin 
 conèixer. Sovint organitzem trobades de grups 
 infantils, però els nens no s’interrelacionen.

• Els nens i nenes veurien diferents maneres 
 d’ensenyar les danses, doncs coneixerien 
 mestres de diferents esbarts.

• Els mestres de diferents esbarts es poguessin 
 conèixer. Sovint organitzem trobades de grups 
 infantils, però els mestres no s’interrelacionen.

• Els mestres (o monitors) veurien diferents 
 maneres d’ensenyar i de ballar les danses, 
 doncs veurien com ensenyen diferents mestres 
 de diferents esbarts.

• Podríem comptar amb la col·laboració de 
 persones que no porten directament un grup
 infantil, però que podrien venir un dia 
 determinat a fer un taller en concret.

Faríem una
PRIMERA
REUNIÓ 
el proper 

14 de novembre, 
a les 11 h 

al local de l’Agrupament
Carrer València 558, 6è 1a 

(Barcelona)

Des de l’Agrupament d’Esbarts Dansaires llancem una proposta als grups infantils dels 
esbarts: Què tal organitzar una setmana de colònies (de diumenge a diumenge, 
per exemple) per a què hi puguin participar nens i nenes de diferents esbarts?

Per poder tirar endavant aquesta proposta cal la 
col·laboració de persones de diferents esbarts. 
Parleu-vos-ho. Si del vostre esbarts hi ha algú 
interessat en participar en l’organització d’aquestes 
colònies, poseu-vos en contacte amb l’Agrupament 
d’Esbarts Dansaires: 
agrupament@esbarts.cat.
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Racó Popular

DANSES POPULARS DEL MES DE NOVEMBRE

Autor: Lluís Puig Gordi 
Edició 1998 pendent de revisar.  

Una trucada prèvia a l’Ajuntament del municipi per saber les dates exactes de la festa us estalviarà algun des-
engany, ja que, a voltes i per capricis 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 desapareixerà, d’altres 
es recuperaran de nou, i així la festa i la dansa compliran el seu objectiu de moviment constant i, per tant, de 
vida pròpia.

Dia 8 
» Ginestar 
 (Ribera de l’Ebre) 
 Ball de coques

Dia 8  
»  Sant Martí de Surroca 
 (Ogassa - el Ripollès)
 Ball de la  Maniera, 
 Ball de la Mare de Déu del Puig 
 de França i Ball de Sant Ferriol

Dia 11  
»  Xerta 
 (el Baix Ebre)
 Jota xertolina

Dia 11  
»  Barcelona 
 (El Clot)
 Ball de Rams de Sant Martí 
 de Provençals

Dates variables: 
Sant Cugat del Vallès 
(Vallès Occidental)
Ball de gitanes i ball de bastons 



11AGRUPAMENT D’ESBARTS DANSAIRES DE CATALUNYA

FIRES I ACTIVITATS 
Mes de NOVEMBRE

Dia 1 Gandesa (la Terra Alta)
Festa del vi   

Dia 1 Per Tots Sants hi ha 
Castanyades populars 
organitzades arreu de Catalunya

Dia 7 Sant Jaume dels Domenys 
(el Baix Penedès)
Vot del poble

Dia 7 Santa Coloma de Farners 
(la Selva)
Fira de la Ratafia

Dia 7 Arbúcies (la Selva)
Fira del flabiol 

Dia 8 Matagall-Vic (Osona)
Travessa Popular Matagalls-Vic

Dia 15 La Massana (Andorra)
Diada de Sant Aciscle i Santa Victòria

Dia 15 Torelló (Osona)
Festival Internacional de Cinema 
de Muntanya

Dia 17 Rupit (Osona)
Caminada popular Rupit -Taradell

Dia 22 Torroella de Montgrí 
(el Baix Empordà)
Aplec de Santa Caterina

De més d’una centena que n’hi ha 
de programades, anotem les que tenen 
menys repercussió, tot i essent 
interessants.
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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, 
tot evitant fer-lo servir indegudament.Trobareu instruc-
cions 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

» BTV
Un nou programa a la Televisió de Barcelona: Pantalles. 
Obre una finestra a les institucions i centres culturals de 
la ciutat perquè facin difusió de les seves activitats. Cal 
que els esbarts s’arrisquin a utilitzar-lo.
Informació a www.btv.cat

» RAC 1  CULTURA POPULAR
Els dissabtes i diumenges segueixen oferint el progra-
ma La primera pedra amb un nou format de 6 a 8 del 
matí i més tard de 12 a 14 h.

