
JULIOL/AGOST  2009    FULL INFORMATIU 
Núm. 144        4a  època   

 

EDITORIAL 
 
Vaig ocupar el meu seient al primer pis del teatre. La mateixa localitat de 

sempre, fila tres, que ni havia de demanar perquè me la reserven, ja que era 
habitual de gairebé tots els espectacles del teatre. Assistia a tots excepte els de 
dansa. No m’agradava la dansa, mai m’havia agradat tot i que era un bon 
ballador de festa major. No entenia el què volien dir o explicar els espectacles 
de dansa, i aquest motiu era suficient per evitar, sempre que podia, assistir-hi. 
 
Aquesta vegada havia rebut per tres conductes diferents la propaganda del nou 

espectacle de l’Esbart Santa Tecla i estava encuriosit per veure què feien i com 
plantejaven allò que denominaven danses tradicionals amb criteris i 
plantejaments coreogràfics moderns, amb vestuari i música actual. No acabava 
d’entendre com es podia aconseguir “la quadratura del cercle”, probablement 
havien exagerat aquells amics meus tant insistents i que tenia asseguts al costat. 
No, no havia pogut de cap manera evitar d’anar-hi. Hauria quedat molt 
malament amb ells i ara, just uns moments abans de començar l’espectacle, ja 
no podia fer-me enrere. 
 
De sobte els llums s’apaguen i posen la cinta “dels telèfons mòbils”, sempre la 

mateixa veu monòtona que no evita que de tant en tant en soni algun durant la 
representació. S’aixeca el teló i comença l’espectacle. Un narrador fa de nexe 
d’unió entre els diferents quadres escènics i tot plegat va augmentant el ritme. 
No hi ha pauses, tot està lligat i els dansaires entren i surten contínuament 
mentre, de tant en tant i només si es necessari, el narrador va explicant i 
exposant els motius de la nova coreografia. La il·luminació és perfecta per 
acabar d’arrodonir l’espectacle i crea un clima molt adient. De sobte sento 
aquell pessigolleig que comença a la punta dels dits i va resseguint tot el meu 
cos. Em mantinc en tensió com si fos jo el que estigués a l’escenari, i llavors sóc 
conscient de que l’espectacle m’està atrapant i que ja no seré capaç 
d’abstreure’m fins que arribi el final. Sento la mateixa sensació de quan jugava 
a futbol i a partir d’aquell moment el temps no existeix, només l’espai, la 
música, els dansaires i jo, que tot i estar fora em sento dins del partit, dins de 
l’espectacle. 
 
Als pocs instants la traca final, tots 

els dansaires dalt de l’escenari i sóc 
conscient de que “hem acabat la 
representació”. Interiorment saludo 
al públic i m’adono que tinc les 
mans suades per la tensió, i que em 
fan mal d’aplaudir, estic cansat 
però em relaxo. Miro el rellotge, a 
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passat més d’una hora sense cap interrupció, però al meu subconscient només ha 
estat un instant. Tinc el desig de tornar-lo a veure i em ve al cap una paraula.... 
MAGNÍFIC. Em giro cap als meus amics i no puc deixar-los de manifestar 
l’agraïment per haver-me “obligat” a veure Onades, i llavors veig realment les 
seves cares...estan satisfets, i jo també. Sóc conscient de que per primera 
vegada a la meva vida no he necessitat entendre un espectacle de dansa, 
simplement m’hi he sentit integrat i m’ha agradat. Prenc una decisió solemne, a 
partir d’ara no em perdré cap espectacle de l’Esbart Santa Tecla.  

 
 

VISITA DEL BALLARÍ FERNANDO MEDINA GALLEGO 
 

El proper dia 13 ens visitarà el ballarí Fernando Medina 
Gallego membre de la peculiar companyia de dansa: Els 
ballets Trockadero de Montecarlo. Fundada el 1974 per un 
grup d'apassionats per la dansa clàssica, va realitzar les 
seves primeres representacions en petites sales del Off-Off 
Broadway, però en poc temps, més coneguts pels Trocks, es 
van convertir en tot un fenomen.  
 
 Què és el que ha fet únics els Trocks en el món sencer? A 
part del seu gran professionalisme, la companyia està 
formada només per homes. Ballarins que vestits amb els 
clàssics tutús i calçats amb puntes de talles poc habituals 
interpreten amb una bona dosi d'humor les obres més 
importants del repertori clàssic.  

 
 La seva comicitat es basa en exageracions, accidents i incongruències de 
l'anomenat ballet seriós. Com a hereus directes del ballet rus de Diaghilev, els 
components dels Trocks s'atribueixen noms com Irina Kolesteroliknova, Katarina 
Bychkova o Sveltlana Lofatkina, i adopten les disfresses d'aquests personatges 
femenins. 
 
 Fernando Medina va néixer a Madrid el 9 d’agost de 1971 i als 8 anys va anar a 
viure a Barcelona. A partir dels 12 va començar els seus estudis de dansa clàssica 
a les escoles de Paquita Fernández, Milda Sadeika i Laura Mas a Barcelona. 
Desprès es va traslladar a Madrid per treballar sota la direcció de Victor Ullate i 
més tard a Laussane amb Maurice Béjart.  
  
El nostre convidat ha ballat en els principals teatres del 

món com el Bolshoi de Moscú, el Chatelet de París o el 
Peacock de Londres amb companyies com la de Ballet 
Clàssic de Barcelona, el Ballet de Victor Ullate, el Basler 
Ballet suís, el Ballet de L’Opéra de Nice o actualment 
amb Les Ballets de Trockadero entre d’altres. 

