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LA INESTABLE 
 
“La Inestable” és un grup musical creat l’any 

1994 amb la finalitat de produir, difondre i 
potenciar la música valenciana mitjançant els 
seus instruments més populars com són la 
Dolçaina i el Tabal. 

 

Amb l’adaptació i creació de noves 
músiques, el grup vol ser una proposta 
d’investigació en tot allò que concerneix als 
nostres instruments tradicionals, tant a nivell 
musical, com pedagògic. 

 

“La Inestable” està formada per tres dolçainers: Xavier Richart, Alejandro Blay 
i Hipòlit Agulló, un tabaleter, Vicent Borràs i compta amb la col·laboració 
especial del percussionista Juan Javier Vique i de Pepe Maravilla com assessor en 
la producció musical. 

 

El grup ha ofert nombrosos concerts per tota la geografia valenciana i part de 
l’estat espanyol així com els seus membres han col·laborat en diverses 
formacions musicals com orquestres simfòniques, bandes de música, grups folk, 
cantautors... Com a professionals de l’ensenyament exerceixen la docència en 
diferents conservatoris i escoles de música del País Valencià. 

 

El Maig de 1999 van presentar el seu primer CD en el que van gravar, per 
encàrrec de l’Ajuntament d’Algemesí, totes les obres premiades al I concurs de 
composició per a Dolçaina celebrat a Algemesí dins les activitats del “Musicat-
98” 

 

Al Novembre de 2004, coincidint amb el seu desè aniversari, presenten el seu 
primer treball discogràfic de producció pròpia anomenat “Dolçaines en festes”. 

 

En l’actualitat estan preparant el seu tercer treball discogràfic propi. 
 
LA INESTABLE I L’ESBART 
 

 Des de l’any 1990 en l’estrena del Ball de Turcs i Cavallets, vareu encomanar 
amb la vostra música, una trempera, un ritme i una marxa, en un element del 
seguici tarragoní com no ni havia fins llavors. 
 
En les cercaviles, les vostres dolçaines i tabals sense aturar-se ni un moment,  

imprimiren als balladors, una manera de ballar i bellugar-se contínuament, en 
una característica pionera als entremesos festius tarragonins. 
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La comparació amb altres formacions de sonadors, que ens han acompanyat en 
altres sortides, demostraven l’encert en l’elecció de dolçaines per interpretar 
les músiques nostres i al mateix temps, nosaltres improvisar passos i evolucions 
de les que ens portaveu del País Valencià. 
 
I això no es tot, concerts, balls de gralles, sopars a la Cooperativa i al local, on 

el més important no era el menjar si no la vostra companyia/música, les peces 
interpretades tant a prop, i que ens posaven la pell de gallina, com el "Cant de 
l’enyor", a quatre veus... 
 
I així, un any rere altre, durant uns 15 anys, cada Santa Tecla, i d’agraït detall 

de compondre un pasdoble amb el nom del nostre director. 
 
Ara va de bo, es la darrera (diuen) Santa Tecla de La Inestable i sense fer 

gaires compliments només dir-vos: Moltes Gràcies Inestable !!!! 
 

Josep Martí Callau 
 

 
 
VISITA DEL BALLARÍ FERNANDO MEDINA GALLEGO 
 
El passat 13 d’agost ens va visitar el ballarí professional Fernando Medina 

Gallego del Ballet Trocadero de Montecarlo de Nova York. La experiència per ell 
i sobretot per nosaltres va ser molt gratificant, ens ho vàrem passar molt bé, 
vam aprendre molt i vàrem comprovar que amb el treball del dia a dia i amb 
molt d’esforç es pot aconseguir viure de la dansa i arribar a ser primera figura 
d’un ballet, com és el cas d’en Fernando. Dir-vos també que ell va quedar 
encantat amb nosaltres, que ho fèiem molt bé i que sempre que pogués ens 
vindria a veure ballar, com ja va fer per les Contalles. 

Esperem que no sigui la última vegada que podem gaudir d’una experiència 
similar, i conèixer de prop a gent que visqui de l’espectacle. 
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SR. CARLES LLORACH FORTUNY: PERPETUADOR DE 
LES FESTES 

 
El proper dimarts dia 15 de Setembre a les 19h a la Sala d’actes de 

l’Ajuntament de Tarragona es celebrarà l’acte homenatge al Sr. Carles Llorach 
Fortuny amb reconeixement a tota la seva dilatada trajectòria al capdavant 
d’una entitat de referència en el camp de la cultura popular i tradicional a la 
nostra ciutat.  
 
El Sr. Carles Llorach Fortuny va  néixer el 17 de gener de l’any 1931. 
 
