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GENER/FEBRER  2009    FULL INFORMATIU 
Núm. 141        4a  època   

 

EDITORIAL 
 

A l’article “DEIXEU-M’HO DIR, LA GENEROSITAT ES COSA DE TOTS” que 
forma l’editorial de la revista Punt Informatiu 153 de febrer de 2009 que edita 
l’agrupament d’Esbarts Dansaires, es pot llegir (sic) “les coses no neixen per 
generació espontània” i també “les juntes directives de les entitats del nostre 
entorn cultural i dansaire acostumen a necessitar tot el caliu i el suport dels seus 
associats i amics”  i finalment també hi trobarem aquest llarg paràgraf “les coses 
no es fan soles. Mai no s’hi han fet. Calen pressupostos, i tan que si, i si pot ser 
ben generós, però també es manifest que perquè les coses rutllin,....... cal un 
suport humà generós”.  Doncs bé, nosaltres us demanem a tots aquest suport 
durant tot l’any i molt especialment quan tenim actuacions, i ara en tenim una de 
molt important. El proper dia 01 de març al Teatre Metropol de Tarragona 
col·laborarem en la celebració del centenari de l’Esbart Català de Dansaires de 
Barcelona. L’Esbart Català de Dansaires és una entitat fundada el mes de juliol de 
l’any 1908, dedicada a la recerca, estudi i difusió de la dansa tradicional catalana. 
Actualment, l’Esbart Català de Dansaires té tres seccions: la infantil, la juvenil i el 
cos de dansa. També compta amb tres colles bastoneres, la colla dels cavallets 
petits i la colla dels Cavallets Cotoners que forma part del bestiari històric de 
Barcelona. La seva perllongada activitat l’ha fet mereixedor de la declaració 
d’associació d’interès cultural per la Generalitat de Catalunya i l’atorgament de la 
Medalla d’Honor de la Ciutat de Barcelona, concedida per l’Ajuntament d’aquesta 
ciutat el passat mes de novembre. 
 

Sumem-nos a aquesta celebració i a la del centenari de l’edifici del Teatre 
Metropol omplint el teatre aquest dia i a més de gaudir d’un espectacle meravellós 
contribuïm amb la nostra presencia a que aquesta celebració tant especial sigui 
un èxit i serveixi a més a més per reconèixer l’esforç realitzat durant un segle per 
dignificar i dimensionar la cultura catalana.  

 
Aprofitem per deixar de banda tots els indicadors econòmics i financers que ens 

parlen desafortunadament de crisis, i recordem que “qui canta el mal espanta” i 
que “al mal temps bona cara”, i per aquest motiu, us oferim una vegada més la 
possibilitat de gaudir amb nosaltres de la dansa i de la música participant en les 
diverses seccions que tenim o simplement venint a veure els espectacles per 
gaudir-ne.  

 
Les invitacions numerades gratuïtes estan a la vostra disposició a les taquilles 

del Teatre Metropol de Dimarts a Dissabte de 11.00h a 14.00h i de 18.00h a 
20.00h, excepte festius. 

 
Us esperem a tots!!! 
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PROGRAMA ACTUACIÓ CENTENARI ESBART 
CATALÀ DE DANSAIRES – 1 de Març de 2009 
 
A  les 18:00h,  Vestíbul del teatre. 
Fòrum sobre la història de l’Esbart Català i les tendències de l'espectacle a càrrec 
de Josep M. Fuentes president de l'Esbart Ciutat Comtal i soci del Català de 
Dansaires 
 
A les 19.00h, Ballada commemorativa. 
Amb la participació dels tarragonins Esbart Santa Tecla i Esbart Dansaire 
juntament amb l’Esbart Català i la música de la Cobla Principal del Llobregat.   
 
Programa 
Centenari suite per cobla 
Dansa de Castellterçol (E. Català Dansaire) 
L'Esquerrana de Senterada (E. Català Dansaire) 
Trenat (E. Santa Tecla) 
L'Espolsada de Premià de Dalt (E. Dansaire) 
Rigodons de Barcelona (E. Català Dansaire) 
Jota Tivissenca (E. Dansaire) 
Dansa de Fadrins (E. Santa Tecla) 
Sant Ferriol de Senterada (E. Català Dansaire) 
Disfressada de Corbera del Llobregat (E. Català Dansaire) 
Ball de les Majorales (conjunt dels tres esbarts) 
 
 
 
PRESENTACIÓ DEL NOU ESPECTACLE DEL COS 

DE DANSA 
 

Els/Les nostres dansaires no paren i mitjançant aquest número de la revista del 
nostre esbart ens fan saber que la presentació del seu nou espectacle serà el 
proper dia 20/06/09. Anoteu-vos a l’agenda aquesta data i no feu altres plans, 
gran dia, dia d’estrena. 
 