Sveltlana Lofatkina

 
L’assaig serà obert a tothom en horari normal, a les 

22.00h, i es realitzarà alguna dansa del nou espectacle, 
com Onades i algun tros de la Rosa dels Vents. Es una 
oportunitat per tots el membres del Cos de Dansa de 
gaudir de la presència d’un ballarí professional del qual 
esperem poder aprendre’n moltes coses. 
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PREMI T-6000 AL BALL DE CERCOLETS PETIT 
 
El “Projecte T-6000” és una iniciativa de Repsol per al foment de la cultura 

popular i tradicional que està oberta a totes les entitats que conformen el 
Seguici Popular de Tarragona i a altres grups i entitats que vulguin dur a terme 
projectes que, d’una manera o altre, es puguin incorporar al seguici festiu o a 
altres moments de la seqüència ritual de les festes. La Comissió Tècnica del 
“Projecte T-6000” ha decidit concedir la dotació econòmica a la proposta El Ball 
de Cercolets Petit, presentada per l’Esbart Santa Tecla.  
 
Estudis han apuntat a diferents orígens del Ball de Cercolets. D’una banda,  

alguns estudiosos han apuntat les festes de la flora del món grecoromà, amb les 
quals es celebrava l’arribada de la primavera; d’altra banda, s’enllaça amb les 
cerimònies de la verema, i n’expliquen així l’ús dels cèrcols utilitzats inicialment 
pel ball – idèntics a les botes de vi- o amb una de les figures coreogràfiques 
anomenada “la bota”. Tot i així, la primera referència històrica al ball tarragoní 
data del 1577. Dins el Seguici gremial, els cercolets van a càrrec dels sabaters.  
 
El 1765 trobem el nombre de balladors del grup: vuit, i aquesta xifra es manté 

fins el 1804. El ball supera la crisi de les primeres dècades del segle XIX i esdevé 
habitual, fins el 1891, data de la que es té referència concreta d’aquest ball. El 
1985 s’incorpora novament al Seguici i des d’aleshores participa a les Festes de 
Santa Tecla.  
 
L’Esbart de Santa Tecla incorpora enguany la versió petita d’aquest ball, per la 

qual cosa els més petits ja han començat els assaigs per estar a punt per la seva 
presentació a la Cercavila Petita de Santa Tecla. 
 
És per a tot l’Esbart un motiu de satisfacció incorporar nous elements al Seguici 

de la nostra patrona. Us desitgem sort en la vostra estrena.   

 
 
TROBADA INFANTIL 

 
El passat dia 14 de Juny vam celebrar 

la trobada infantil amb la participació 
de l’Esbart Dansaire Marboleny de Les 
Preses (Girona), l’Esbart Sta. Eulàlia de 
Banyeres de Banyeres del Penedès i 
l’Esbart Sta. Tecla de Tarragona. 
 
Des de quarts d’una del migdia petits i 

grans vam poder gaudir d’una ballada 
dels tres esbarts participants. Després, el dinar de germanor va servir per acabar 
de conèixer-nos. I per acabar, un passeig pel Port de Tarragona amb  
“golondrina”, pels petits i aquells que s’hi van voler apuntar . 
 
La segona edició de la Trobada Infantil va tornar a ser tot un èxit. 
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CONTALLES 
 
Un any més per Sant Magí us convidem a 

gaudir d’una representació en forma 
d’entremès - coreografia, música i veu - amb 
una creació coreogràfica expressió de la 
popular, però sentida, devoció de Tarragona al 
Sant Ermità de la Brufaganya. 
 
Us esperem a tots el 16 d’agost a les 22.00 

hores a la Plaça de la Pagesia. 
 
 
 

ACTUACIONS 
 

AGOST 
 

Dia 16  Contalles de Sant Magí a la Plaça de la Pagesia de Tarragona. 
Dies 18 i 19 Ball de Bastons a la Cercavila de Sant Magí. 
Dia 23  Ball de Turcs i Cavallets a les Preses d’Olot. 

 
SETEMBRE 

 
Dia 11  Cos de Dansa al Prat de Llobregat amb “ONADES”. 
Dia 13  Secció infantil a l’ermita de la salut de Tarragona. 
Dia 17  Cos de Dansa a la Plaça de la Font de Tarragona (22.30 h). 
Dia 19 Ball del Patatuf Petit, Ball de Cercolets Petit i Ball de 

Bastons Petit a la Cercavila Petita de Santa Tecla. 
Dia 20  Retaule de Santa Tecla a la Catedral de Tarragona (22.30 h). 
Dies 22 i 23 Tots els balls de la Festa Major a la Cercavila de Santa Tecla. 
Dia 24 Espectacle “Síntesi” de l’Esbart Ciutat Comtal al Teatre 

Metropol. 

 
ANIVERSARIS 

 

 
 

AGOST  
 
4- ANGEL MIRO ENRICH 
19- ELISABETH GARCIA BLAYA 
20- ARIADNA RISCOS VILARO 
22- ALBA MOLLÉ MONCADA 
31- LOURDES ALEU VIÑAS 
 
  
 

SETEMBRE 
 
1- JOAN MANEL GOMEZ SANTOS 
5- DIVINA VISO CAMPANYÀ 
6- MANEL FERNANDEZ GARCIA 
6- ABRAHAM ESTELLE FERNANDEZ 
9- JAUME GUASCH PUJOLA 
10- GEORGINA MÀRMOL RAMON  
10- GISELA POUS LLORACH 
11- PERE ROCA  GARCIA 
18- GUSTAVO GARCIA MELLADO 
21- PERE SEGARRA  AMENÓS 
21- JOSEPA POMEROL FERRE 
28- GUILLEM MONLLAÓ LOPEZ 
30- ELIA FIGUERA PÀMIES 
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