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EDITORIAL 
 

No resulta fàcil fer una editorial quan tenim tant a tocar l’estrena del nou 
espectacle, el proper dia 20 de juny al teatre Metropol de Tarragona. 

 
 
I no ens resulta senzill ja que som partícips 

(en tan que socis de l’Esbart) de les angoixes, 
alegries i també de les inevitables presses de 
darrera hora que comporta sempre l’estrena 
d’un nou espectacle. Però tampoc ens resulta 
fàcil, per què pensem que una estrena és 
sempre el més important que es farà aquell 
any i per tant, parlar del temps (ja tenim la calor aquÍ), d’efemèrides (Barça 
Campió !!!), i fins i tot de cultura en general ens sembla poc adient, davant de 
l’importància del nou espectacle. 

 
Per això, obrim aquesta editorial amb el recordatori de l’estrena del nou 

espectacle, i encoratgem a tots els que encara no tingueu les vostres entrades a 
que les aneu a retirar  a les taquilles del teatre Metropol, per què ÉS EL MÉS 
IMPORTANT QUE FAREM ENGUANY !!!. 

 
Després vindran les actuacions per les Festes Majors de Tarragona, que formen 

part de la nostra raó de ser, i les actuacions a diferents pobles i ciutats de les que 
ja us anirem informant en el seu moment, però en aquests moments el més 
important per l’Esbart és l’estrena del nou espectacle, que estem absoluta i 
totalment convençuts serà un altre magnífic i esplendorós èxit dels nostres 
dansaires del Cos de Dansa, i del nostre Director i el seu equip.  

 
Només necessitem tenir el teatre ple. No pels diners, que tot ajuda, sinó pel fet 

de demostrar a tot el mon (institucions incloses) que un espectacle pensat, 
dissenyat, produït, dirigit i realitzat a Tarragona amb dignitat, esforç, treball i 
professionalitat, pot ser tan bo com qualsevol altre (sinó millor), i que de productes 
de qualitat se’n troben i n’existeixen arreu de Catalunya i per tant es poden 
incloure dins la programació cultural com un espectacle més dels tants i tants que 
al llarg de l’any es van contractant. Us esperem a tots !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1



PRESENTACIÓ DE L’ESPECTACLE 
 

Desprès de l’èxit de “Batecs del temps” i dels “Colors d'en Serra” us vull fer cinc 
cèntims d’aquest nou i atrevit espectacle,  "OnAdEs" músiques de la mediterrània. 
 

Són cinc coreografies on l’aigua, les ones i la sorra esdevenen un conjunt 
d’elements que creen una atmosfera efímera.  

 
  La primera coreografia “Onades” són tres músiques amb dolçaina i piano 
interpretades per la Inestable, uns molt bons amics. En aquesta coreografia he 
volgut expressar el sentiment dolç d’amor, els moviments sensuals que desprenen 
la passió de la parella amb el joc i el ritme de l’aigua. Tot plegat una declaració 
d’intencions. 

 
La segona ja és coneguda per vosaltres, “Petjades a la Rambla” amb la música 

simfònica les “Impressions Camperoles” del gran mestre Joaquim Serra. És el 
petit homenatge a la nostra Rambla després de més d’un segle de companyia. 
Inspirada en el moviment quotidià, rebusquem els batecs de la gent que l’ha 
passejada dia rere dia, deixant a cada compàs una petjada única i eterna. Vol 
il·lustrar les diverses situacions i vivències que hi podem trobar. 

 
La coreografia “Rosa dels Vents”, d’en David Martínez amb músiques 

mallorquines del grup s’Albaida  i Cap on nam, ens permet fer un canvi radical cap 
a una forma de ballar més desenfadada i de vegades frenètica. Que la dansa, 
com el vent, pot ser brisa lleugera o fort huracà que ens embolcalla amb sentits 
de tradicions i llegendes arrelades al nostre poble, ens faci sentir més a prop de 
les illes amb un to multiètnic. 

 
“Terramar”. Unes visions serrallenques particulars del músic de la nostra entitat, 

en Sergi Guasch. Una aposta valenta. Un cant a la vida i el treball, la il·lusió i el 
somni, Sant Pere i la festa. Una dèria meva de fa molts anys per fer quelcom 
coreogràfic sobre el Serrallo. Per fi, conjuntament amb el músic, hem pogut 
complir aquest anhel i deure envers el nostre barri mariner. 

