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santa tecla a distància
Tot just arrencava la nostra Santa Tecla amb el Balla els balls i jo co-
mençaca el meu viatge tot travessant l’Atlàntic…  quina sensació més 
estranya! Mai havia estat lluny de Tarragona per festes i, realment, no 
ho desitjo a cap tecler. No tenia cap dubte que tot rutllaria bé, com 
sempre, només desitjava poder-hi ser…. Cada dia, amb el rellotge can-
viat, anava revisant totes i cadascuna de les notícies al Facebook, diaris 
on- line, watsapps, correus, etc., no us podeu imaginar com s’agraeixen 
els avenços tecnològics en aquests moments.
La Crida, sense poder felicitar els nostres teclers; la nit de dansa Jau-
me Guasch, Onades a la plaça de la Font, i els petits! Com s’enyoren! I, 
passant els dies, arribem al Retaule i uf! m’envien les primeres notes de 
l’assaig amb la cobla a la Catedral i les llàgrimes surten soles… alguna 
cosa que no sé descriure es remou en el meu interior…. Potser és el que 
va dir el crític Joaquim Vila i Folch el dia de l’estrena l’any 1991: “una 
espurna d’emoció i un pessigolleig a l’ànima…”
Per això, per estimar l’entitat i fer possible les nostres estimades festes i 
tot un cúmul de sensacions, moltes gràcies a tothom!!!  

Rosa Llorach



notícies
Retalls de premsa

L’Esbart us convida a participar d’aquesta nova iniciativa:

Tallers costums i tradicions [tastem-ne]

Us presentem la primera sessió: tast de gintònics 

Dia:  26 d’octubre, dissabte
Hora: 20,30 hores
Lloc: al nostre local del carrer Soler, 18
Preu: 7 € persona
Dirigit a: socis majors d’edat
Imparteix: Joan Juncosa
Cal portar: copa pròpia (tipus baló)

Durant el desenvolupament d’aquest primer tast, 
presentarem la programació complerta del programa  [Tastem-ne]

Inscripcions: fins al dia 17 d’octubre
via e-mail: jmcallau@hotmail.com
presencialment: local de l’Esbart (hores d’assaig)
Cobrament: directament el dia del tast

Comença el Taller de costums i tradicions [Tastem-ne]

Això és el que han dit de nosaltres els 
mitjans de comunicació durant les festes 
de Santa Tecla.
També podeu veure vídeos al portal
http://www.noticiestgn.cat/2013/09/24/mira-els-videos-de-santa-tecla/



Notícies

He rebut molt orgullosa el títol de Teclera d’Honor. No es pot 
explicar la satisfacció que un sent quan rep el quadre comme-
moratiu amb el seu nom a la placa. És una barreja d’emocions 
que es posen a flor de pell en uns instants. Agraeixo de tot cor a 
l’Esbart el fet que m’hagi presentat com a candidata a ser Teclera 
d’Honor 2013, no m’ho esperava i la veritat és que va ser una 
grata sorpresa... Confio a poder seguir aportant el meu granet 
de sorra en aquesta tasca tan bonica com és  mantenir vives les 
nostres tradicions... Visca Santa Tecla!!! 

Montse Llorach

Enguany m’han fet Teclera d’Honor, tot i que teclera ja ho era 
i de tota la vida!!! Des que la mare, també Teclera d’Honor, 
m’hi portava i es barallava amb la gent per posar-me a pri-
mera fila a les ballades dels gegants (tal com jo faig ara amb 
els meus fills).
26 Santes Tecles es diuen aviat, però no tothom les pot dir 
als 34 anys i per això em fa tanta il·lusió.
Perquè vaig començar a treballar per la festa quan encara 
era una nena i això fa que la Festa hagi esdevingut una for-
ma de vida. Encara que només sigui per uns mesos a l’any, 
fa 26 anys que els dedico a la tradició, a la ciutat, a la gent… 
i això em fa sentir especial.
Malgrat la duresa i l’enyor de les últimes Tecles, espero saber 
transmetre als meus petits el que a mi en van transmetre els 
pares i, sobretot, “el Jefe”. És per això que avui, el més gran 
dels petons va per ells! Moltes gràcies!!!

Mariona Prunera

Molt content per aquesta nominació de Tecler i de tants 
amics que he fet durant aquests anys fent Retaule, Turcs i 
cavallets i Valencians. Espero continuar fent-ho fins que el 
cos aguanti.

