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EDITORIAL 
 
Quan ara fa 40 anys l’Esbart Santa Tecla començava a caminar amb pas incert, 

poques persones en aquells moments pensaven que arribaria tan lluny. Ja ha 
plogut molt d’ençà aquell agost de 1971 en que va néixer amb el lloable propòsit 
de contribuir a l’ensenyament, la recerca i la divulgació del folklore i costums 
dels Països Catalans i en especial de la nostra ciutat. 
 

 Durant tot aquest temps, quantes il·lusions, somnis, alegries i també per què 
no, moments de desànim han passat per les vides dels components de l’Esbart? 
Però amb la mirada sempre endavant, amb esperit de superació constant i amb 
gran empenta i coratge, sempre hem tingut la certesa que la feina ben feta és el 
nostre principal aval per avançar en la bona direcció, i això ens ha convertit 
actualment en una de les principals entitats culturals de Tarragona. 
 
Hem fet plegats molts projectes! i els que tenim encara per fer! La llavor ja hi 

és i el tronc comença a enfilar-se. D’aquest tronc ja han sortit moltes branques, 
cal doncs que fem pinya i que tothom estigui disposat a aportar el seu gra de 
sorra fent alguna de les moltes petites feines que hi ha en una entitat com la 
nostra.  Cal fer-ho! Sobretot cal fer-ho amb ganes de fer un servei humà, de 
voler donar i rebre  tan sols la gratitud d’haver contribuït a fer una sòlida entitat 
cultural: L’ESBART SANTA TECLA – Agrupació de costums i tradicions de 
Tarragona. 
 
En la història d’una ciutat bimil·lenària com 

la nostra estimada Tarragona, quaranta anys 
no són pràcticament res, potser només un 
sospir o una alenada de vent fresc que passa 
lleuger. En la mesura humana, però, el temps 
pren una altra dimensió i aquests anys ja 
representen un tram considerable de vida.  40 
ANYS, ja fan un respecte considerable i val la 
pena celebrar-ho dignament i per això des de 
la junta de l’entitat convidem a tots els socis a 
participar en tots i cadascun dels actes que us 
anirem anunciant, i si pot ser responent a totes les convocatòries que se’ns 
demanin des de les diferents comissions que estan treballant en diversos àmbits. 
 
Rosa Llorach  
Presidenta ESBART SANTA TECLA 
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INTRODUCCIÓ ALS ORIGENS DE L’ESBART 
 

Voldria, aquest any del 40è aniversari de l’esbart Santa Tecla; donar a conèixer 
el seu origen, d’on vam sortir i quina ha estat la seva trajectòria des de l’any 
1971 en que començà l’aventura d’aquesta entitat que, amb el pas dels anys, 
s’ha convertit en  un referent a la ciutat i a Catalunya. 
Jo sóc un dels que vam començar a aprendre sardanes en aquell Metropol fosc, 

humit i amb olor de xampinyons i rovellons! 
He transcrit d’una llibreta del qui fou el meu mestre, director i fundador de 

l’esbart en Jordi Salvat, tal com ell duia detallada la història de l’aventura, amb 
els dies, anys, balls, parelles, canvis de local, juntes, estatuts, seccions... 
Vam començar aprenent sardanes i mireu com en poc més de cinc anys l’entitat 

ja tenia secció infantil, juvenil, grans, colla de bastons i dues colles de sardanes. 
No és estrany doncs, que amb el pas del temps haguem fet i creat tant, i hagin 
passat tants i tants joves per l’esbart. 
Bé, aquí va el primer capítol del Orígens de l’Esbart Santa Tecla. 

 
Jaume Guasch Pujolá        

Director Artístic de l’Esbart Santa Tecla 
 

ORIGENS DE L’ESBART SANTA TECLA DE TARRAGONA 
 

Tot començà l’estiu de 1969, quan es va fer el 1r 
curset de sardanes durant els tres mesos d’estiu als 
baixos del teatre Metropol de la Rambla -al local 
social de l’Associació La Salle, amb el mestre Jordi 
Salvat i Calvo. 
L’any següent, l’estiu de 1970 es va fer el 2n curset 
de sardanes amb l’assistència de nois i noies que, per 
edat, se’ls va poder ensenyar, a més de la pròpia 
sardana, algun ballet senzill com a variació i 
ampliació del concepte folklòric de la dansa. 

