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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    

 
Acabades les festes de Santa Tecla ens retrobem novament amb tots vosaltres 
per fer balanç i també per comunicar les novetats que han anat sortint. 
Incorporem en aquest número la documentació que vam anunciar dels 
“bastoners petits” que no es va poder incloure al mes de setembre, ja que 
hagués estat excessivament voluminós. 
 
Pel que fa a les Festes de Santa Tecla, cal diferenciar entre els actes de carrer 
(processons i/o seguicis populars), la majoria dels quals no es van pogué 
celebrar degut a les pluges, i els realitzats en recintes tancats (Retaule i Nit de 
Dansa) .  
 
Cal també remarcar que cada any hi ha més i més gent al carrer o als diferents 
actes que es realitzen. Això fa que la majoria d’ells s’allarguin excessivament i 
més concretament en els que hi participen els nens. Deixant de banda que es 
perd lluentor per manca d’ordre, el cansament de molts o de tots els 
participants és evident i caldria mirar de solucionar-ho . Per altra part, en molts 
dels indrets per on passa el seguici  és tan gran la quantitat de gent que junt 
amb l’inexistència de tanques de seguretat o control dels espectadors, es fa 
difícil fins i tot que hi puguin passar; i això és en moltes ocasions angoixant. 
Preguem des d’aquesta modesta i interna revista que aquells que en tinguin la 
responsabilitat comencin a estudiar la implantació de mesures pal.liatives o de 
major control a fi de millorar la seguretat tant dels participants com dels propis 
espectadors. 
 
Pel que fa al Retaule cal dir que va ser un èxit total tant en la realització del 
propi acte (els nostres dansaires el van executar magníficament), com en la 
música que aquest any va estar interpretada per la Cobla la Principal de la 
Bisbal i dirigida per Francesc Cassú (que n’és a l’hora l’autor de la mateixa, i 
això es un plus afegit que es va notar), com pel que fa a nombre d’espectadors, 
ja que la Catedral va estar plena de gom a gom i algunes persones fins i tot van 
tenir dificultats per poder veure la representació. Potser caldrà també pensar, 
en un futur no massa llunyà en un sistema d’invitacions que impedeixi 
l’assistència de més gent que la que l’aforament permeti; ho deixem aquí com 
una idea. 
 
La Nit de Dansa ens va regalar un espectacle magnífic tan per l’execució dels 
dansaires com per la Direcció artística del mateix. L’Esbart de Rubí va deixar 
ben clar a tots els que vam tenir l’oportunitat de veure’l, perquè és un dels 
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“grans” esbarts actualment a Catalunya. Només cal ressaltar una vegada més 
que si en un futur proper no tenim un Teatre amb més capacitat, els problemes 
que van existir aquest any al estar ple fins la darrera localitat, es poden 
agreujar tot i el sistema d’invitacions. En molts dels casos, els espectadors van 
arribar una hora abans del inici per mirar de trobar un lloc adient, guardar 
localitats per la família o discutir-se amb aquells que també volien les mateixes 
localitats però que havien arribat més tard. Potser un primer pas seria que 
anessin les entrades/invitacions numerades, i així cada qual s’asseuria allí on li 
toques: no hi hauria cues d’una hora o més al carrer i s’acabarien les 
discussions. Ho deixem com a idea per qui correspongui prendre la decisió.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M’he aixecat pel matí i el primer en què he pensat és que avui es dia 20 
de setembre, i això per a mi vol dir que es el dia del Retaule. I no un Retaule 
qualsevol, sinó un d’especial. Diuen que portem 15 anys fent-lo; la veritat és 
que no n’era conscient i per tant encara menys d’haver-lo ballat sempre. 

Com és habitual, per la tarda hem quedat per a assajar amb la cobla i ha 
anat d’aquella manera. En el món de l’espectacle si l’assaig general no 
funciona, l’actuació anirà de primera. Ja veurem. 

Després de sopar l’entrepà de rigor i de compartir unes truites, hem 
tornat a la sagristia per a canviar-nos. I com cada any el ritual i els comentaris 
de sempre: la goma de la faldilla va davant o darrera?, el body em va estret, 
aquesta cremallera no puja, on tenim el maquillatge?, algú te unes xancletes de 
sobra?, supercocooo, i moltes més que curiosament s’han repetit cada vegada 
en aquests 15 anys. 

Comentant la jugada amb els companys hem fet memòria d’aquests 15 
retaules per Santa Tecla, més els 3 extres i un pilar per una ocasió especial, o 
sia una carretada. Com una carretada la gent que ens ha acompanyat fent-lo 
durant aquests anys i amb els que hem compartir uns moments molt especials. 

Recordant els primers dies de retaule em vénen al cap les imatges dels 
assajos en una infinitat de locals, l’olor a pipa, el curset accelerat per pujar a 
sobre del company, etc. i si mires alguna foto, te n’adones que en aquella 
època érem uns nens, i ara ….. 

Darrera el retaule de la catedral, en fila i en silenci, comencem a desfilar 
per l’altar major, enfilem el passadís central, tot és a les fosques, ningú respira, 
comença el Retaule. 
 
Abraham, Carles, Jordi i Pere 
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Aniversari Esbart 
 
Actes 35 è Aniversari 
 
Dissabte 21 D'OCTUBRE 

-Tarda per a la canalla 
Consultar horaris i característiques a la sala d’assaig, preguntar als monitors o 
consultar la pagina web. 
-Tot seguit sopar i proclamació dels hereus i pubilles de l’entitat. 
 