» 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. Som-hi!

PUNT INFORMATIU  232
SETEMBRE 2015
Carrer València, 558, 6è 1ª. Barcelona. 
Tel. 93 245 61 65 · agrupament@esbarts.cat · www.esbarts.cat

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.

» 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

PUNT INFORMATIU: 
Els que no voleu llegir el punt pel web de l’Agrupament el podreu rebre directament, però cal inscriure’s’hi.
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CRÒNICA DE L’ANDREU 2.0

A    l darrer octubre obríem el punt amb 
una portada que deia “l’Agrupament 
d’Esbart Dansaires per una nova al-
bada...”
Aquesta nova albada s’albira però no 
la veiem encara. Tenim l’esperança 

que aquest ‘procés’ acabarà bé, però per als que tenim 
una edat avançada ens triga, acusem aquesta tardança.

Penso que aquest cop ens ho juguem tot, i que si no 
acaba bé aquesta vegada, ja no tornarem pas al principi, 
sinó que anirem uns quants anys enrere: no només per-
què haurem generat entre tots una gran frustració, sinó 
també perquè les factures que ens passaran no seran 
pas petites. No voldríem que a Madrid es fessin un tip 
de riure, i a vegades ja ho fan. Hem de ser optimistes i 
pensar que la cosa va pel bon camí, però potser no hi va 
del tot. Ja ho veurem. Si us plau que la incertesa acabi 
d’una vegada.

He començat la meva Crònica per parlar-vos del que sí 
que ha anat bé, però el meu cap ha conduït els meus 
pensaments a quelcom més important.

Els esbarts han tancat les trobades anomenades FESTA 
CATALANA amb una munió d’actes que han congregat 
a Barcelona moltíssima gent, i sobretot estrangers que 
desconeixien la nostra cultura popular. Jo he estat tes-
timoni de l’èxit d’aquesta convocatòria i únicament em 
resta esperar que segueixin des de l’ICUB organitzant- 
les en el futur i que els participants siguin conscients 
del missatge que donem en les nostres actuacions i que 
tant ens beneficia.

També sense haver-ne estat testimoni directe, sí que he 
llegit que els actes de la Fira Mediterrània de Manresa 
han estat igualment un èxit de públic, i els nostres re-
presentants han fet la seva aportació amb moltíssima 
dignitat i han estat com a les Festes Catalanes porta-
dors d’un missatge encoratjadors de com fem les nos-
tres danses, i també el mateix amb les altres mostres de 
cultura popular.

Per aquests dos aspectes darrers no hem tingut incerte-
sa, i voldríem equilibrar-ho tot plegat.

Pel que fa a la “nova albada”, tant de bo ens arribin bones 
notícies, que voldrà dir que ja som ‘Nosaltres’ definitiva-
ment. Els esbarts voldríem viure ja en un país nou i lliure. 
Tenim pressa!                                

Andreu Garcia i Cartanyà  
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Espectacles recomanats 
MÚSICA, DANSA I TEATRE
El mes de novembre hi ha molt bona programació a Barcelona que també en 
molts casos es presenta a diversos teatres de la resta de Catalunya, podeu 
entrar als seus webs i informar-vos bé.

 √  Akademia Teatre  
 Fins al 8, reposició de “Les Troianes” 
 de Jean-Paul Sartre.                        

 √  Almeria Teatre 
 Fins al 8, reposició d’“Ay Carmela” 
 de Sanchis Sinisterra.    