L’estiu de 1971, va tenir lloc el 3r curset de sardanes i Ballets Populars 
Catalans al qual es va decidir donar certa regularitat periòdica, i fou a finals de 
l’estiu, pels voltants de la festa major de la patrona de la  ciutat quan nasqué 
l’ESBART SANTA TECLA, batejat unànimement per tots els petits futurs 
dansaires. 
Prop de Setmana Santa de 1972 per incompatibilitat d’horari i per dificultats 
musicals, l’Esbart Santa Tecla es traslladà a la Baixada de Peixateria, al local 
social del Club de Joves. 
A l’estiu de 1972, 4t Curset de sardanes i ballets Populars al Club de Joves. 
El 16 de juliol de 1972 Festival de la Verge del Carme. 
L’esbart Infantil actuà per primera vegada en públic a l’escenari del saló d’actes 
del Col·legi Sant Pau de Tarragona amb motiu de l’aniversari del Club de Joves 
amb el següent programa de danses i dansaires: 
 

 BALL DE NANS DE LA PATUM DE BERGA 
 L’INDIOT DE SOLSONA 
 L’HEREU RIERA DEL PALLARS 
 PUNTETA I TALÓ DEL POVELLAR 
 BALL FRANCÈS DE L’ENVINY 
 BALL DE SANT FERRIOL DE SENTERADA 
 BALL DEL PATATUF DE TARRAGONA 
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Dansaires: Mª Carme Fortuny ,Montserrat Fortuny, Emilia Guasch, Ma. Carme 
Pomerol, Ester Sanz, Montserrat Virgili, Ma. Dolors Sans, Rosa Ma. Virgili, 
Jaume Guasch, Armengol Guasch, Ricard Pomerol, Ignasi Puig, Jordi Salvat, 
Jordi Virgili. 
El 19 d’agost de 1972, per la Festivitat de Sant Magí, l’esbart infantil actuà per 
segona vegada. Ara a l’aire lliure, a la Urbanització Sant Roc - prop del poble de 
l’Argilaga, per celebrar la festa del patró. 
Fou després d’aquesta actuació quan un grup de joves s’interessà per l’Esbart, i 
va decidir engrossir-lo i formar la nova secció de grans, que més endavant es 
diria Cos de Dansa. 
I així el dia 6 de desembre de 1972 es va actuar a Manresa, a la Sala Loyola, 
dins d’un festival de cançó en honor a Santa Cecília celebrat pel Col·legi La Salle 
d’aquella localitat. Fou l’estrena absoluta l’esbart de grans actuant 
conjuntament amb l’infantil. 
En arribar l’estiu, es seguiren fent els cursets de sardanes, però novament en un 
altre lloc: al Col·legi del Carme del carrer de la Mar. 
El gener de 1973, l’esbart es traslladà provisionalment a l’esmentat Col·legi del 
Carme per necessitats d’espai. 
Entre abril i maig de 1973 una comissió gestora de pares de dansaires, treballà 
en la confecció d’uns Estatuts per a la millor marxa de l’entitat com a tal. 
El 7 de juliol de 1973, en presència de la comissió gestora, i reunits tots els 
dansaires interessats i pares de petits dansaires, a manera d’assemblea general, 
té lloc la lectura i aprovació dels Estatuts i nomenament de la comissió 
directiva. President: Carles Llorach, Secretari: Daniel de Andres, Tresorer: 
Ricard Pomerol, Vocal de So: Fredi Roca. 
A finals d’estiu de 1973, com una nova activitat de l’esbart, els dansaires de la 
secció de grans formaren una nova colla de sardanes Tarragonina: La colla “Sol 
Ixent”. 
El desembre de 1973, hi hagué el canvi definitiu de local cap al carrer Fortuny, 
23 propietat de la Cooperativa Obrera Tarraconense, s’obrí un apartat de 
correus a Tarragona (el 508) per a la correspondència de l’entitat que és vàlid 
avui encara. 
El gener de 1974, es dugué a terme un curset de ballets populars catalans per 
les nenes d’EGB al Col·legi de les Teresianes de la Rambla Nova, els dissabtes al 
matí. 
El 28 d’Abril de 1974, es féu la benedicció del Banderí de la colla de sardanes 
“Sol Ixent” de l’esbart, a l’Altar Major de la Verge del Claustre de la Seu de 