Des de ben petit, les seves inquietuds culturals el van portar a participar en 

activitats de diverses associacions. Va fer teatre amb els Claretians, fou membre 
durant molts anys de la Reial Germandat de Jesús Natzarè, cap danser de la 
colla Núria, sot-president del Casal  Tarragoní, delegat de la Unió de Colles 
Sardanistes de Catalunya i conductor durant més de una dècada, del programa 
Sardanista “La Capona” a Radio Tarragona. Les seves majors il·lusions es van 
centrar en l’Esbart Santa Tecla, fundat l’any 1971, el qual va presidir fins l’any 
1996. La seva dedicació va ser en tots els àmbits, treballant per tirar-lo 
endavant i donar un servei a Tarragona. 
 
Durant les dècades dels 50 i 60 va lluitar per aconseguir una major participació 

popular en les festes de la nostra ciutat i evitar l’èxode dels tarragonins 
aprofitant els dies de festa major. 
 
L’any 1975 es va recuperar el Ball de Bastons i als inicis de la democràcia 

juntament amb els Srs Llorens, Mallafré, Alfred Fort i, el nostre actual alcalde 
Josep Fèlix Ballesteros va treballar per reconstruir el Seguici Popular de Santa 
Tecla, incorporant diferents fórmules per a esperonar la participació ciutadana. 
 
L’Esbart va seguir introduint elements al Seguici Popular com ara el Ball del 

Patatuf, Ball de Cercolets, Ball de Turcs i Cavallets,  Ball de Valencians, Ball 
Patatuf Petit, Ball de Bastons Petit, i enguany s’estrena el Ball de Cercolets 
Petit. Sota la seva presidència l’Esbart va incorporar a la tradició cultural 
tarragonina el Retaule de Santa Tecla. 
 
També va col·laborar en la recuperació de la Rua de Carnaval. 
 
 

JAUME GUASCH LLORACH: TECLER D’HONOR 
 
Comptava un any d’edat quan va ser el capità petit del Ball de Cercolets, i així 

va ser que va començar a participar any rere any al Seguici de Santa Tecla en 
diferents balls de la nostra Festa Major. Per aquest motiu enguany, reconeixent 
les seves 25 Tecles participades activament, rep el merescut reconeixement de 
ser Tecler d’Honor. 
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BALLA AMB ELS BALLS 
 

El dia 16 de setembre als jardins de la Reconciliació, al costat de la Casa de la 
Festa, serà possible assajar juntament amb els membres de cada ball del Seguici 
Popular de l’Esbart Santa Tecla. Us ensenyaran a ballar i finalment es realitzarà 
una tanda de lluïment amb el que haureu après. 

La seqüència serà la següent: 

• 18.30 h: Ball del Patatuf, Ball de Bastons Petit i Ball de Cercolets.  

• 19.45 h: Tanda de lluïment del Ball del Patatuf, del Ball de Bastons Petit i 
del Ball de Cercolets.  

• 20.30 h: Ball de Valencians, Ball de Turcs i Cavallets i Ball de Bastons.  

• 21.30 h: Tanda de lluïment del Ball de Valencians, del Ball de Turcs i 
Cavallets i del Ball de Bastons.  

I tot serà amenitzat amb la música del grup Metralla de Reus, que a les 23:00h 
ens oferirà un concert.  

 
INCORPORACIÓ BALL DE CERCOLETS PETITS 
 

Aquest any en la Cercavila de Santa Tecla petita s’incorpora el Ball de Cercolets 
Petit de la nostra entitat, i serà apadrinat per el Ball de Cercolets Petit de 
Vilanova i la Geltrú. 
La presentació en Societat es portarà a terme el dia 16 de setembre a les 20:00h 
als jardins de la Reconciliació. 
 

NIT DE DANSA 
 

Com cada any l’Esbart Santa Tecla organitza la nit de dansa que es portarà a 
terme el dia 24 de setembre a les 21:00h al Teatre Metropol, ha estat convidat 
l’Esbart Ciutat Comtal que ens presentarà Síntesi, una recapitulació dels seus 
cinquanta anys d’història, la memòria per mitjà de les danses que han 
interpretat i estimat durant el trajecte fins a l’actualitat, una realitat que 
encara s’està forjant. 

 

INICI CURS ESCOLA DE DANSA 
 
L’1 d’octubre a les 18.00h comença el curs 2009-2010 per tots els nens i nenes 

interessats a ballar amb l’Esbart. Poden venir a partir dels 3 anys. 
 