Xavi Manchobas

Jaume, ja sóc Tecler d’Honor…
Em demanen que escrigui unes línies per explicar com em sen-
to després d’haver rebut aquesta distinció que ret homenatge 
a les persones que durant 25 anys han participat d’una manera 
activa a les festes de Santa Tecla, i és complicat, molt complicat, 
descriure la quantitat d’emocions, sentiments i records que vaig 
sentir des del primer moment que em vam comunicar que en-
guany estava proposat com a Tecler d’Honor.
En un moment va passar pel meu cap tota una pel•lícula de la 
meva relació amb l’Esbart de Santa Tecla, i en cadascun dels ca-
pítols que anava visionant sempre hi havia el mateix: amistat 
per sobre de tot, servei a la nostra cultura des de qualsevol lloc 
que l’entitat necessités i el sentiment d’estimar i sentir-me es-
timat per uns amics que van voler compartir i fer sentir com a 
meu un projecte que es diu Esbart Santa Tecla.
En aquesta ciutat he rebut els millors màsters en cultura popu-
lar i he après el valor de la festa, creada i viscuda per la gent 
del poble, sota el mestratge d’una de les persones que més han 
aportat a la cultura popular de Tarragona i del nostre país.
I ara què?... Doncs ara us convido a seguir treballant per l’entitat 
en tot allò que ens necessiti i així començar a crear el nou Esbart 
Santa Tecla amb l’esperit, la força i l’estil del seu creador. 
Ja sóc Tecler d’Honor, Jaume.

Lluís Calduch Ramos

Hi ha moments a la vida en què ens canvien les prioritats i 
donem importància a petites coses que abans no n’haurien 
tingut tanta. Jo estic en un d’aquests moments i, per mi, ser 
nomenada Teclera aquest any ha representat un gran honor 
i m’ha arribat molt endins.  Per tant, vull donar les gràcies a 
l’entitat que ho ha fet possible i a tothom qui la forma. 
Gràcies amics i amigues!

Carme Badia

Tant als llocs de treball com a d’altres activitats de la vida, un 
sap quan les comença, però no pot saber fins quan duraran.
Això és el que m’ha passat a mi, a la feina fent quinquennis i a 
l’Esbart arribant als 25 anys d’activitat festera (a l’entitat potser 
en són mes de 30).
Quantes cercaviles a Tarragona, quantes sortides des del poblet 
més petit fins a les dues capitals de la península (Madrid i Lis-
boa) a Mònaco, a França... etc.
Ara ja tinc penjat a casa, al passadís, el quadre/cartell del guar-
dó de Tecler, un reconeixement que d’alguna manera agraeix 
públicament des de l’òrbita festera els que hem pogut resistir 
durant 25 anys la voràgine de les festes de Santa Tecla.
Molt honorat, moltes gràcies.
 

Josep-Martí Callau

“25 anys fent el que t’ agrada és una satisfacció i rebre aquest 
reconeixement de mans de l’ Ajuntament, un orgull.

Gustavo Garcia

Felicitats als Teclers/es d’Honor 2013



Pensaments de les Contalles 2013

Aquest any, just el diumenge se-
güent a la representació, ens vam 
reunir amb la gent de les Contalles 
2013 i, tot dinant, van anar sortint 
comentaris i pensaments -els dos 
últims en forma poètica i tot- que 
volem compartir amb tots vosal-
tres:

v Cada any algú nou i no decau, 
bona feina de tothom.

v L’única actuació de l’Esbart que 
no fa falta que m’afeiti… només per 
això ja m’agrada!

v Escolteu:  10 ANYS PEL RECORD!

v Un pas, un càntir, uns rams, una 
mirada de reüll i una música que et 
fa emocionar.

v El cor… què collons diuen??? Mer-
da!!!!!!!!! S’han saltat un quadre. Totes 
les contalles a “contraremolque”

v Sensacions, complicitat, “atxut-
xons” que fan que siguin uns mo-
ments únics… contenta de poder-hi 
participar!!!

v Unes contalles, aire lliure, contac-
te amb la gent, aigua, la nostra festa 
petita.

v Música, companys, records, olors, 
vestits, somriures, mirades, la pell de 
gallina.

 v Pels que no hi són, pels que hi 
estem, pels qui ho van fer i pels qui 
vindran. Per moltes contalles més.
 
v Records, enyor, amfiteatre…. Mer-
da! El  càntir! Quants són 21 o 22?

v Des del cel un, que se’n fot; des 
de les grades, una que se’n recorda i 
plora i des de l’escenari, un que se’n 
recorda i somriu per viure i compar-
tir un anhel.

v Moltes gràcies per deixar-me par-
ticipar, m’emociona.

v 10è aniversari, 11 representacions, 
5 que ho represento i esperem que 
moltes més. Som-hi, doncs...

v Mateu-lo, mateu-lo. Pero ressuci-
teu-lo per l’any que ve!!!

v Moments sentits, emoció en molts 
moments…. Crítica: falta de llum!
 Tradició i molta emoció.

v Sembla ahir i ja n’han passat deu. 
He vist ballar la filla i el gendre, tan 
de bo pugui veure els néts.

v Encara que el presentador va dir 
que no havíem de mirar al cel, jo, ve-
ient les Contalles sempre miraré al 
cel.