 √  Beckett Sala
 Fins al 8,  “La Col.lecció” de Harold Pinter.                                                     

 √  Biblioteca de Catalunya  Teatre
 Del 9 al 22, “Al nostre Gust!”. Dir.Oriol Broggi.  

 √  Borras Teatre  
 “Una altra pel·licula”. Tot el mes, dirigida per 
 Julio Manrique i bon elenc.  

 √  Capitol Teatre 
 Finsal 8, reposició del show de “Peyu-Time”.                        
                                                                            
 √  Coliseum Teatre  
 Fins al 8, “Onofroff el Fascinador”. 
 Fins al 22, “Patufet el Musical”.    
                                                                                                                                    
√  Condal Teatre    
 Fins al 22, “Caiguts del Cel” Emma Vilarasau 
 i Cia amb Sergi Berbel director. 

 √  Goya Teatre
 Tot el mes.Olivia i Eugenio amb 
 Concha Velasco.       
                                                                                              
 √  Lliure Teatre Montjuic   
 Del 5 al 29 , “Vilafranca” de Jordi Casanovas.            

 √  Lliure de Gràcia Teatre.   
 Tot el mes, “Ser-ho o no”. Dirigida per 
 Josep Maria Flotats.       
                                                                           
 √  Muntaner Sala  
 Fins al 8, “En tu mente” amb Luis Pardo.      
                                                                                                             
√  Nacional Teatre 
 Sala gran. 
 Fins al 29, “Molt soroll per no-res” de 
 Shakespeare. Musical de Cole Porter. 
 Direcció d’Àngel Llàzer amb un gran elenc                                                    
 nacional.
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DIVERSOS:

Per a música millor l’Auditori i el Palau de la Música.

Al Born Centre Cultural hi ha ofertes diverses.

A l’Antic Teatre hi ha propostes constants d’arts escèni-
ques d’avantguarda.

A l’Auditori del Centre Cultural de Terrassa hi ha sempre 
una molt bona oferta cultural, cal consultar-la. El dia 24 
hi ha el Ballet de Johannesburg amb Don Quixot de Lud. 
Minkus.

Al Gran Teatre del Liceu hi ha programació d’òpera i dan-
sa tota la temporada. 

El Teatre Auditori de Sant Cugat ofereix una programa-
ció variada i de qualitat.

Al Teatre Auditori de Granollers, temporada de teatre i 
dansa.

El Centre l’Atlàntida de Vic ofereix una programació plu-
ral, amb tot el que veiem a Barcelona.

El Teatre Kursaal de Manresa té també una programació 
molt important i variada.

El Teatre Sagarra a Santa Coloma també va oferint les 
novetats de les cartelleres.

Teatre del carrer Junqueras de Barcelona,
“El rei de la màgia” espectacles diversos.

Teatre Goya de Barcelona Properament: 
“73 Raons Per Deixar-te”, amb direcció de Elisenda 
Roca i un bon repartiment.

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. També per al 2016 es prepara l’estrena 
del musical en català RENT dirigit per Daniel Anglès.
Pel que fa a la dansa vegeu la programació del Mercat de les 
Flors i també la del Sant Andreu Teatre a Barcelona. 
A la Pedrera hi ha tres seccions de dansa diversa aquest mes.  
Consulteu web. Pel que fa a espectacles per a infants o tots 
els públics, en  podeu  gaudir en les matinals del Romea, Po-
liorama, Raval,Tantarantana, Condal....entre d’altres i a la resta 
de ciutats catalanes.

√  Teatre Nacional
 Sala petita.  
 Fins al 8,  “Només són dones”.  
 Direcció: Carme Portacelli.     

√  Poliorama Teatre  
 A partir del dia 6 i tot el mes, 
 “BITS” amb El Tricicle.                                                 
                                                
√  Principal de Barcelona Teatre
 Fins al 14, “Flamingos Market Club”

√  Raval Teatre
 Fins al dia 20, “Feliz Cumpleaños” 
 de Joan Xancó.