Tarragona. En va ser el padrí el senyor Francesc Magarolas, Director de la 
Escuela de Maestria Industrial . 
El 5 de maig de 1974, els joves de l’esbart van decidir formar una altra colla de 
sardanes (aquesta vegada juvenil), que anomenaren “Juntes les Mans”. La 
benedicció del banderí va tenir lloc a l’Església dels pares Caputxins, apadrinats 
per Enric Oliver (ex alcalde de Tarragona) i Rosa Llorach. 
El 25 de maig de 1974, en Assemblea General i anual de tots els socis amb 
nombrosa concurrència, s’acordà, la benedicció de l’estendard  de l’esbart a la 
capella de Santa Tecla de la Catedral de Tarragona apadrinat, per Antoni 
LLasera, concejal de l’Ajuntament i Ma .Claustre LLasera. Fent  també una 
actuació a la plaça de la Font amb l’esbart Comtal de Barcelona. 
El 1975 l’esbart recupera el ball de bastons ja que, que per motius interns de la 
colla antiga s’havia dissolt i en Pere Roca, antic ballador d’aquesta colla ens va 
ensenyar el ball i així es va poder sortir el mateix any per Sant Magí i Santa 
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Tecla, i per Santa Tecla l’entitat incorpora la primera noia als seguicis catalans: 
Rosa Llorach.  
El 19 d’octubre de 1975,es va fer el dinar de germanor ofert als dansaires per 
les seves actuacions durant el curs 1974 – 1975. En aquell mateix dinar, el 
mestre Jordi Salvat lliurà quatre almorratxes a en Ricard Pomerol, Carles 
Llorach, Pere Roca i Fredi Roca pels seus bons serveis a l’esbart. 
El 1976 i 1977, es seguiren fent assajos a la Cooperativa Obrera i es van anar 
incrementant balls i sortides . També a l’octubre de l’any 1976, l’esbart viatja a 
l’Alguer,  per participar en els actes oficials de l’agermanament de Tarragona i 
l’Alguer. 
A finals d’octubre del 1977, en Jordi Salvat ens deixà com a director per 
problemes familiars i de feina. Foren realment uns moments difícils per 
l’entitat.  
Al vols de novembre del 1977, en Salvador Anton de Vilaseca (que de jove 
havia portat un esbart a Perpinyà) es féu càrrec de la direcció de l’esbart, 
aportant conjunt i compromís amb el jovent. 
El 1978, l’Esbart sencer va anar a ballar a Orleans (França), convidats per 
l’escola d’idiomes de Castellà de l’Anna Dols 
El 1979, es tornà a tenir un buit en la direcció quan per motius de feina ens 
deixà a primers d’any en Salvador Anton. 
Altra vegada, la junta va tenir el gran problema de decidir sobre el futur de 
l’esbart que novament es trobava sense director. Per sortir del pas; en Carles 
Llorach (en aquells moments President de l’entitat) es posà al capdavant dels 
assajos per que no podia permetre que es perdés la il·lusió pel que tant s’havia 
treballat. 
A la tardor del 1979, en Pere Rizo (antic dansaire d’esbart de “Educación i 
Descanso”) prengué el relleu però a primers de 1980, l’entitat es tornà a 
quedar sense direcció, i per enèsima vegada la junta es va plantejar dissoldre 
l’entitat... 
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ON VAM BALLAR DURANT AQUELLA PRIMERA ETAPA?  
 

Del 1972 (any de la primera actuació) al 1977; l’Esbart realitza un total de 122 
actuacions per diferent llocs de la ciutat, urbanitzacions, barriades, Manresa, 
Salou, Cambrils, La Pineda, La Nou de Gaià, Mora d’Ebre, La Pobla de 
Montornès, El Molnàs, Reus, Tortosa, i La Riera de Gaià. 
El 8 d’octubre de 1976, es fa la primera sortida a l’estranger, a l’illa de 
l’Alguer actuant al Teatre Selva amb l’agermanament de Tarragona . 
El 1978, es fa una sortida de set dies a Orleans. 
 
