
Enguany, dins la 4a edició del Muda’t, vam celebrar la 
nostra trobada infantil anual. Va ser el diumenge 16 de 
juny i, com a novetat, aquest any ho vam fer als jardins 
del Camp de Mart en lloc del tinglado al Port. 
Vam comptar amb la participació de l’Esbart Sant Jordi 
de Badalona i amb ells vam gaudir dels balls represen-
tats pels més petits dels nostres esbarts. Un programa 
de més de 20 danses que va fer les delícies del públic i 
molt especialment dels fotògrafs, que van aguantar sota 

el sol que ens va acompanyar al llarg de la ballada i de 
tot el dia.
Després de la ballada vam dinar tots plegats a l’Auditori, 
on l’Esbart ens va obsequiar amb aperitiu, postre i begu-
des per a tots. També l’Esbart Sant Jordi ens va convidar 
a patates i cotnes de Badalona, que cal dir que són de les 
millors!
Tot seguit, en grups, vam fer una visita guiada a la Casa 
de la Festa i ens ho vam passar molt bé!

Trobada infantil 2013
juliol/agost 2013

full informatiu · 4a època
núm. 158

Esbart Sant Jordi – Badalona. Felicitar-vos per l’organització 
de tot el dia, tant en la ballada com en el dinar i les activitats 
programades. Però, principalment, donar-vos les gràcies pel 
tracte rebut en tot moment. La nostra gratitud a l’Ester, res-
ponsable del nostre grup; en Sergi, per les visites guiades que 
va fer als nostres pares, els quals van quedar encantats, i a totes 
aquelles persones que van fer possible que els nostres infants 
s’emportessin un gran record de la trobada.  

CoMEnTAriS

Adrià. M’agrada ballar el Joan Petit quan balla i el Ball de Bas-
tons i jugar amb els meus amics.  

Eloi. Aquest any m’ha agradat molt ballar el Virolet perquè era 
la primera vegada que ballava amb bastons. Després de dinar 
vam anar a la Casa de la Festa.

Laura. El ball que més em va agradar va ser els de ‘Mireu allà 
dalt... ‘perquè ajudàvem els més petits cantant i fent gestos.

Gisela. Al meu grup i a mi ens agrada molt la Trobada d’Esbarts 
perquè coneixem esbarts dels quals mai no havíem sentit a par-
lar, coneixem moltes persones i passem un dia tots junts. Tam-
bé ens agrada molt perquè ensenyem i estrenem balls nous 
que hem assajat durant el curs.
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Editorial
Acabem de deixar el primer mes 
i mig d’estiu enrere i un altre any 
els més petits comencen un perí-
ode que porta records si més no 
simpàtics. Com oblidar la sorra de 
la platja que tant costava de sortir 
de les orelles quan et dutxaves; el 
gust de l’aigua de mar que engolies 
a glopades quan no calculaves bé 
l’arribada d’una onada; la bola de 
gelat d’aquell gust tan original que 
acabava precipitant-se des del cap-
damunt de la galeta del cucurutxo 
per acabar decorant una rajola de la 
rambla...
Entre aquests records apareixen els 
sons de picarols i bastons, tan pre-
sents avui en dia però que, junta-
ment amb altres imatges que van 
apareixent al llarg dels estius, va 
costar tant que es fessin presents en 
la nostra memòria col·lectiva. Uns 
esforços perllongats en el temps 
que permeten que enguany, orgu-
llosos, celebrem els 10 anys de les 
Contalles del nostre patró.
només nosaltres sabem el que costa 
que l’embruix de la foscor s’apoderi 
de la plaça de la Pagesia per poder 
deixar que l’aigua il·lumini una petita 
part de la nostra tradició. només no-
saltres sabem que els aplaudiments 
al final dels nostres espectacles satis-
fan i omplen temporalment un buit 
que la manca de reconeixement, de 
vegades, fa que sigui una llosa pe-
sada de carregar i fa que el dia a dia 
se’ns faci, en ocasions, feixuc.