√  Romea Teatre
 Fins al 8, “El Largo Viaje d’Eugene O’Neil”. 
 Amb Mario Gas i Vicky Peña.  

 La resta del mes, reposició de 
 “Els veïns de dalt” amb un gran elenc.                                                                                                                                           
                                             
√  Tívoli Teatre  
 Del 26 en endavant. 
 Reposició del musical   
 “Mamma Mia”.

√  Victoria Teatre    
 Tot el mes. 
 Reposició del musical “Mar i Cel”.                                                                                                                       

√  Villarroel Teatre  
 Tot el mes “Marits i Mullers”, 
 de Woody Allen 
 i gran elenc.                                      

√  Teatre Bars    
  Concerts diversos tot el mes. 
 Consultar web.

√  Al Music Hall  “El Molino” 
 es representa fins al mes 
 de  desembre 
 “Cabaret Experience”.

√  Sala Hiroshima     
 dansa i cançó,  tot el mes. 
 Veure web.                       
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Llibres, Revistes i Música

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

» LA MALEDICCIÓ DELS PALMISANO. 
 Autor: Rafel Nadal 
 Editorial: Columna

» BIBLIOTECA DE L’AGRUPAMENT D’ESBARTS DANSAIRES
 Podeu demanar-nos informació sobre llibres temàtics relacionats amb el nostre
 món de la dansa, que nodreixen 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’Agrupament d’Esbarts i on hi ha un reportatge d’allò 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 seminaris 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 què es comparteixen lectures 
 i activitats sobre el fet lector. www.llibresperllegir.cat    

“Una novel·la sobre el destí i la força commovedora de l’amor en les hores dramàtiques 
que van seguir al bombardeig de Bari, la nit del 2 de desembre de 1943”, es llegeix a la 
difusió del llançament editorial, que ha arrencat abans de les vacances.
En un poble del sud d’Itàlia, la destinació de dues famílies, els Palmisano i els Convertini, 
queda unit per sempre quan Donata i Francesca, dues joves vídues de guerra, es conju-
ren contra la maledicció que persegueix els homes del clan dels Palmisano.
Els fills d’aquestes dones, Vitantonio i Giovanna, creixeran aliens al gran secret familiar 
que els uneix i viuran una infància feliç, amb els vinyers, les oliveres i el singular jardí de 
flors blanques de nonna Angela com a teló de fons. Fins que s’intueix un nou conflicte 
armat, la Segona Guerra Mundial, i això obliga els dos joves a prendre partit.
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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 vé-
nen. Tornarem el proper Punt 
amb més consells idiomàtics.
Veure: 

NO DIREM   DIREM

Sustu Ensurt

Tenir cuidado   Passar ànsia

No direm que hi ha paro En tot cas estem en atur

Tinc una planta enredadera Planta enfiladissa

Posar en cintura Fer passar per l’adreçador

Mai més buenu      S’ha de dir bé

Mai més desde luegu S’ha de dir per descomptat

Em dóna el sol Em toca el sol

Res de finiquito S’ha de dir quitança

No és tuit És una piulada

currar En tot cas pencar

Adiós Adéu

Si la dictadura espanyolista vol suprimir la nostra llengua, 
i d’una forma ferotge ho intenta, nosaltres lluitem sobretot 
per parlar-la i escriure-la cada dia millor, que també es una 
manera de defensar-la i arrelar-la. 

www.plataforma-llengua.cat

  Estimem
la nostra
Llengua
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Sabíeu que...