Els interessats que es posin en contacte amb l’escola al e-mail següent: 
escoladedansa@estecla.cat. 
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ACTIVITATS PREVISTES DE L’ESBART SANTA TECLA 

 

 

DIA HORA ACTIVITAT LLOC SECCIÓ 

15 19:00 
Homenatge al Perpetuador Carles Llorach 
Fortuny i Tecler d'Honor Jaume Guasch 
Llorach 

Sala d’actes de l'Ajuntament de 
Tarragona  

18:30 Assaig Obert dels Balls de Festa Major Jardins Casa de la Festa Balls Festa Major 16 
20:00 Presentació dels Cercolets Petit Jardins Casa de la Festa Cercolets petit 
09:00 Santa Tecla a les Escoles Col·legi Teresines Balls Festa Major 17 
22:30 Espectacle "Fragments de Festa" Plaça de la Font Cos de Dansa 
09:00 Santa Tecla a les Escoles Col·legi Sagrat Cor Balls Festa Major 18 
20:00 Presentació Guia didàctica Casa de la Festa Ball de Valencians 

19 18:00 Seguici de Santa Tecla petita Recorregut Part Alta Balls F.M. petits 
20 22:30 Retaule de Santa Tecla Catedral de Tarragona Cos de Dansa 

22 19:00 Seguici Popular Inici Plaça de la Font i recorregut 
part alta Balls Festa Major 

09:15 Anada a Ofici Inici Plaça de la Font i recorregut 
Part Alta Balls Festa Major 

11:15 Passada del Seguici Escenari Plaça de la Font Balls Festa Major 23 

18:15 Seguici Popular "Processó del Braç" Inici Plaça de la Font i recorregut 
Part Alta Balls Festa Major 

24 21:00 Nit de Dansa Teatre Metropol Esbart Ciutat Comtal
NOTA: ASSISTIR ALS ACTES EN LA MIDA DEL POSSIBLE AMB LES SAMARRETES DELS BALLS DE FESTA MAJOR DE L'ESBART 

 

PRESENTACIÓ GUIA DIDÀCTICA: “ELS VALENCIANS A 
LES ESCOLES” 

 
El divendres dia 18 de setembre a les 20:00 hores a la casa de la festa, tindrà 
lloc la presentació del treball ELS VALENCIANS A LES ESCOLES. 
 

Aquest any la guia didàctica número 6 de la 
col·lecció "Santa Tecla a les escoles" publica 
l'estudi que des de ja fa un parell d'anys l'esbart 
conjuntament amb els autors Marta Badia i 
Gerard Elies, han anat elaborant. En els 
diferents apartats, hi podem trobar dibuixos, 
gràfics, fotografies, estudis musicals, etc. Així 
com els membres de la nostra entitat que han 
aportat el seu temps i la seva vàlua per fer 
d'aquesta guia una publicació innovadora i 
actual. L'acompanya un DVD, amb totes les 
eines per poder treballar el ball. 

 
La presentació anirà a càrrec de l'Isidre Rubio, membre de l'Esbart dansaire de 
Rubí i també del sac de danses, un expert en el tema de l'ensenyament. 
 
 
Us hi esperem a tots!!! 
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 BOTIGUETA 

 
Seria interessant que tothom que tingui alguna samarreta dels Balls de 

Cercavila de l’Esbart la llueixi durant les festes. I qui no en tingui la pot comprar  
el dia 16 de setembre als jardins de la Reconciliació, al costat de la Casa de la 
Festa, a l’ estand de les festes o posant-vos amb contacte amb el Jordi Jové al 
telèfon 618921722  o al correu electrònic: jovesistachs@msn.com. 

 
 
 
 

 ANIVERSARIS 

 
 

 

OCTUBRE 
 
  3   ELOI SANCHEZ ROCA 
  5   PAU SANCHÍS ROTA 
  7   CARLA JIMENEZ LOZANO 
  8   MIRIAM VISO CAMPANYÀ 
  9   MONTSERRAT BADIA BELTRAN 
  9   PAU GUIRRO CASTELLNOU 
15   MODEST SEGARRA VALL 
15   JOSEP MARTI CALLAU CAÑELLAS 
17   AIDA JIMENEZ PERPIÑA 
19   CARLES LLORACH RIUS 
21   SERGI GUASCH LLORACH 
25   MERITXELL BERGLIA LOPEZ 
29   ANGELS CIURANA CASTELLA 
31   MARIONA MUSTÉ SALVADO 

NOVEMBRE 
 
  6   XAVIER CALLAU PASCUAL 
10   ANNA CASTELL MALLAFRÉ 
12   MIQUEL ANGEL DIAZ RODRIGUEZ 
15   MARIONA PRUNERA BADIA 
15   ISABEL LOPEZ OLIVA 
20   ELOI CASTELL GOMA 
21   ALBA GARCIA MAGAÑA 
22   NURIA FERNANDEZ MONTCADA 
 

 
 
 

RIFA DE NADAL 
 
Aquest any el número de la Loteria de Nadal es el 45943 que podreu trobar a 

l’administració nº 12 del carrer Ramon i Cajal. 
 
 
 

ESBART SANTA TECLA 
Soler, 18 baixos 

430001  TARRAGONA 
 

Apartat 508 – 43080 TARRAGONA 
 

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

www.estecla.cat 
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