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EDITORIAL 
 
Dins del contingut d’aquesta revista trobareu opinions sobre 
l’espectacle Batecs del Temps que vam presentar al Teatre Metropol el 
passat dia 12 de novembre, però ens permetreu que us facilitem tots 
seguit un conjunt de dades que poden il·lustrar millor l’èxit obtingut, que 
ho va ser artísticament parlant, però també pel que fa a l’assistència i 
l’expectació. Mireu: 
 

- Nombre d’espectadors 431. 
- Nombre d’entrades venudes 360 
- Nombre d’invitacions 71 (inclòs els cantants del cor) 
- Aforament del teatre 529 seients  
- Percentatge d’ocupació 81,5%  

 
Cal tenir en compte que al voltant d’unes 300 persones es van espavilar 
per obtenir el descompte en l’entrada, i això vol dir que els nostres socis 
ho són de veritat i que quan es fan coses noves hi participen i els 
agraden. Però també vol dir que al voltant de 60/70 persones van venir al 
Teatre a veure el nostre espectacle igual que haguessin anat a veuren un 
altre, i això ens omple d’alegria i ens anima a seguir treballant més i més 
fort per aconseguir èxits encara més grans. 
A tots doncs, GRÀCIES per la vostra assistència, GRÀCIES per la vostra 
confiança i, GRACIES pel recolzament que ens feu i que sentim en tot 
moment. 
 
 

 



 
 
PARAULES DEL NOSTRE DIRECTOR ARTÍSTIC 
 
Què voleu que us digui… 
 
Desprès de treballar-hi tots hem aconseguit el millor espectacle de 
l’esbart. Un espectacle amb ritme, un fil conductor, vestuari, il·luminació 
i sobre tot el gran esforç del cos de dansa que ha sabut il·lusionar-se 
amb aquest nou espectacle i bategar al meu costat. Per ells és el gran 
aplaudiment i tots els reconeixements per aquella nit en la que van fer 
que el batec es sentís per tot el públic . 
 
Crec que hem sabut aportar una altre manera de presentar els nostres 
espectacles, amb les danses de sempre conjuntades amb les de més 
nova creació.  El resultat és positiu. Cal donar al públic diferents visions 
de la dansa; no podem quedar-nos sempre només amb les danses i 
coreografies que a tothom li estan bé, hem de ser agosarats i innovar en 
la dansa. Ser diferents i aportar qualitat, rigorositat  i dignitat.  D’això 
ens en poden sentir orgullosos. 
 
Tenir el teatre amb 400 persones i entrar en la programació del Metropol 
és un repte que hem superat amb escreix. 
 
Cal ara tornar per ajustar tot el conjunt, per preparar-nos per portar de 
nou a altres teatres aquest somni en el que encara estem immersos i 
caldrà doncs ser valents per fer-lo més vegades. 
 
Que tots junts bategem amb força i il·lusió !! 
Felicitats i gràcies. 
Jaume  
 



OPINIONS DELS ESPECTADORS 
 
LOURDES 
Batecs dels Temps trenca els esquemes dels balls populars que estem 
acostumats a veure. Felicitats !!!!  
Batecs dels Temps sorprèn per la seva adaptació a l’actualitat. Una música 
(cançons) d’en Joan Manel Serrat, els vestits de carrer, decorats i coreografies 
actuals i tot al punt. Crec que vaig disfrutar de la vetllada tant com el 
ballarins/dansaires en la seva actuació. 
Gràcies pel vostre enginy. Els balls populars adaptats a les noves tendències 
artístiques cal exportar-los arreu . 
 
JOAN 
He quedat sorprès agradablement per la barreja de diferents conceptes de 
danses i tot amb músiques ben nostres. Ànim i a seguir ensenyant les nostres 
danses tradicionals, però també innovant cara al futur. 
 
 
ALBERT 
Un espectacle encantador, aquesta seria la paraula que em ve al cap quan 
penso en aquesta obra Batecs del temps. 
Com un piano, instrument pel qual sorgeixen sons màgics, que al llarg del 
temps són canviants, evolucionant al mateix ritme que la ciutat. Com veu que el 
temps fa canviar moltes coses, però que l’essència de moltes d’aquestes, és la 
mateixa. Una mescla entre escenes estranyes i d’altres familiars, que 
transporten a l’espectador a un altre època,  mostrant com es feien certes 
coses un temps enrera. I més pels que no hem vivenciat mai aquests temps on 
els balls i les cançons tradicionals es transformaven en la forma d’expressar 
aconteixements, emocions, etc...de la vida de la gent. Que a la fi, són els que 
formen la història d’aquest poble. 
Una música genial, que juntament amb unes coreografies ben enllaçades 
aconsegueixen aquest clima de nostàlgia per alguns i de noves experiències 
per als més joves.   
Una obra oberta a tots els públics que ben segur fascinarà a tots aquells que la 
vegin. 
 
 
OPINIÓ D’UNA DANSAIRE 
 
AINA 
M’han preguntat quines són les meves sensacions, ja que és la primera vegada 
que ballo en una gran estrena. 
Doncs va ser meravellós, una experiència inoblidable. 
Havíem assajat molt i em feia molta il·lusió i és una cosa que no oblidaré mai.  



 

RIFA DE NADAL - Recordatori 
Com ja vam comunicar al darrer Tornem-hi, la Loteria de Nadal d’aquest 
any també es pot anar a comprar a l’administració núm. 12, al Carrer 
Ramon y Cajal, nº 23 baixos. Ens el guarden fins el dia 15 de desembre 

El núm. que juguem és el 10.471 
 
  
EL FESTIVAL DE NADAL  
Com cada any, el Festival de Nadal el celebrarem el proper dia 17 de 
desembre a dos quarts de set de la tarda al Teatre Metropol. L’entrada 
serà gratuïta per a tothom que vulgui venir i estem segurs que el Teatre 
tornarà a estar ple “com un ou” i aquest cop tindrem molta mainada i els 
nostres avis estimats com sempre. 
No dubteu en portar acompanyants. Pot ser un bon moment per convidar 
aquells amics que tenen fills petits com els vostres, que a més a més de 
passar una bona estona podran veure com ballen i el bé que s’ho passen 
els seus amiguets o amiguetes i voler ells o elles venir a la nostra escola. 
Els petits d’avui són els dansaires de demà, i si volem tenir espectacles 
com els darrers que hem presentat aquest anys, ens cal molta base 
infantil i gent que encara que quan es facin grans no vulguin o puguin 
seguir ballant, tinguin interès en la cultura popular, la dansa i en 
definitiva en l’Esbart. 

  
CONCURS DE PESSEBRES 
Aquest any també. També farem el nostre concurs de pessebres del que 
trobareu les bases en el full adjunt. I el mateix dia que triarem els 
guanyadors, que és el diumenge dia 18, a la tarda, farem el tradicional 
Bingo ple de regals i alegria. Us hi esperem a tots. Sorpreneu-nos i veniu 
tanta i tanta gent que no tinguem prou capacitat al nostre local, ens ho 
passarem bé. 
També adjuntem la tradicional felicitació de Nadal obra del nostre 
col.laborador Miquel Punzón. 

  
PARC DE NADAL 
Volem informar també que el proper dia 30 de desembre a la tarda els 
nostres petits tornaran a ballar al Parc Infantil de Nadal, i els bastoners 
petitets ho faràn el dia 26 al matí. 
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