Molts dels grups que conformen el món cultural a 
Catalunya han fet mans i mànigues, han deixat ho-
res, dies, anys i sovint calers de la pròpia butxaca 
per evolucionar en el temps, millorar la difusió i la 
dignitat d’aquesta mostra de cultura i per sobre de 
tot s’han fet grans esforços per apropar les mani-
festacions culturals al poble, a la plaça, a l’individu 
no professional ni expert.
Algú pot pensar que moltes iniciatives s’han vist 
ofegades per la incomprensió d’aquells a qui va di-
rigida la proposta cultural. Res de més fals! Sovint 
són els mateixos interessats en les entitats els que 
no són capaços de transmetre adequadament els 
seus coneixements, els seus sentiments o les se-
ves inquietuds. Sovint per ignorància de com fer-
ho... Sovint també per prepotència, fatxenderia, o 
orgull malentès. Fixem-nos, si no, què passa en els 
mateixos esbarts quan tenim dificultats per acordar 
didàctiques d’ensenyament de danses, tot i treba-
llar amb persones que tenen un interès específic en 
la dansa. Imaginem que no pot passar doncs amb 
algú del carrer que mai s’hagi fixat en una dansa.

Us presento una proposta que em va semblar molt 
interessant encara que no pas poc complicada. Va 
ser una iniciativa de la Federació Sardanista de Ca-
talunya publicada a la revista Tornaveu. Us en co-
pio aquí el text de la proposta:

Ens hi posem?
POR D’ENTRAR A UNA ROTLLANA? 
COMENCEN LES IMMERSIONS SARDANISTES

Com apropar les sardanes a persones que sovint no s’atre-
veixen a entrar a una rotllana? Aquesta pregunta té una 
resposta en forma d’activitat, perquè la cultura ha de ser 
viscuda. Amb aquest objectiu, els 3 dissabtes vinents (3, 
10 i 17 d’octubre) i si la meteorologia ho permet, tindran 
lloc les denominades Immersions sardanistes a càrrec de 
grups i colles sardanistes de competició amb seu propera 
als supermercats triats per BonPreu.
La iniciativa, nascuda del conveni de col·laboració de la 
Confederació Sardanista de Catalunya amb el Grup Ali-
mentari Bon Preu Esclat, s’ajudarà del mestratge de colles 
sardanistes de competició, ja que l’objectiu és que tothom 
qui mai ha tingut la pensada de ballar sardana, no tin-
gui por de fer-ho. Les Immersions sardanistes consten de 
3 parts: curs de sardanes de dues hores, exhibició de lluï-
ment i punts lliures i un parell de sardanes per a tothom. 
Si bé és recomanable inscriure’s als mateixos establiments, 
aquestes immersions per aprendre a ballar o millorar la 
tècnica en una sola sessió de matí o tarda, són gratuïtes i 
obertes a tothom que s’hi acosti.
Tal com expressen des de l’organització: “Serà molt bo-
nic que els sardanistes omplim aquests establiments per 
aprendre a ballar, millorar el punteig i gaudir d’unes 
quantes sardanes amb la metodologia de cada colla o 
grup sardanista”.
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Hi trobo dos punts molt interessants al meu entendre. En primer lloc, 
el fet que siguin balladors sardanistes de colles de competició els qui 
transmetin els coneixements a la plaça. Podríem dir que el ballador 
de colla de competició té una preparació física i una motivació que el 
fan ideal com a ens comunicador i engrescador. Això sense comptar 
amb l’ habitual joventut dels membres de colles sardanistes. Entenc 
que no es tracta pas de preparar a la gent que assisteix als cursos 
per ballar davant d’un jurat, sinó de transmetre el ball de plaça, la sar-
dana en aquest cas, al màxim nombre possible de “consumidors”. I 
poder-ho fer amb unes garanties mínimes d’empatia o afinitat entre 
mestre-alumne, si em permeteu l’ expressió.

Aquí també podem fer un paral·lelisme en l’àmbit dels esbarts. Els ba-
lladors de cos de dansa i/o directors, tenen la preparació física i els 
coneixements i motivació (salvant excepcions) que garanteixen una 
transmissió fluida entre mestre-alumne. Com amb la sardana, tampoc 
es tracta d’anar a la plaça i ensenyar dansa escènica o complicades 
floritures coreogràfiques. Es tracta d’apropar danses senzilles a la gent 
amb la mateixa afinitat, empatia i joventut que atribuïa abans a les co-
lles sardanistes. I quan dic danses senzilles no em refereixo només a 
dansa folklòrica, que també. És perfectament lícit transmetre dansa 
més “moderna” en clau catalana, jocs dansats o com vulgueu dir-li.

