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AGOST/SETEMBRE  2007                     FULL INFORMATIU 
Núm. 132        4a  època   

 

EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
 
A l’anterior Tornem-hi parlàvem de “l’esperança” de fer ben aviat les vacances i  
de l’arribada de l’estiu.  Igual que l’any passat, l’equip de supervisió estiuenc de 
l’Esbart ha “ anat donant toms ” ara cap aquí, ara cap allà ; actuació  al Camp 
de Mart, música al carrer,  festa major d’aquest o d’aquell barri, i sempre 
Rambla amunt o avall, en fi que vigilem constantment, i podem constatar que 
alguns de vosaltres ho heu estat fent força bé .  Ara tenim quasi a tocar Santa 
Tecla que de ben segur serà la disbauxa total pel que fa a gresca i actuacions 
dels nostres dansaires. Revisat pel damunt el programa de festes, és 
pràcticament impossible de seguir ja que fan varies actuacions simultàniament ; 
no obstant, ho intentarem . 
 
En aquest exemplar trobareu tot allò que hem anat fent al llarg de l’estiu i 
també el que farem ens els propers dies i mesos que com sabeu acostumen a 
estar plens d’actuacions en diferents indrets de la geografia catalana. 
 
Ja sabeu que estem molt contents quan tenim la vostra participació i ens 
agradaria encara mes que ens inundéssiu d’escrits, contes, històries etc, de tal 
forma que la nostra revista acabés tenint el doble de pàgines. Potser llavors si 
que ens hauríem de plantejar amb molta més claredat incrementar la utilització 
del sistema informàtic per fer-la arribar a la gran majoria de vosaltres deixant 
només en paper aquells socis que realment així ho demanessin. Per tant, 
reclamem un cop més que ens féu arribar els vostres correus electrònics, tant 
per poder enviar la revista com per comunicar-nos en cas de necessitat. 
 
Per finalitzar, us encoratgem a que llegiu detingudament el contingut d’aquest 
exemplar , que viviu intensament la Festa Major de Santa Tecla i que seguiu 
tots i cada un dels espectacles en els que participa l’Esbart per recolzar-nos, 
donar ànims als nostres dansaires i gaudir de les seves actuacions. Ah, i no 
oblideu portar posades les samarretes dels nostres balls, són molt boniques i a 
l’hora estem fent-nos propaganda. 
 

 

CONTALLES DE SANT MAGICONTALLES DE SANT MAGICONTALLES DE SANT MAGICONTALLES DE SANT MAGI    
 
Un altre any ( i ja en van dos ) varem tornar a representar Les Contalles a la 
plaça de les Cols, ja que l’amfiteatre segueix en obres, i tot i que és un 
espectacle pensat i creat per veure’s de lluny pels comentaris de la gent no 
vinculada a l’Esbart podem quasi assegurar que la proximitat amb els 
intèrprets,  i el lloc, està agradant força. Ens alegrem molt sincerament. 
 



 2 

Tot i això, hem de dir que enguany hi va haver una certa descoordinació entre 
els dansaires i el cor que varem intentar dissimular bonament com varem 
poder.  En acabar tothom ens felicitava ( deia passar una mica desapercebut ) 
Un any mes ha estat un èxit. Esperem que el proper any no tinguem aquest 
problema i a més del públic en general, nosaltres també quedem plenament 
satisfets 
 
 

APADRINAMENT DEL PATATUF DE TORREDEMBARRAAPADRINAMENT DEL PATATUF DE TORREDEMBARRAAPADRINAMENT DEL PATATUF DE TORREDEMBARRAAPADRINAMENT DEL PATATUF DE TORREDEMBARRA    
 
 El passat dia 25 d’agost, la veïna localitat de Torredembarra va treure al carrer 
el seu Ball del Patatuf al seguici popular de les seves festes majors i ens van 
concedir l’honor de ser-ne els PADRINS. Honor que varem acceptar i els 
nostres nens i nenes del Patatuf van estar aquell dia a la vila de Torredembarra 
donant recolzament a l’inici d’aquest camí que esperem i desitgem els sigui 
llarg i exitós. 
 
 

AGRAÏMENTAGRAÏMENTAGRAÏMENTAGRAÏMENT    

 
Un agraïment públic a la Neus Pàmies, per les tasques de repintat dels nanos 
de l'Esbart, els escuts dels vestits dels cavalls i les cuirasses dels cavallers del 
Ball de Turcs i Cavallets.  GRÀCIES NEUS. 
 

 

ACTUACIONSACTUACIONSACTUACIONSACTUACIONS    

SetembreSetembreSetembreSetembre    

    
Dilluns 10,  22:30h – Plaça Nova- Vendrell,  Espectacle “Sons de la Terra” Cos 
de Dansa conjuntament amb els esbarts Ciutat Comtal, Sant Martí i Manresà 
acompanyats de la Cobla La Principal del Llobregat . 
 
Amb una molt bona organització al ser un “espectacle de carrer”, i una gran 
afluència de públic, el Cos de Dansa va participar a l’acte organitzat per 
l’Ajuntament del Vendrell en honor de la Diada del 11 de setembre. Cada 
Esbart va ballar tres balls i la veritat és que tots ells ho varen fer 
magníficament. Estem plenament convençuts de que la música en directe, junt 
al excel·lent ambient existent va fer les delícies del públic assistent durant les 
quasi dues hores de durada ininterrompuda del espectacle. 
 
Dimarts 11, 20:00h – Plaça de l’esglèsia- Miami Platja, Actuació de dansa 
tradicional- Cos de Dansa. 
 