 
Com a final de l’espectacle “Fragments d’estima” amb coreografia del nostre 

amic, col·laborador i soci Lluís Calduch i la musica d’en Sergi Guasch. Estrenada 
ara fa quatre anys al teatre Ovidi Montllor de l'Institut del Teatre.  A través del 
sentiment i estimació cap al compositor de la música i a partir d’un intercanvi 
d’idees s’ha arribat a aconseguir una peça popular contemporània capaç de 
transmetre al públic una part del nostre folklore, on el coreògraf hi pot representar 
el tarannà fresc i alhora nostàlgic de la música catalana. La fusió d’instruments 
clàssics i de cobla ens mostren la innovació i actualització de la nostra cultura. 

 
Un espectacle d’una sola part d’uns 70 minuts per aconseguir un espectacle total 

sense interrupcions. 
 
El treball, l’esforç i la il·lusió de tots els que formem part d’aquest projecte ha de 

culminar amb el teatre ple el dissabte dia 20 de juny, on tots plegats ens podrem 
sentir orgullosos de formar part de l’esbart santa tecla. 

 
Una vegada més us vull demanar la màxima afluència i participació a l’estrena, 

per què el que presentem s’ho val i us ho passareu d’allò més bé! 
 
Una abraçada i ens veiem el dia 20 !!! 
 

Jaume Guasch 
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TROBADA INFANTIL 
 
El dia 14 de Juny a les 12.30 hores ens trobarem a la font situada davant del 

Tinglado nº1 del Moll de Costa, tots els participants rebran un full explicatiu de la 
jornada. 

 
Els esbarts participants en la trobada són els següents: 
 

- Esbart Dansaire Marboleny de Les Preses (Girona). 
- Esbart Sta. Eulàlia de Banyeres de Banyeres del Penedès. 
- Esbart Sta. Tecla de Tarragona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ESPECTACLE 50é ANIVERSARI ESBART COMTAL 
 

L’Esbart Comtal celebra enguany el seu 50é Aniversari i dins 
el seu programa d’actes presenten l’espectacle "Síntesi".  

 
Aquest espectacle està dividit en dues parts. La primera és 

una recopilació de danses pròpies, de la seva forma de recrear i 
interpretar. La segona part presenta “La Maresma”, el seu 
darrer projecte de recerca i muntatge. 

 
Des de l’Esbart Sta. Tecla organitzem una sortida amb 

autobús per la representació que es durà a terme el dia 28 de 
Juny a les 18.30h.  

 
La sortida està prevista a les 16.30 h de l’estàtua dels Despullats i té un cost aprox. 

de 25 € (bus + entrada). 
 
Aquesta sortida està condicionada a un mínim de 34 persones.  
 

  Les persones que estiguin interessades han de fer un ingrés de 10 € per persona en 
concepte de reserva al núm. de compte 2073 0010 11 0110983415 de Caixa 
Tarragona abans del dia 6 de juny, fent constar clarament el nom de la persona que 
realitza l’ingrés. En cas de cancel·lació es retornarà l’import íntegre satisfet en 
concepte de reserva. 
 
 Per poder portar millor el control dels ingressos es necessari que un cop realitzat 
envieu un correu a nciuranaf@hotmail.com indicant el nom i número de persones 
abans de la data del 6 de Juny.   
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ANIVERSARIS 
 

 

JUNY  
 
 02/06 TANIA LÓPEZ LLAURADÓ   
 04/06 GEMMA ROCA LLORACH  
 09/06 YONE MADRID GARCIA  
 18/06 FRANCESC CIURANA CASTELLA  
 22/06 JOSEPA BLAYA  ACCENSI  
 23/06 JESUS CID ESPUNY  
 28/06 MIREIA POUS LLORACH 
 28/06 MARINA ALBAREDA OLIVER  
 30/06 ASUNCIÓN GUASCH PUJOLÀ 
 

JULIOL 
  
 01/07 FRANCISCO MADRID PIQUERAS 
 03/07 ALBA LLORACH ROCA 
 04/07 JORDI  POUS BADIA  
 04/07 ANNA SALVADO VAL 
 04/07 ALBA JUNCOSA CIURANA  
 07/07 LAIA CALLAU PASCUAL 
 09/07 MONTSERRAT MALLAFRE GAZQUEZ  
 09/07 NIL AIXALÀ SOTO 
 09/07 ANNA VALLVE TEJADA 
 16/07 FRANCISCO LOPEZ FERNANDEZ  
 22/07 JORDI MALLAFRE GAZQUEZ 
 29/07 IMMA CABAYOL LLÀCER 
 

 
NOVA PÀGINA WEB 
 
www.estecla.cat, la nostra pàgina web. Ja l’has visitat? Has vist les noves 
fotografies? 
 
 Què us sembla? 
 
 
 
 

Apa  

 

ESBART SANTA TECLA 
Soler, 18 baixos 

430001  TARRAGONA 
rtat 508 – 43080 TARRAGONA

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

www.estecla.cat 
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