El segon punt interessant és el conveni de col·laboració entre la Fe-
deració Sardanista de Catalunya i el grup alimentari Bon Preu Esclat. 
Sovint es busquen col·laboracions principalment econòmiques de l’ad-
ministració pública, del Departament de Cultura. Volem fer entrar en els 
pressupostos una pila de subvencions que un país amb pocs recursos 
no pot atendre. Una altra història serà el funcionament d’una Catalunya 
independent, però per això encara falta una miqueta. Hem de ser cons-
cients que aquesta partida va desapareixent com el fum i ens cal trobar, 
cada vegada més, recursos propis. Aquesta proposta pot ser un bon 
punt de partida a l’Agrupament d’Esbarts i com a conseqüència directe 
una sortida per als esbarts i allò que volen transmetre. Convenis amb 
grups comercials, o empreses d’un cert volum poden ser beneficioses 
per totes les parts. Més quan parlem d’entitats privades.

És clar que tot això no deixa de ser únicament un apunt, un esbós molt 
esquemàtic d’una proposta que cal madurar i estructurar de forma 
molt més detallada a la que s’exposa en aquest article. No tot és tan 
fàcil. Sigui com sigui pot ser un pas molt important pels esbarts i la 
dansa en general. La proposta està escrita, ens hi posem?

Toni Arias
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l’Esbart DE CornEllà va actuar amb 
el cos de dansa i la secció infantil a la 
Festa del Camp de l’Aigua a Cornellà 
de Llobregat.

Dia 3 d’octubre

l’Esbart Ciutat CoMtal va ballar 
el Ball de Rams d’Hostafrancs a la 
Plaça Joan Pelegrí de Barcelona.

Dia 10 d’octubre

l’Esbart ManrEsà DE DansairEs 
va participar en la festa d’aniversari 
del Programa “Aires de Catalunya” de 
Radio Manresa al teatre Kursaal.

Dia 11 d’octubre

l’Esbart MarbolEny DE lEs prEsEs 
va ballar el Ball de Cintes de 
Les Preses a la plaça Major de la vila. 

Dia 12 d’octubre

totEs lEs assoCiaCions Culturals 
DEl VallEspir, de 10 a17 hores a la 
Sala de Festes d’Arles. Inclosos els 
esbarts dansaires.

l’Esbart Valls DEl norD D’orDino 
(Andorra) va actuar dins dels actes 
del Premi Experiencia Educativa local.

l’Esbart Valls DEl norD 
D’anDorra va actuar a la Seu 
d’Urgell amb motiu de la Festa de la 
Gent Gran.
ballEts DE Catalunya va actuar a 
l’Illa Bayer del carrer Calàbria amb 
motiu de la Festa Major de la Dreta 
de l’Eixample de Barcelona.
l’Esbart DE CornEllà DE llobrEgat 
va actuar amb els seus infantils a la 
Trobada d’Entitats de la seva ciutat.
l’Esbart olEsà i l’Esbart Dansa 
JoVE DE naVàs van actuar 
conjuntament al Casal Sant Genís  
de Navàs. 

Dia 4 d’octubre

Dia 5 d’octubre

Per confeccionar aquesta relació de ballades que no van ser comunicades per 
sortir a corrandes de setembre, vam entrar al Facebook de cada esbart o a la seva 
plana web. Us hem de dir que les notícies vénen majoritàriament pel facebook ge-
neral i potser no és massa lògic. El que sap greu és que a “Passades” n’hi posem 
tantes per negligència en no entrar-les més aviat. 
Podeu enviar les actuacions a: agrupament@esbarts.cat si pot ser abans del dia 
20 de cada mes, i si us va just de temps al 686 068 600. Gràcies!