QUÈ VAM BALLAR DURANT AQUELLA ÈPOCA?  
 

El ball de nans, L’indiot, L’hereu riera, Punteta i taló, La morisca, Ball francès, 
El ball de Sant Ferriol, El Patatuf, L’esquerrana, La bolangera, Les majorales, 
La castanya, El rotlletó, La contradansa, Les danses de Vilanova, Entrada de 
ball, El contrapàs, El carnestoltes, L’espanyolet, Galop de cortesia, Ball 
enrobat, La ratolinesa, Ball de cintes, Contrapàs xinxina, La quadrilla, Dansa de 
l’ofrena, Ballet de muntanya, L’aixida, Ball de garlandes, La tirotitaina, El 
rogle, Ball del vano i ram, Ball de tres, Dansa de Castelltreçol, Galop de 
panderetes, La gala de Capdevànol, Ball pla de Llavaneres. 
 

Continuarà.... 
 
GUIA DIDÀCTICA SANTA TECLA 2011 
 
Us recordem que estem recollint material per a la Guia Didàctica del Ball de 
Turcs i Cavallets que s’editarà per Santa Tecla. 
 
El dia de l’assemblea seria idoni per entregar el que tingueu i poder posar-ho 
tot a disposició dels autors del treball. 
 

 
EXPOSICIÓ DE PINTURA 
 
Recordem a tots els artistes que estem preparant l’exposició de pintura sobre 
l’Esbart i/o els seus cinc balls de Festa Major.  
 
Tant bon punt tingueu les obres enllestides les podeu anar presentar al local 
social de l’Esbart els dijous per la tarda. 
 
 
ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS 
 
L’assemblea General de Socis d'aquest any serà el divendres dia 8 d’abril de 2011 
a les 21h en primera convocatòria i a les 21:30h en segona convocatòria.  
 
Esperem la vostra assistència i també les vostres idees per als actes de 
celebració del 40 aniversari de la fundació del nostre Esbart. 
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Relació d’ACTUACIONS de l’any 2010 
 
Abril: 

- Dia 17, Seccions Infantil i Juvenil a Sant Martí Sarroca. 
 
Maig : 

- Dia 20, Cos de Dansa en la Inauguració del Jocs Juvenils Europeus. 
- Dia 30, Cos de Bastoners gran i petit al Port Aventura. 

 
Juny: 

- Dia 13, Trobada Infantil. Seccions Infantil, Juvenil i Cos de Bastoners Petit 
actuació conjunta amb l’Esbart Sant Julià de L’Arboç i l’Esbart Maragall 
de Barcelona, al Moll de Costa de Tarragona. 

- Dia 27, Seccions Infantil i Juvenil a les Preses d’Olot. 
 
Juliol: 

- Dia 10, Ball de Turcs i Cavallets i del Ball de Valencians a Cunit. 
- Dia 27, Cos de Dansa, amb l’espectacle “Fragments de Festa” a Sarral. 
- Dia 31, Cos de Dansa amb l’espectacle “Onades” a Cornellà del Llobregat. 

 
Agost: 

- Dia 14, Contalles de Sant Magí, a la Plaça de la Pagesia de Tarragona. 
- Dia 15, Ball de Turcs i Cavallets, per les Festes del barri de Gràcia de 

Barcelona. 
- Dia 17, Cos de Dansa amb l’espectacle “Fragments de Festa” a la Plaça de 

la Font de Tarragona per les festes de Sant Magí. 
- Dia 18 i 19, Cos de Bastoners en la cercavila i processó de les Festes de 

Sant Magí. 
- Dia 22, Ball de Cercolets i del Ball de Valencians a les Preses d’Olot. 

 
Setembre: 

- Dia 11, Valencians a Torredembarra. 
- Dia 12, Infantil, Juvenil i Cos de Bastoners petit a l’Ermita de la Salut. 
- Dia 19, Ball de Patatuf petit i del Cos de Bastoners petit, en la cercavila 

de Santa Tecla petita. 
- Dia 20, Retaule de Santa Tecla, al Pla de la Seu de Tarragona. 
- Dia 22 i 23, Balls de Festa Major en la cercavila i processó de Santa Tecla. 
- Dia 25, Nit de Dansa amb l’Esbart Sant Marí de Barcelona al Teatre 

Metropol de Tarragona. 
 
