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�úm. 150        4a  època   

 

EditorialEditorialEditorialEditorial    
 
Els nostres balls es van fent grans, enguany a l’esbart celebrem tres aniversaris rodons: 
 

• Els 35 anys del cos de Bastoners de l’Esbart. 
• Els 25 anys del ball de Cercolets (encara que l’any passat va sortir al programa com a 25 

tecles). 
• Els 20 anys del ball de Turcs i Cavallets. 

 
En seran vint... 
 
  ...els anys de la recuperació per Tarragona i les festes de Santa Tecla del Ball de Turcs i 
Cavallets. I quan em disposo a escriure aquestes ratlles, els records se m'amunteguen i no sé com 
ordenar-los, són 20 anys amb unes vivències difícils d’explicar en unes poques línies. A veure que 
em surt.  
 
Primer de tot, voldria recordar aquells primers balladors que l’any 1990 estrenaven el ball. 
D’aquells pioners, encara en quedem tres! 
 
Però com a qualsevol col·lectiu, hem tingut de tot: un accident de treball va deixar coix un 
cavaller, separacions de parelles, embarassos i naixements de fills, sortides de l’armari i 
tristament la llarga malaltia d’un cavaller (al que desitgem de tot cor una recuperació total), i 
darrerament el traspàs d’un cavaller reserva que sempre estava disposat a cobrir qualsevol falta. 
 
A més de les cercaviles de la nostra ciutat, també hem fet sortides memorables i de tots colors. 
Us posaré alguns exemples; Una en què després d’una autèntica pallissa en autobús, vam haver 
d’aguantar que la gent ens tirés farina, si...si...farina! i tot i que estàvem allotjats en un hotelet 
de fusta com de la Casa de la Pradera, vam fer tots els àpats en un McDonald’s. Una altra, dos 
anys seguits fent un recorregut llarguíssim amb 30 graus de temperatura, per trams de carrers 
buits de gent. Una altra dormint en un hotel a les afores de la ciutat que era una casa de cites... 
 
I ara ve el de més glamour, un hotel on el porter vestit amb levita i barret de copa ens obria la 
porta cada vegada que anàvem a l'establiment. I en la mateixa sortida, canviant de ciutat, vam 
actuar en una plaça on un cop havíem ballat, la gent corria pels carrerons laterals esperant a 
que passéssim per tornar-nos a veure ballar. 
 
I deixant de banda els records i tornant a dia d’avui, aquest juliol hem ballat conjuntament amb 
el Ball de Valencians, a Cunit el dissabte dia 10 a les 7 de la tarda, amb poc públic, potser 
perquè era més aviat una tarda per anar a la platja que no pas per veure una cercavila. 
 
En canvi, a l’ultima sortida el 15 d’agost al barri de Gràcia de Barcelona, la cosa va anar molt 
diferent, era la cercavila inaugural de la Festa Major i hi varen participar 30 grups, amb una 
mostra prou significativa de gegants, capgrossos, bastoners, falcons, trabucaires, castellers i 
grups de diables amb les seves bèsties. Molt públic a les voreres i molta complicitat amb la festa 
i amb nosaltres, vàrem ballar molt i cada cop amb els aplaudiments de la gent, després de la 
tanda de lluïment a la Plaça de la vila i tot retornant cap a l’escola que ens havia servit de 
vestuari, vam tenir l’ocasió de passar per dos dels carrers guarnits, i veure el treball dels veïns 
per engalanar-los, per la Festa Major de Gràcia, reconeguda “Festa Tradicional d’interès  
Nacional” 
                                                                                                                          Josep-Martí 



 2 

Teclers d’Honor 

    
Tal i com podeu llegir a la invitació a la crida de les festes de Santa Tecla d’aquest any, 
es fa menció a quatre membres actius de l’esbart Santa Tecla, que tot i que son molt 
joves, ja porten 25 anys a la festa!  
Han passat pels diferents balls que l'entitat aporta al Seguici, com són El Patatuf, 
Cercolets, Ball de Bastons i Turcs i Cavallets. També formen part del Retaule de Santa 
Tecla i de les Contalles de Sant Magí. Tots ells van iniciar la seva participació a la festa 
amb el ball del Patatuf. 
 
A títol pòstum PACO MADRID PIQUERAS, membre del Retaule, les Contalles i 
col·laborador de totes les seccions de l'entitat. 
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Actuacions Actuacions Actuacions Actuacions de Festa Majorde Festa Majorde Festa Majorde Festa Major 
 

 

Un Retaule diferent…Un Retaule diferent…Un Retaule diferent…Un Retaule diferent…    

    

Com ja sabeu, aquest any el Retaule no es farà a l’interior de la Catedral per motius coneguts 
per tots, les obres de restauració i la troballa de l’antic temple d’August. Un gran desplegament 
de bastides i ferros per tota la nau central n’impedeixen la representació. La catedral fa una 
mica de pena, està plena de pols, de restes de pedres, de plàstics, bé, un “mas robat”. 
Amb la conselleria de festes hem plantejat de fer el Retaule a l’exterior, amb l’escenari 
col·locat davant de la porta principal i, amb tot el que això comporta, la il·luminació, sonoritzar 
la cobla per a que tothom pugui escoltar la música amb el màxim de qualitat possible... Es 
col·locaran totes les cadires que ens hi càpiguen al frontal i als laterals de l’escenari per donar 
cabuda al màxim de gent possible. 
Per tot això, no cal que us expliqui que la feina i els mals de cap ja fa dies que van en marxa. És 
un repte i una currada per part de tots els que treballem en la representació, dansaires, equips 
tècnics, junta i Ajuntament. Només us demano dues coses, comprensió i col·laboració amb les 
tasques del Retaule i que tots siguem conscients que, un any més, serà el tret de sortida de la 
part més tradicional de les festes. 
Us he de dir que el Capítol Catedralici ha col·laborat en tot moment i ens ha fet la promesa que: 
quan les obres de restauració de la catedral hagin acabat, el Retaule tornarà a l’interior del 
temple. Important no? 
Recordeu doncs: el dia 20 de setembre a les 22:30h al pla de la Seu, no hi falteu! El Retaule es 
vostre! 
 