 
TROBADA INFANTIL 

 
Anunciar que s'està preparant la pròxima TROBADA INFANTIL, que es portarà a 

terme el dia 14 de Juny, i us demanem col·laboració i suggerències. Envieu-les al 
correu de la Gemma Roca (boo80sa@hotmail.com) i sobretot reserveu el dia. 

 
 
 

 
 
 
 
ANY AMADES 
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 Enguany es commemora el cinquantenari de la mort de Joan Amades i Gelats 
que va néixer a Barcelona l’any 1890 i també hi va morir l’any 1959. Li va tocar 
viure una època molt dura i difícil per tots els catalans, i encara més per aquells 
que com ell tenien inquietuds culturals o de recuperació de la personalitat pròpia 
com a poble, encara que no estigues directament implicat en política. Va ser un 
folklorista de formació autodidàctica que des del 1915 fins la seva mort va dur a 
terme una intensa activitat en l’estudi i la recopilació de material folklòric català. 
Va viure i patir la dictadura de Primo de Rivera amb la retallada de llibertats i el 
retrocés en l’àmbit de l’autodefinició pròpia com a poble. Desprès la República i la 
Guerra Civil, o el que es el mateix una de freda i una altra de molt calenta, i per 
acabar-ho d’arrodonir l’altra dictadura, el franquisme, amb tot el que per Catalunya 
i els catalans va representar. 

 
No obstant, mai va defallir, i sense fer massa enrenou va prosseguir de forma 

oficial la seva activitat, tant es així que l’any 1940 va ser nomenat conservador del 
Museu d’Indústries i Arts Populars del Poble Espanyol de Montjuïc i també 
responsable de la secció de Gravats Populars a l’Arxiu Històric municipal de 
Barcelona. Per altra part, la pròpia Unesco li va encarregar la preparació del 
Corpus Bibliogràfic del Folklore Català, en especial sobre Rondallística, el que 
representa el reconeixement internacional de la seva obra i activitat. 

 
Té una extensa i molt important bibliografia que ara no relacionarem, però que 

es coneguda i reconeguda per tots els que desprès d’ell estem immersos dins la 
cultura popular catalana o en som simples aficionats i seguidors. 

 
L’associació Cultural Joan Amades (www.joanamades.cat) impulsa la celebració 

de l’Any Amades i ens ha convidat a totes les entitats de cultura popular i 
tradicional a adherir-se a la proposta . Nosaltres ens hi hem apuntat, i fem des 
d’aquesta revista una crida a tots els socis i amics del Esbart Santa Tecla a 
participar en els actes que al llarg de l’any s’aniran fent. 
  
 
ASSEMBLEA GENERAL 

 
Ja tenim decidit i previst el dia en que es celebrarà la nostra Assemblea General 

com entitat. Serà el proper dia 17 d’abril divendres, a les 21h 30’ (dos quarts de 
deu de la nit) en primera convocatòria, i a les 22h (deu de la nit) en segona i 
definitiva. Més endavant ja farem arribar l’ordre del dia i els temes a tractar. 
Comenceu-vos a reservar el dia. Volem tenir una representació el més àmplia 
possible. 
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ANIVERSARIS 
 

 
 
AVÍS 
 
Demanem que tot soci que cregui que ha participat activament 25 anys 

consecutius en la Cercavila per les Festes de Santa Tecla, ho faci saber a l'entitat 
mitjançant un correu electrònic a estecla@estecla.cat. 
 
 
TORNEM-HI ELECTRÒNICA 
 

Comuniquem a totes aquelles persones de les quals tinguem el seu correu 
electrònic que deixaran de rebre la revista en format paper sinó ens indiquen el 
contrari. Si voleu rebre la revista en format digital feu-nos arribar un correu 
electrònic a l’adreça estecla@estecla.cat. 
 
 
 
 

GENER 
 
Dia 2 - BERNAT TENAS  
Dia 4 - ANNA TORRALBA  
Dia 6 - Mª ANTONIA CASTELLNOU  
Dia 8 - MIRIAM GOMEZ  
Dia 18 - JAUME BLANCH  
Dia 31 - MARTA GARCIA  
Dia 31 - ROGER MASET  

FEBRER 
 
Dia 3 - ANTONIA BADIA  
Dia 4 - GEMMA GASPAR  
Dia 8 - MONTSERRAT MONCADA  
Dia 10 - CECILIA CAMPAVADAL  
Dia 12 - MIREIA JOVE  
Dia 15 - JOSEP NOLLA 
Dia 15 - EVA FONTBONA  
Dia 15 - ARMENGOL GUASCH  
Dia 16 - SILVIA PINTEÑO  
Dia 20 - SARA ESTELLE  
Dia 24 - MARIA MASDEU  
Dia 28 - MIQUEL ESTELLE  
Dia 28 - M. TERESA MALLAFRE  

ESBART SANTA TECLA 
Soler, 18 baixos 

430001  TARRAGONA 
 

Apartat 508 – 43080 TARRAGONA 
 

TEL. 977 230 663 
e-mail: estecla@estecla.cat 

www.estecla.cat 