Desembre: 

- Dia 12, Cos de Dansa, espectacle “Onades” al Centre Cultural del Catllar. 
- Dia 19, Dia del Soci. Actuació de totes les  Seccions  de Dansa i Cos de 

Bastoners petit amb “El Nadal” a l’Auditori de Caixa Tarragona. 
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RECONEIXEMENT 
 
El passat 21 de gener del 2011 L’Ajuntament de Tarragona va concedir als balls 
de festa major del nostre esbart: 
 

• Cos de Bastoners 
• El Ball del Patatuf 
• El Ball de Cercolets 
• El Ball de Turcs i Cavallets  
• El Ball de Valencians 

 
el Diploma al Mèrit Cultural de la ciutat en reconeixement a la seva important 
tasca cultural. 
 
Ens agradaria que tots els membres de l’Esbart us sentíssiu partícips d’aquest 
reconeixement a la nostra entitat.  
 



 8

 
ANIVERSARIS 

 
   
NOVA SECCIÓ 
 
A partir d’aquest número amb la revista trobareu adjunta una recepta que 
podreu anar col·leccionant.   
 
Esperem les vostres aportacions per a què el receptari de l’Esbart vagi prenent 
cos. 
 

GENER 
 
- Dia 11, LAIA GARCIA MORENO 
- Dia 15, ALBA ARMENGOL LOZANO 
- Dia 26, ANA MARIA VIÑAS ARTES 
 
 

       MARÇ 
 

- Dia 1, ESTER ROCA LLORACH 
- Dia 3, SANDRA LOZANO PONS 
- Dia 5, ALEX TORRUELLA  BOTE 
- Dia 12, ALBA MARTIN VIDAL 
- Dia 14, AINA JUNCOSA CIURANA 
- DIA 15, FELIX ESTELLE FERNANDEZ 
- Dia 16, ARNAU SEGARRA ESCUDÉ 
- Dia 17, ANNA BORGES BALLESTÉ 
- Dia 19, SARA MORENO ESTELLE 
- Dia 20, MONTSERRAT LLORACH RIUS 
- Dia 22, ENRIC MORLANES MONTOLIU 
- Dia 23, XAVIER MANCHOBAS GARIN 
- Dia 25, RICARD POMEROL FERRE 
- Dia 25, XAVIER MANCHOBAS CARREÑO 
- Dia 26, LLUIS GOMEZ SANTOS 
- Dia 26, CARLOTA HERNANDO PUIG 
- Dia 26, GEMMA VIVES MARTI 
- Dia 28, JAUME GUASCH LLORACH 
- Dia 29, GINA SANZ FRANCO 
- Dia 29, JUDITH SALADO SANCHO 
- Dia 31, MARC MIRO BADIA 
- Dia 31, ANNA MARIA PASCUAL FERRÉ 

FEBRER
 

- Dia  5, VICTORIA ROMEU MORENO 
- Dia 12, FRANCESC XAVIER CABANES LLORT   
- Dia 16, IGNASI FALCÓ ANGLÈS                         
- Dia 29, ANA BADIA DOS SANTOS 
 
 ABRIL 
  
- Dia 1, XAVIER FERRE FLORES 
- Dia 7, NÚRIA MASIP COMET 
- Dia 7, LAIA POUS LLORACH 
- Dia 9, MARIA MARTÍ CUARTILLA 
- Dia 11, NURIA SEGUÍ GRIVÉ 
- Dia 14, ROSA Mª MANCHOBAS CARREÑO 
- Dia 15, LAURA  FERNANDEZ MONTCADA 
- Dia 17, JOAN TEIXIDO RIBERA 
- Dia 17, IRIS MADRID GARCIA 
- Dia 20, Mª DOLORS XIFRE TORNE 
- Dia 20, CRISTINA CUARTERO PRIM 
- Dia 21, MONTSE ESCUDÈ PALLARÈS 
- Dia 29, PERE DOMENECH BADIA 
 