Sopar d’aniversari al RESTAURANT CANADA, (cra. València 211). 
El desplaçament es farà en autocar o en vehicle particular. Quan aneu a recollir els 
tiquets  heu de confirmar quin medi de transport utilitzareu. 
  

Els preus per aquest any són: 
28 euros per Socis; 
35 euros no-socis; 
15 euros menú infantil. 

 
Els dies per recollir els tiquets son: 
 
9, 10 i 11 d’octubre de 7 a 9 al local (c/ Soler, 18 baixos) 
 
Menú 
 
1r plat ( igual per tothom): Aperitiu especial amb còctel tropical. 
2n plat (a escollir al comprar els tiquets): entre graellada de peix i marisc o fricandó 
de vedella. 
 
Pels nens: 
Aperitiu especial nens 
Pollastre amb patates i ketchup 
Gelat especial nens 
 
Diumenge 22 D'OCTUBRE 
 
-12.30 h. Missa al local de l’Esbart.  
-Tot seguit “Toc de vermut”. 
 
 Esperem la participació de tots al nostre local. 
 
 

ACTUACIONS 
 
dia 7, dissabte 22 h. Cos de Dansa Vilanova del Vallés  BATECS DEL TEMPS 
dia 15, diumenge 19h. Cos de Dansa la Riera de Gaià  BATECS DEL TEMPS 
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Vè ANIVERSARI COS PETIT DE BASTONERS ESBART SANTA T ECLA 

 
Amb motiu del Vè aniversari dels nostres bastoners petits hem volgut fer una mena de concurs 

d’idees on alguns d’ells han fet propostes de balls que podrien sortir a plaça en un futur molt proper. Aquí 
us fem arribar alguns d’ells. Encara no s’ha decidit sobre quina és la millor de totes les propostes, però 
només d’haver vist les ganes amb que ho han fet cadascun d’ells, es mereixen un gran premi. 

    
 

1a proposta: Míriam Viso 
 
Aquest és un ball que ha sigut pensat per a que ho ballin 8 o 16 persones.  
Primer de tot es comença amb llarga amb parelles. 
 

 
 

Seguidament es canvia i es fa una simussara amb la contraparella. 
 

 
 

Després es torna amb la parella i es fan uns nanos però amb una variant dels que nosaltres 
coneixem, és que quan cantin rodades només les farà el grup de quatre del mig, les 2 puntes faran 
passades, com es pot veure al següent gràfic:  

  

 
 
 
 

2a proposta: Laura Fontbona 
 
Aquest ball es pensa inicialment per a un grup de 16 bastoners. Primer de tot es comença amb 

simussara. 
 

 
 
Seguidament, quan es canta cerclat, es fa un cercle de parelles i es fan uns nanos amb les 

passades i les rodades convencionals. 
 



 5 

 
 

Quan es canta llarga, es desfà el cercle i es continua amb llarga caminant. 
 

 
 
 
 
 

3a proposta: Laura Fontbona 
  

 
Primer de tot es comença amb una botifarra. 
 

 
 

Seguidament es canta llarga i es fa una llarga caminant i ho acabem amb una simussara. 
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4a proposta: Mireia Pous 
 
Ball per a 16 o 24 bastoners. Es comença el ball en un cercle i es fa una botifarra seguint aquest 

cercle. 
 

 
 
Per a desfer la botifarra es fa mitjançant les passades del centre per a col·locar-se en fila amb els 

grups de quatre que ja estaven formats i seguidament es fa un centro. 
 

 
 

Si només comptéssim amb 12 bastoners, enlloc de fer una rodona per a fer la botifarra es faria en 
forma de U. 

 

 
 

i llavors després es faria un centro de 12. Els moviments serien els mateixos descrits 
anteriorment!!  

 
 
 

5a proposta: Eva Fontbona 
 
Primer de tot es fa sotacama i timbal, que s’enllaçaria amb llarga. 
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Quan es cantés cerclat, amb el repico de la llarga ens col·locaríem en posició de cercle i 
seguidament nanos. 

 

 
 

A continuació es cantaria simussara i ens col·locaríem a la posició inicial. 
 

 
 
 
 
 

6a proposta: Eva Fontbona 
 
Primer es començaria amb una llarga, seguidament es faria sotacama i timbal. 
 

 
 
En el moment que es cantés centro, amb el repico del timbal aniríem a posició de centro. 
 

 
 

Seguidament es cantaria pericó i acabaríem amb el nostre magnífic salt!!  
 
 
Esperem que us hagin agradat les propostes i que puguem gaudir tots molts i molts anys dels 

nostres petits bastoners.  
 
PER MOLTS ANYS!!!! 
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Ball de Valencians Petit 
 

Tal com havíem anunciat en l'anterior Tornem-hi, aquest estiu vam iniciar 
els assajos per dur a terme aquesta Santa Tecla petita la incorporació del 
Ball de Valencians petit al seguici, en col�laboració amb el col�legi La Salle en 
motiu del seu centenari. 
 
Al no haver assegurat prou infants com per tirar-ho endavant, junt amb el 
poc temps per tenir a punt el vestuari i el finançament necessari, tot i 
haver presentat el projecte a la comissió assessora del seguici popular, 
vam decidir deixar aquesta incorporació per el proper any 2007. 
 
Així doncs, seguim treballant ja des de l'inici de curs per tirar-ho 
endavant per la propera Santa Tecla. 
 

 
RIFA DE NADAL 

 
La Loteria de Nadal 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 es el  65.551 

    

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESBART SANTA TECLA 
Soler, 18 baixos 

430001  TARRAGONA 
 

Apartat 508 – 43080 TARRAGONA 
 

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

www.estecla.cat 
 