Posats a recordar i a mirar enrere, ara 
que els estius ja no són el que eren, 
veiem que malgrat aquesta sensació 
que a vegades ens envaeix i ens fa 
pensar a no seguir, alguns de nosal-
tres podríem explicar la nostra vida a 
través dels diferents vestits que hem 
lluït durant els molts anys que fa que 
som membres de l’Esbart. 
ningú millor que nosaltres per parlar 

amb orgull del que hem fet i segui-
rem fent, ningú millor que nosaltres 
per ser ambaixadors de la nostra cul-
tura ara que es dediquen a atacar-la 
persones de qui no convé que di-
guem el nom. ningú millor que no-
saltres podem explicar què són les 
nostres tradicions i sentir que en for-
mem part. ningú millor que nosatres 
pot explicar la satisfacció que sentim 
quan s’il·lumina la cara d’aquells que 
veuen els nostres espectacles per 
primera vegada. ningú millor que 
nosaltres per saber-se història viva 
de la nostra ciutat, i no pel que som, 
sinó pel que representem.
És cert que falten mans, que podrí-
em fer més si hi hagués més balla-
dors, que de vegades costa encarar 
aquesta època de l’any on dediquem 
part de les nostres vacances a tas-
ques que potser no es veuen o a as-
sajar per a una única representació, 
que potser molts tarragonins no as-
socien amb l’Esbart...
Però tranquils i tranquil·les, nosaltres 
encara hi som i hi serem, plegats, 
convençuts del que fem, seguirem 
provant d’alçar en la sorra el palau 
perillós del nostres somnis perquè 
d’aquí molts anys la nostra ciutat 
pugi seguir celebrant aniversaris de 
balls, danses i contradanses que por-
taran el nostre segell.

Que passeu un bon estiu!!!

Laia Callau (mare Bernat i Vinyet Fortuny Sé que aquest 
ha estat un curs diferent, difícil i estrany en general, però 
malgrat tot, heu sabut portar endavant un any magnífic 
pels nostres fills. Felicito, de tot cor a totes les monitores 
en general, però faig especial menció a totes les monis dels 
“minis”, doncs, com a mare i, encara més, com a mestra, sé la 
feina que representa organitzar, ensenyar i tenir la capacitat 
per muntar una actuació, tal com vàreu fer el dia de la Tro-
bada, amb la gran quantitat de nens i nenes que heu tingut 
durant l’any. Un fort aplaudiment per la vostra tasca.  

Carlota. A mi em va agradar molt la Trobada. Vaig ballar 
molt i també vaig jugar amb els meus amics.  

Gabriel. Vam jugar i ballar... i amb aquella roba vam suar 
molt!  

Bernat. Molt xulo, millor que els altres anys al Port. L’unic 
inconvenient era el sol. M’ho vaig passar molt bé amb tots 
els nens i nenes de l’Esbart. Seria divertit que hi haguessin 
més actuacions com aquesta durant l’any, perquè assagem 
molt i tenim molt poques actuacions. 
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Notícies
10 anys de Contalles 

Aquest any les Contalles complei-
xen 10 anys! Realment sembla ahir 
quan, il·lusionats, vam presentar 
aquest projecte… tot just fa no 
res quan a l’Amfiteatre sonaven 
les primeres notes i, un cop més, 
ens emocionavem amb el resultat 
d’aquesta incorporació al patri-
moni cultural tarragoní.

Al llarg d’aquests 10 anys, Les conta-
lles han anat modificant petits de-
talls, sense perdre mai la coreografia 
i l’essència del missatge. Ens hem 
adaptat a diferents espais escènics, a 
causa de l’elevat cost que representa 
la infraestructura necesssària a l’Am-
fiteatre, tot esperant però, poder-hi 
tornar algun dia! 
La plaça de les Cols ens va quedar 

petita, tot i que va acollir dos anys 
la representació. Finalment la ubica-
ció escollida és la plaça de la Page-
sia, on ja s’ha representat els darrers 
anys. També s’han modificat alguns 
elements d’atrezzo imperceptibles 
potser als ulls del públic... Es treballa 
el tema de l’aigua, les palmeres, les 
tinalles, petites millores per fer que 
l’espectacle guanyi constantment.
Tothom que vulgui participar en 
pròximes edicions d’aquesta repre-
sentació es pot posar en contacte 
amb la direcció artística de l’esbart, 
Jaume i/o Marta, i  us tindrem en 
compte per l’any vinent.

ToTS Hi PoDEM TEnir Un PAPEr, 
ToTHoM ÉS BEnVinGUT!!!

Volem que aquest any tots 
junts fem pinya en aquesta 
representació!

15 D’AGOST ·  22:30 H
PLAÇA DE LA PAGESIA 

no hi pot faltar ningú!!!!