També i va haver força públic que va xalar d’allò més amb la selecció de 
danses que es van ballar. 
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SANTA TECLA 2007 
 
Ja està disponible als punts d’informació de l’Ajuntament el programa de festes 
que com els darrers anys es molt ampli i extens. Però a nosaltres ens interessa 
remarcar del mateix els següents actes: 

.- Dia 15 dissabte a les 19h (set de la tarda) a l’Ajuntament LA CRIDA . 
S’obsequiarà amb la postal nº 18 BALL DE VALENCIANS. 
.-  Dia 16 diumenge a les 22h (10 de la nit) a la plaça de la Font actuació 
del Esbart Santa Tecla amb l’espectacle BATECS DEL TEMPS.   
.- Dia 19 dimecres a les 19h (set de la tarda) plaça de la Font Cercavila 
Petita de santa Tecla. 
.- Dia 20 dijous a les 22h 30’ a la Catedral representació del Retaule de 
Santa tecla. 
.- Dia 21 divendres a les 22h (deu de la nit) al Teatre Metropol l’Esbart 
Manresà organitzat per l’Esbart Santa Tecla. 
.- Dia 22 dissabte a les 19h (set de la tarda) des de la plaça de la Font, 
Cercavila de Santa Tecla. 
.- Dia 23 diumenge a partir de les 11h mati la Tornada d’Ofici . A partir de 
les 19h (set de la tarda) Solemne Processó del Braç de Santa Tecla fins 
la Catedral. 

 
Desitgem a tots una molt bona Festa Major i que la vostra participació sigui el 
mes àmplia i festiva que pugueu. 
 
 

COL·LABORACIÓ DEL COS DE BASTONERSCOL·LABORACIÓ DEL COS DE BASTONERSCOL·LABORACIÓ DEL COS DE BASTONERSCOL·LABORACIÓ DEL COS DE BASTONERS    
 
Comentar-vos que l’Arantxa Sagardoy que és la Directora de la Companyia de 
Dansa Contemporània anomenada PLAN B, va demanar la col·laboració de la 
Secció de Bastoners per el darrer dels seus espectacles, i li hem dit que si. 
Ballarem tots ( ells i nosaltres ) al teatre Metropol. 
 
La veritat és que a nosaltres en tant que secció de bastoners, i a l’Esbart en 
general ens fa molta il·lusió poder participar en un muntatge diferent i no fet i 
pensat per nosaltres. Això ens enriqueix a tots , i per tant 12 membres del Cos 
de Bastoners estem assajant molt fort perquè l’espectacle sigui un èxit. 
 
Les dues actuacions que es faran seran els propers dies 24 i 25 de novembre 
al Teatre Metropol. Us hi esperem a tots. 
 
 

“ ELS COLORS D’EN SERRA”“ ELS COLORS D’EN SERRA”“ ELS COLORS D’EN SERRA”“ ELS COLORS D’EN SERRA”    

 
Aquest es el nom del espectacle que pretén recollir i mostrar les diferents 
facetes musicals del mestre Serra i que el proper dia 11 de Novembre el nostre 
Cos de Dansa representarà  al teatre Metropol de Tarragona amb creació i 
direcció a càrrec del nostre director artístic Jaume Guasch, i la col·laboració de 
diverses persones i músics entre els que cal destacar: En Jordi Molina (tenora), 
Cor Ciutat de Tarragona (veus) , Elies Espí Novell (piano),  Maria Medina 
(violoncel) i Andrea Alcalà (violí). 
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El que pretenem, és fer un homenatge al mestre Joaquim Serra i Coromines 
(Peralada 4-03-1907 // Barcelona 17-11-1957) presentant un espectacle 
diferent, però construït al voltant de la seva música i composicions, que són 
“senzilles” però de molt difícil execució, i del que l’Esbart al llarg dels darrers 
anys ha tingut la sort de ballar-ne diferents peces musicals. 
 
Com tots sabeu enguany és el centenari del naixement del mestre Serra, i al 
llarg i ample dels territoris de parla Catalana s’estan fent un seguit d’actes 
commemoratius i d’homenatge. Aquest serà el nostre, al que desitgem vingueu 
tots i que esperem ompli el Teatre. 
 
 
SECCIÓ INFANTILSECCIÓ INFANTILSECCIÓ INFANTILSECCIÓ INFANTIL    

 
Com cada any, estem a punt de retornar als assajos de la secció infantil, tot  
pensant en el festival de Nadal. Us comuniquem que començarem el proper  
dijous 27 d’aquest mes de setembre amb el mateix horari que l’any passat i 
també els mateixos grups ja que hem de preparar la trobada infantil del mes 
d’octubre. Després de la trobada, farem la reestructuració pertinent dels grups  
en funció dels horaris i dels dansaires que tinguem. 
 
Preneu nota: Els petits comencen a ¾ de sis  fins a ¾ de set, els mitjans de les 
sis a 2/4 de vuit del vespre, i els juvenils tot seguit, és a dir de 2/4 de vuit fins 
les nou del vespre. 
 
Demanem un cop més que els dansaires infantils ( i els seus pares ) facin 
propaganda entres els seus amics, companys de classe, familiars o coneguts 
diversos animant-los a ballar i passar-ho molt bé amb una activitat lúdica i física 
que tothom pot fer. 
 
Les noves incorporacions les podeu comunicar a jpous@tinet.cat. ( a veure si 
col·lapseu el mail) 
 
 

ANIVERSARI ESBARTANIVERSARI ESBARTANIVERSARI ESBARTANIVERSARI ESBART    

    
Reserveu els dies 20 i 21 d’octubre per poder celebrar tots junts l’aniversari. El 
sopar serà el dissabte 20 al restaurant Canada. 
S’ampliarà la informació ben aviat. 
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