CORRANDES PASSADES OCTUBRE

l’Esbart sant JorDi aMb lEs sEVEs 
sECCions infantils i JuVEnils 
van actuar a la Plaça de l’Oca del 
Clot-Barcelona, a la Festa dels Petits 
Somriures.
l’Esbart siCoris DE llEiDa va 
participar a la 5a Fira d’Entitats 
Juvenils a la Plaça Sant Joan de la 
seva ciutat.

l’Esbart olot va presentar el seu 
espectacle “Dual” al Centre Cultura 
de Les Preses.
l’Esbart olEsà va participar en la 
Gran Festa per la Gent Gran i 
Centenària que es va celebrar al 
Teatre de la Passió a Olesa. 
l’Esbart santa llúCia DE rEus va 
ballar les Majorales del Roser dins 
d’aquesta festa a la Parròquia 
S. Josep Obrer, local.
l’Esbart DansairE D’anDorra la 
VElla va participar amb balls al 
Boho Chic local.
L’Esbart Eudald Coma de Ribes de 
Fresser va actuar aquest dia a la vila 
de Pardines.

l’Esbart DansairE siCoris DE 
llEiDa va fer aquest dia un  taller de 
danses tradicionals per a nens a la 
Plaça Nova d’Alcarràs. 
l’Entitat folklòriCa Catalana DE 
Mataró va ballar el “Ball de Pesca-
dors” al Teatre Monumental de la 
seva ciutat.
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l’Esbart roCasagna DE gEliDa 
va actuar aquest dia a la vila de 
Beguda Alta. 

Dia 12 d’octubre

l’Esbart DE DansairEs DE l’orfEó 
graCiEnC 
va participar a les festes del Comerç 
de la Travessera de Gràcia 
a Barcelona. 

Dia 17 d’octubre

l’Esbart brugués 
va participar de la Romeria a Montse-
rrat amb l’actuació de totes les seves 
seccions a la plaça de l’Abadia. 

Dia 31 d’octubre

El grup MEDitErrània DE sant 
Cugat DEl Vallès 
va participar a les Jornades Patrimoni 
Viu actuan als Museus de Sant Cugat.  

Dies 16 i 17 d’octubre

l’Esbart Maragall DE barCElona 
amb la secció infantil va participar a la 
Festa dels Súpers a l’Anella Olímpica 
de Montjuïc, a Barcelona.

Dies 17 i 18 d’octubre

Els Esbart sant JorDi, gauDí i 
JoVEntut nostra DE barCElona 
van fer una ballada conjunta aquest 
dia a la plaça Torre LLobeta de la 
seva ciutat.

l’Esbart EuDalD CoMa DE ribEs DE 
frEssEr va actuar aquest dia a la vila 
de Campdevanol.

l’Esbart olot 
va actuar a la Fira de Sant Lluc amb 
l’escola de dansa a la plaça Major de 
la seva ciutat. 

l’Esbart MarbolEny DE lEs prEsEs 
va actuar a la ciutat de Palamós en un 
espectacle itinerant.

l’Esbart DansairE DE sant pol 
va actuar a la seva vila amb motiu 
de la Fira d’Entitats.

l’Esbart DansairE DE rubí 
va actuar per Sant Galderic a la 
plaça Dr Guardiet.

l’Esbart sant JorDi DE baDalona, 
va participar amb les seccions infantil 
i juvenil a la Fira de Gegants i 
Capgrossos de la seva ciutat.

l’Esbart folklòriC D’Horta 
va participar aquest dia a un Festival 
organitzat a la Casa d’Aragó de 
Barcelona.

Dia 24 d’octubre

El grup MEDitErrània  
DE sant Cugat DEl Vallès 
va organitzà a la plaça Octavià local, 
la seva Festa de tardor amb totes les 
seccions i un grup basc convidat.

l’Esbart sant Cugat 
va actuar a la plaça Octavià amb els 
seus infantils i juvenils dins de les 
festes de Tardor de la ciutat.

l’Esbart brugués DE gaVà 
va actuar amb totes les seves 
seccions al davant de l’Abadia de 
Montserrat.

