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Editorial 

                                                                                                                         
 Que els onze morters de Santa Tecla ofeguin el seu baluern, 
que la banda emmudeixi i l’Àliga no baixi, que les gralles no 
sonin quan comencin a pujar els quints, que els picarols dels 
bastoners s’adormin i s’encallin els trabucs. Avui no hi pot 
haver música, ni sons de festa. Només silenci. El silenci d’un 
buit. Un buit dins tota la família de l’Esbart Santa Tecla, un 
buit a la ciutat de Tarragona, un buit dins la cultura catalana. 
 
Un silenci perquè puguis sentir allà on vagis tots els 

aplaudiments recollits durant més de trenta anys al capdavant 
del nostre Esbart. Cada ball recuperat, cada obra estrenada, 
cada dansaire a qui has instruït, cada assaig, cada minut, cada 
segon dedicat...No caldrien músiques ni sons de festa durant 
molt de temps, ja que el ressò dels aplaudiments perduraria 
molt més que qualsevol tonada.  
 
 El nostre 40é aniversari no acabarà amb un pastís, ni amb 

unes espelmes per ser bufades, ni amb un desig, ni amb 
cançons de felicitació...però si amb un regal. Un regal que ens 
has fet a tots nosaltres i a d’altres que encara no ho saben.  
 
Quan les tropes turques s’enfrontin als cavallers tot baixant les escales del Pla de la 

Seu, quan el capità alci al jove dansaire per damunt dels cercolets, quan tremoli la 
Plaça de la Font quan colpegin els bastons, quan alcin els valencians els molinets o quan 
piquin els petits tres cops de mans, tindrem el nostre regal.  
 
El teu llegat ens acompanyarà sempre, als que hi som ara i als que encara han 

d’arribar.  
 
En aquests moments que el teló de la teva última coreografia s’abaixa no vull dir-te 

adéu sinó vull cridar ben fort: 
 
 

 
 

 GRÀCIES PER TOT JAUME!!! 
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Jaume, no volia  
 Josep Bargalló (publicat http://www.delcamp.cat el 7 de desembre de 2011). 
 Exconseller de la Generalitat de Catalunya. 
 
No volia escriure aquest article, Jaume, perquè no m’agraden les necrològiques -ni 

llegir-les ni escriure-les- i perquè sé que te’n fotries i m’etzibaries una bona bronca 
sorneguera plena d’ironia sobre si no tinc altra feina que perdre el temps amb això - bé, 
i alguna cosa més que potser millor que no reprodueixi.  
 
No m’agrada haver d’escriure aquest article, Jaume, perquè no està bé que ens hagis 

deixat així, amb aquest buit per a la Santa Tecla que ve, que ens caurà, com tot, amb 
alguna retallada i ara sense poder petar la xerrada en qualsevol aturada del seguici, 
fent un glop de cervesa -que enguany ja no ho vàrem poder fer, amb l’esperança que 
fos només una mitja part, tot i que les notícies ja no eren gaire bones. 
 
Però no podia escriure el bitllet setmanal en aquesta finestra 2.0 del Camp, avui, 

sobre qualsevol nimietat -tipus festa de la Constitució d’ahir o la nostra aportació al 
Madrid-Barça de diumenge. No ho podia fer, havia de parlar de tu, ho sento i ja em sap 
greu. I és que, no hi pots fer res, perquè el teu record viurà per sempre en la gent de 
Tarragona, en la festa de la ciutat. En la Tarragona teclera, i en l’Esbart, les seves 
danses i els seus balls, i el Retaule i les Contalles, i l’Àliga, els Turcs i Cavallets, els 
Cercolets, la Víbria, els Valencians… En tantes coreografies teves que es continuaran 
ballant any rere any, i s’aturaran en qualsevol carrer o plaça i faran la cervesa o una 
mamadeta. I no només de la ciutat, també del Camp, a la Riera, el Morell, Vallmoll, 
Puigpelat… 
 
I vés que, per acabar-te d’emprenyar, qualsevol dia d’aquests, no trobis alguna plaça 

en algun dels racons més teclers que comenci dient “Jaume Guasch (1957-2011)”. No 
podràs convocar una reunió urgent de l’Assessora per impedir-ho. Però, això et passa 
per haver fet tantes coses i haver estat així, com erets. 

 
 
 
 
 
 
 

Josep Batet 
Moixiganga de Valls (UAF) 

Des de la Moixiganga de Valls, de la Unió Anelles de la Flama, ens afegim al condol per 
la mort d’en Jaume Guasch pel seu treball envers la nostra cultura popular i tradicional, 
que tant i tant en va fer per tal de donar-la a conèixer arran de les nostre terres i del 
principat. 

 
 
 

Jacint Hernández 
  Alcàsser – País Valencià 

Des d'el País Valencià, Gràcies Jaume, per haver aconseguit que la Festa de Santa 
Tecla fora tan Enriquidora amb tants matisos de Sons i Color, sempre has fet Força 
perquè la Dolçaina s'unira als demés Balls, un Milió de Gràcies, i allà on ets, de ben 
segur que la Música i la dansa serà present Gràcies a Tu, Fins Sempre Amic !!!! 

 
 

El programa del canal 33 NYDIA del passat 10 de desembre va recordar en Jaume, a 
continuació el link per anar-hi directament: 
 
http://www.tv3.cat/videos/3848231/Recordem-el-coreograf-Jaume-Guasch 
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Un home clar, senzill, valent i compromès   
Josep Maria Fuentes Ros (del seu blog, entrada del dia 6 de desembre). 
Expresident de l’Esbart Comtal de Barcelona. 
 
Bon migdia, 
 
Ahir ens deixava el Jaume Guasch Pujolà. No és qüestió de fer un panegíric, només 

tinc necessitat de comentar algunes coses. 
 