EN 10 ANYS...

17 dones i 27 homes han ballat 
les contalles.
24 personatges han col·laborat 
amb el cor grec
3 corifeus
1 sol personatge ha representat 
sant Magí.
Unes quantes persones han 
presentat l’acte i també unes 
quantes més han fet possible 
darrera escena la representació 
(vestuari, atrezzo, regidoria, me-
gafonia...)



Notícies

Nova guia digital d’oci i lleure del Camp de Tarragona

Teclers d’Honor Santa Tecla 2013 DVD de la Nit de Dansa 
Jaume Guasch 2012

neix una guia digital d’oci i lleure del 
Camp de Tarragona amb aplicacions 
per a mòbil que podeu trobar a la xar-
xa www.circdelacultura.com, un nou 

portal que permetrà a l’usuari localitzar 
totes i cadascuna de les activitats d’oci 
i lleure que es realitzin a les comarques 
del Camp de Tarragona. Hi ha tota 

mena d’informació sobre música, tea-
tre, festes, activitats familiars, etc., tam-
bé es posa a disposició de l’usuari amb 
una aplicació per a mòbil gratuïta.

Mor el coreògraf rubinenc Joan Serra

Estava molt vinculat al món de la 
dansa tradicional i havia ballat a 
l’Esbart de Rubí.

El dijous, 4 de juliol, va morir el rubi-
nenc Joan Serra, víctima d’un càncer. 
Serra va estar molt vinculat al món de 
la dansa tradicional. Va ser membre 
de l’Esbart Dansaire de rubí i un dels 
fundadors del grup El Sac de Danses. 
nascut l’any 1947 a rubí, va dedicar 
la seva trajectòria artística a la dansa 
i és considerat un dels impulsors de 
la implantació de la dansa a les esco-
les. També era professor del Depar-
tament d’Expressió Musical, Plàstica 
i Corporal de la Facultat de Ciències 
de l’Educació de la Universitat Autò-
noma de Barcelona.
Serra va ser coreògraf de l’Esbart de 
Sant Cugat i director de la companyia 
Factoria Mascaró, que recentment ha 
actuat estrenant un espectacle seu. 

La seva tasca ha estat reconeguda 
i premiada en repetides ocasions: 
l’any 1980 va rebre, amb d’altres 
companys, el V Premi ramon Llull 
d’experiències en el camp educatiu. 
L’any 1990, el Premi a la Creativitat 
Artística, de la Federació d’Ateneus 

de Catalunya. L’any 1991, el Premi 
nacional de Cultura Popular de la Ge-
neralitat de Catalunya, per la coreo-
grafia de les XV Cançons i Danses, de 
Frederic Mompou. L’any 1992, el pre-
mi a la millor interpretació i direcció 
al Theater Festival TiATF, de Toyama, 
Japó.
La relació amb el nostre Esbart, va ser 
a través de la direcció artística (Jau-
me) i també amb la coincidència en 
diferents cursos i seminaris… el dar-
rer moment va ser l’any passat a l’es-
tiu al festival Ésdansa, de les Preses, 
on nosaltres impartíem uns tallers i 
ell, una xerrada.
Amb ell vam compartir converses al 
voltant de la nostra dansa i la nos-
tra cultura.  El que sempre ens ha 
impressionat de la seva persona és 
la gran capacitat de transmetre: un 
gran mestre!! 
Sempre et recordarem.

Per la seva participació durant 25 anys consecutius en les fes-
tes de Santa Tecla, els Teclers d’Honor de l’Esbart de Santa Te-
cla 2013 són:

Montse Llorach Rius
Xavier Manchobas Carreño

Gustavo Garcia Mellado
Mariona Prunera Badia

Carme Badia Beltran
Josep Martí Callau Canyelles

Lluís Calduch Ramos

Tothom que estigui interessat ja pot tenir un 
DVD d’aquest espectacle únic que es va dur a 
terme el dia 16 de setembre de l’any passat, on 
van participar els nostres esbarts amics i que, 
conjuntament amb el nostre cos de dansa, va 
servir per homenatjar la figura del Jaume, mos-
trant-nos part del seu llegat. 
El preu del DVD és de 5€ i el podeu demanar a 
la Míriam en l’horari d’assaig o bé ens feu arri-
bar un correu a estecla@estecla.cat i ens po-
sarem en contacte amb vosaltres. 