Dia 25 d’octubre

l’Esbart DansairE D’arEnys DE 
Munt va actuar amb la seva secció 
infantil a Sant Iscle de Vallalta dins la 
festa del Bolet. 

l’Esbart DE l’agrupaCió 
folklòriCa igualaDina 
va celebrar una trobada d’esbarts 
infantils i juvenils a la seva ciutat, inici 
dels actes del seu 75è aniversari a la 
plaça de l’Ajuntament d’Igualada. 

l’Entitat folklòriCa 
Catalana DE Mataró 
va ballar el “Ball de Pescadors”,
a l’ermita de Sant Simó de Mataró. 

l’Esbart sant Cugat va presentar 
l’espectacle “Tants Records” al Teatre 
Conservatori de Manresa dins la Fira 
Mediterrània. 

Dia 18 d’octubre

l’Esbart MarbolEny DE lEs prEsEs 
va actuar a la plaça Major d’Olot 
dins dels actes de la Fira de Sant Lluc.
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Notícies Diverses

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

SOM CULTURA POPULAR
Per a participar a la Mostra del patrimoni immaterial a Barcelona que es 
farà del 21 al 24 de gener de 2016 a Sant Andreu-Fabra i Coats,
cal inscriure’s des del  15-10 al 22-11 a:
culturapopularbcn@gmail.com ·  Informació a 717 313 132 
www.mercatdelacultura.cat

MUSEU ETNOLÒGIC DE BARCELONA

Desprès de 4 anys de reformes el museu es presenta més obert i 
lluminós. Podeu visitar·lo de franc fins al dia 4 de desembre. 
És una col·lecció que val un desplaçament a Montjuic. 
www.museuetnologic.bcn.cat

EL TIMBAL

Aquest Centre de formació escènica total, ha inaugurat aquest mes nova 
seu al barri Fortpienc de Barcelona. Els seus dirigents provenen del món 
dels esbarts i ara segueixen fent aquesta tasca de formació artística 
en un  local més modern. Els hi desitgem molta sort i recomanem als 
inquiets de l’escena formar-hi part.
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MERCAT DE LA CULTURA
Regaleu teatre, cinema, música, 
llibres rutes, art i molt més. 
Llibertat d’escollir:
www.mercatdelacultura.cat

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. 

Darrera hora

Fotografies: 
Josep Campos i arxius diversos
Edita: Contrapunt SCCL.   
Coordinador-redactor: 
Andreu Garcia i Cartanyà

Editat per enviar online

Inscripcions: agrupament@esbarts.cat
Col.laboradors  habituals: 
Antoni Arias, Mercè Colomer, 
Andreu Garcia, Ricard Jové, 
Carles Masjuan i Plataforma per la llengua.

Redacció del Punt Informatiu

Ja hem tornat de COREA DEL SUD!

L’esbart Joaquim Ruyra de Blanes ha participat 
la setmana passada al Festival Anseong Namsa-
dang Baudeogi a Corea del Sud juntament amb 
vuit països diferents procedents d’Àsia, Europa i 
Amèrica, a més de 100 grups de Corea del Sud. 
Els blanencs hem ofert diàriament un
tast de les danses dels Països Catalans.
Aquest Festival arriba a la 14a edició, i s’ha po-
sicionat com un dels esdeveniments més impor-
tants en l’àmbit de la dansa d’arrel d’arreu del 
món.  Segons l’organitzacio, l’esdeveniment ha 
reunit més de 700.000 espectadors, que han po-
gut guadir de l’actuació de grups provinents de 
Mèxic, Uzbekistan, Filipines, Eslovàquia, Singa-
pur, Indonèsia i més de 100 grups coreans. 
Quina passada! Quin orgull de Cos de Dansa!
Gràcies a tots els que ens heu ajudat a fer-ho 
possible!!!

La majoria de les fotografies d’aquesta pàgina són 
de l’Antònia Borràs i de l’Aitor Roger 
(gràcies, cracks!)

Material extret del web i el facebook de l’esbart 
Joaquim Ruyra de Blanes.

L’Esbart Joaquim Ruyra de Blanes
torna de Corea del Sud
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