El Jaume era un enamorat de la cultura popular, de la seva ciutat i de les persones. 
La seguretat què allò que feia era sincer el portava a ser visceral i apassionat. 

Defensor de les seves coses i recolzador de les dels altres. Sense embuts a l'hora de 
parlar i amb la saviesa que dóna viure la vida i compartir-la. 
 
Al seu voltant ha tingut sempre unes persones, família, amics, coneguts i saludats, que 

l'han ajudat a fer realitat allò que es proposava. Un projecte, o més o molts, quedarà 
damunt la taula... un projecte, o molts o més, que entre tots haurem de fer possible. 
 
Un gran voluntari de la cultura popular. Un treballador incansable per la seva ciutat i 

per la seva entitat. Un professional no remunerat que ha de ser mirall i exemple pels 
que han de venir darrere i serà vigilant constant dels que ara ens hem quedat una mica 
sols. 
 
Per sobre de tot un gran cor dins d'una enorme persona! 
 
Sé que la vida és així i que no la podem controlar però ara no calia, el Jaume no tenia 

perquè marxar. 
 
Et tindrem present mestre i amic! 

 
 

NADAL EN DANSA 
 
Com cada any per aquestes dates l’Esbart celebrarà a l’auditori de Caixa Tarragona 

(ara Catalunya Caixa) el Festival “Nadal en Dansa”. Un acte que enguany servirà com a 
cloenda dels actes de celebració del 40 aniversari de la nostra entitat. 
 
El dia 18 de Desembre començarà amb una trobada de totes les seccions infantils per 

fer cagar el tió i esperem acabar tots junts a l’auditori. 
 

Programa d’actes del proper diumenge, 18 de desembre. 

 
10.00h – Trobada al local de totes les seccions infantils per fer cagar el tió! 
12.30h - Pica-pica al local (obert a tots els socis!). 
17.30h - Dansaires a la porta de la sala d’actes de Catalunya Caixa. 
             (antiga Caixa Tarragona, davant de l’estació d’autobusos). 
18.40h – Obertura de portes de la sala d’actes. 
19.00h - Començarà el festival “Nadal en Dansa”. 
 
 
 
 
 

LOTERIA DE NADAL  
 
Com de costum l’Esbart posa a disposició de tots els socis loteria de Nadal. Enguany el 

número és el 02768 i es pot trobar a l’Administració de Loteries Tarraco 12 del carrer 
Ramón i Cajal 23. 
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Aniversaris 

 

Novembre: 
  
- Dia 5, ARIADNA CORREA RICOMA 
- Dia 5, LAIA CORREA RICOMA 
- Dia 5, MARIA FORT MONTANÉ  
- Dia 6, XAVIER CALLAU PASCUAL 
- Dia 10, ANNA CASTELL MALLAFRÉ 
- 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, ALBA GARCIA MAGAÑA 
- Dia 22, NÚRIA FERNANDEZ MONTCADA 
- Dia 25, PAULA BORREGUERO VIDAL 
- Dia 27, NIL MARTORELL RICO 
- Dia 28,  ELISABETH CASTELL MALLAFRÉ 
 

Desembre: 
  
- Dia 3, ALBERT BLANCH LOZANO 
- Dia 3, SUSANA ROCA OLIVEIRA 
- Dia 5, ERIKA ARDITTO BONIFAZ 
- Dia 6, DOLORS SALAS DE CORDOBA 
- Dia 9, ASELA FORT LOMBÓ 
- Dia 10, LLUIS CALDUCH RAMOS 
- Dia 14, SONIA CUARTERO PRIM 
- Dia 14, ANDREA GRAU MIQUEL 
- Dia 15, EVA MARIA MAURICIO INGLÉS 
- Dia 16, MARIA GUIRRO CASTELLNOU 
- Dia 16, NURIA MARTI COLL 
- Dia 17, GIANINA ÁLVAREZ  RECASENS 
- Dia 18, GERARD DOMENECH BADIA 
- Dia 21, NATI CIURANA FUCHO 
- Dia 21, Ma. PILAR GARCIA RODRIGUEZ 
- Dia 21, LAURA FONTBONA ALEGRET 
- Dia 21, CRISTINA PEREA TRINIDAD 
- Dia 23, CLUA LOPEZ, JUDITH 
- Dia 25, ANDREU MUSTE SALVADO 
- Dia 29, MARGARITA AMENÓS BERENGUÉ 
- Dia 29, MARTA MARIÑA REDÍN 
- Dia 31, MANEL POUS CALLICO 
- Dia 31, FRANCISCO ALHAMBRA REDONDO 

Gener: 
  
- Dia 3, ANDREA BELTRAN ESCODA 
- Dia 3, JORDI JOVÉ SISTACHS 
- Dia 4, ANNA TORRALBA NADAL 
- Dia 6, ADRIÀ MANCHOBAS ALVAREZ 
- Dia 6, Ma ANTONIA CASTELLNOU SALADIE 
- Dia 7, IMMA SEGARRA  AMENÓS 
- Dia 8, MIRIAM GOMEZ SANTOS 
- Dia 10, FERRAN RISCOS VILARO 
- Dia 11, ELOI TORRUELLA  BOTE 
- Dia 11, LAIA GARCIA MORENO 
- Dia 14, RICARD CAMPRUBÍ DÍEZ 
- Dia 15, ALBA ARMENGOL LOZANO 
- Dia 17, JOAN JUNCOSA SENTIS 
- Dia 18, JAUME BLANCH PEÑA 
- Dia 26, JACOB VILLALBA SANCHEZ 
- Dia 26, ANA MARIA VIÑAS ARTES 
- Dia 27, IRIS SALADO GUAL 

 