v Per l’amistat i l’esforç de la gent 
que ho ha fet posible durant 10 
anys.

v Deu anys són molt o poc, segons 
com es miri. En aquest cas, és clar que 
no són ni poc ni massa: els suficients 
per a un element indispensable de 
cada Sant Magí. Felicitats a tothom!!!
 Una herència perdurable!!!

v
 I diuen les Contalles,
que els soldats, afamats,
li van demanar “jalo” i
Magí, amb el seu gaiato,
va colpir les safates,
d’on van brollar croquetes
de pollastre, molt fines,
amb contorn d’arròs negre
de gustosa virtut
car han afartat l’Esbart
des de fa deu estius 
i ho faran molts més encara!

v 
Després del treball per fer l’estrena, 
10 anys han passat ja d’actuacions; 
han estat aquests anys de joia i penes  
i també de sentiments i d’emocions. 

Ja dos segles enrera a Tarragona
la vida del patró es representà, 
quatre actes, tretze quadres, 
l’esperona i a tota la ciutat 
entusiasmà. 

Després, a principis del nou segle, 
la representació es va anar esfumant. 
Les Contalles”, espero amb tota regla, 
que “per segles” en lloança es faran.

notícies



oCTuBRe

Dia 1, LIDIA MAS MAIJÓ
Dia 3, ELOI SANCHEZ ROCA
Dia 4, LAURA HERNANDEZ URIA
 Dia 5, PAU SANCHÍS ROTA
 Dia 7, CARLA JIMENEZ LOZANO
 Dia 8, MIRIAM VISO CAMPANYÀ
 Dia 9, MONTSERRAT BADIA BELTRAN
 Dia 9, PAU GUIRRO CASTELLNOU
 Dia 10, SIRA RIUS LLOP
Dia 11, NOELIA MONSERRAT CALLEJÓN
 Dia 13, ARAN FIGUEROLA BONET
Dia 15, MODEST SEGARRA VALL
Dia 15, JOSEP-MARTI CALLAU CAÑELLAS
Dia 17, AIDA JIMENEZ PERPIÑA
Dia 17, JOAN  LUCEÑO CODINA
 Dia 19, CLAUDIA ALBAIGES DE LA TORRE
Dia 19, CARLES LLORACH RIUS
 Dia 21 , SERGI GUASCH LLORACH
Dia 21, JOSE LUIS PUIG NUÑEZ
Dia 22, BLANCA RULLO SALAS
Dia 23,  NOA ALVAREZ CAMPO
 Dia 25, GABRIEL LLORACH ROCA
 Dia 26, MARTINA FORTUNY MARCELINO
Dia 28, ZOE NADAL GARCIA
Dia 29, ANGELS CIURANA CASTELLA
Dia 31, MARIA CABANES FORT
 Dia 31, MARIONA MUSTE SALVADO

noveMBRe

Dia 5, MARIA FORT MONTANÉ
Dia 6, XAVIER CALLAU PASCUAL
Dia 10, ANNA CASTELL MALLAFRÉ
Dia 10, MARCOS HERRERA LOPEZ
Dia 11, XAVI CABANES FORT
Dia 12, MIQUEL ANGEL DÍAZ RODRÍGUEZ
Dia 15, ISABEL LÓPEZ OLIVA
Dia 15, MARIONA PRUNERA BADIA
Dia 16, PAU JIMENEZ PERPIÑA
Dia 20, MAGI CASTELL GOMA
Dia 20, MARTA MARTIN VIDAL
Dia 21, TECLA CAPDEVILA CADENA
Dia 21, ALBA GARCIA MAGAÑA
Dia 22, NÚRIA FERNANDEZ MONTCADA
Dia 25, PAULA BORREGUERO VIDAL
Dia 27, NIL MARTORELL RICO
Dia 28, ELISABETH CASTELL MALLAFRÉ

a
n

iv
er

sa
r

is

Tots els nens i nenes nascuts a partir del 

2007 (6 anys) que vulguin formar part 

del Cos de Bastoners Petits, i sortir al 

Seguici de la Santa Tecla petita el pròxim 

any 2014, poden venir els dilluns 

de 19 a 20 hores, al local de l’Esbart 

al carrer Soler, num. 18, baixos. 

Els assajos es reprenen el 4 de novembre

     

Contacte: 

cosdebastonerspetit@tinet.cat

esbart Santa Tecla 
c/Soler, 18 baixos 43001 Tarragona ·  Apartat 508 · 43080 Tarragona 

Tel. 977 230 663  e-mail estecla@estecla.cat · www.estecla.cat

Taulell d’anuncis

LOTERIA DE NADAL

LA PODEU COMPRAR A: ADMINISTRACIÓ DE LOTERIES  NÚM. 12
Av. Ramón y Cajal, 23 43001 - Tarragona

Tel./Fax 977 22 44 64