Nit de dansaNit de dansaNit de dansaNit de dansa    iiii noves coreografies noves coreografies noves coreografies noves coreografies    
 
REVOLTA és l’espectacle que aquesta Santa Tecla ens presenta l’Esbart Sant Martí de Barcelona 
en una nova edició de la NIT DE DANSA que organitza el nostre esbart cada any. Una proposta 
estrenada l’any passat a l’auditori de Barcelona. Una manera diferent de veure la dansa. Un gran 
esbart per aquesta nit.  
 
L’espectacle constarà de diverses danses: 
- La Goja de Banyoles 
- Carnaval del Vallespir (Ball de l’ós) 
- Bolero de Sant Pere (Mallorca) 
- L’ Algemesí 
- La Patum 
- El Color de l’aigua 
 
Cal recordar-vos que aquest és un acte de Santa Tecla que organitza l’esbart, per donar a 
conèixer altres esbarts i altres espectacles que molt sovint no tenim l’oportunitat de veure. No 
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cal dir que l’assistència i el suport de tots farà que l’espectacle doni mes ressò a la nostra 
entitat. 
 
El dia 25 de setembre a les 21:00h al Teatre Metropol. Entrada lliure.  No t’ho perdis! 
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Patatuf 
 
"Ja s'acosta Santa Tecla, el Patatuf ja comença a assajar, i les rialles dels nens tornen a 
omplir la sala. Això és el millor de les festes! Les rialles!” 
 
Des de la redacció del Tornem-hi ens han demanat quatre ratlles sobre Santa Tecla, 
però les “monis” del Patatuf hem cregut que no hem de ser nosaltres qui en parlem, al 
cap i a la fi només l'ensenyem. La feina més gran la fan els petits grans balladors!! 
 
Així que hem demanat a aquests genis de la prosa que ens expliquin per què els agrada 
ballar i això és el que ens han contestat: 
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Escola de dansa  curs 2010Escola de dansa  curs 2010Escola de dansa  curs 2010Escola de dansa  curs 2010----2011201120112011    

    

Ja hem fet la primera revisió per preparar el curs, i per aquest any, dividim els 
nens/nenes en quatre grups, per poder treballar millor. 
 
El curs començarà el dijous dia 7 d’octubre a partir de les 17:45 h – fins les 21.30. 
 
A cadascú us comunicarem l’horari que us toca (òbviament els més petits a primera 
hora i els més grans al final de la tarda) 
 
Pel dia 14 d’octubre, l’assaig serà obert a que cada nen/nena porti un amic i ens el 
presenti i nosaltres li ensenyem el que fem i si vol, doncs, també és pot apuntar i 
participar al curs. Recordem que han de complir 3 anys el 2010. Les inscripcions haurien 
de fer-se abans de finals d’octubre, per no endarrerí l’evolució del curs. 
 
Finalment dir-vos que és molt important la complicitat dels pares, per a que tot 
funcioni correctament… com sempre us anirem passant tota la informació d’actuacions i 
actes i us demanem que feu el possible per a que els nens/nenes puguin participar-hi. 
Per a ells és molt important! 

 

 

  

 AAAAniversarisniversarisniversarisniversaris    

    
    

 

OCTUBRE 

  

  3,  ELOI SANCHEZ ROCA 

  5,  PAU SANCHÍS ROTA 

  5,  POL CASTELLANOS MONTSERRAT 

  7,  CARLA JIMENEZ LOZANO 

  8,  MIRIAM VISO CAMPANYÀ 

  9,  PAU GUIRRO CASTELLNOU 

  9,  MONTSERRAT BADIA BELTRAN 

15, MODEST SEGARRA VALL 

15, JOSEP-MARTÍ CALLAU CAÑELLAS 

17, AIDA JIMENEZ PERPIÑA 

19, CARLES LLORACH RIUS 

21, SERGI GUASCH LLORACH 

22, BLANCA RULLO SALAS 

29, ANGELS CIURANA CASTELLA 

31, MARIONA MUSTE SALVADO 

 

NOVEMBRE 

  

   5, LAIA CORREA RICOMÀ 

   5, ARIADNA CORREA RICOMÀ 

   6, XAVIER CALLAU PASCUAL 

  10, ANNA CASTELL MALLAFRÉ 

  11, XAVI CABANES FORT 

  12, MIQUEL ANGEL DÍAZ RODRÍGUEZ 

  15, MARIONA PRUNERA BADIA 

  15, ISABEL LÓPEZ OLIVA 

  20, MAGI CASTELL GOMA 

  21, ALBA GARCIA MAGAÑA 

  22, NÚRIA FERNANDEZ MONTCADA 

  27, NIL MARTORELL RICO 

  28, ELISABETH CASTELL MALLAFRÉ 
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Rifa de NadalRifa de NadalRifa de NadalRifa de Nadal    

 

Aquest any el número de la Loteria de Nadal es el 55474 que podreu trobar a 
l’administració nº 12 del carrer Ramon i Cajal. 
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ESBART SANTA TECLA 

Soler, 18 baixos 

430001  TARRAGONA 

 

Apartat 508 – 43080 TARRAGONA 

 

TEL. 977 230 663 

e-mail: estecla@estecla.cat 

www.estecla.cat 


