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L’ESBART ESTÀ DE DOL 
 
Aquest mes de juliol ens ha colpejat durament. Tres membres de la nostra entitat 
ens han deixat. Persones que d’una forma o altra han format part del nostre ideal i 
han recolzat tot allò que com a grup intentem defensar. 
 
El dia 1 de juliol ens deixava la FLORA PUJOLÀ TRESSERRES,  a ella li devem 
un especial reconeixement per els primers dies de la nostra entitat. Entre les 
moltes col·laboracions recordar com anècdota quan la barretina era element 
obligat en les nostres actuacions i ella les confeccionava reversibles en morat i 
vermell per estalviar. 
  
El dissabte dia 3 ens deixava el nostre President CARLES LLORACH FORTUNY, 
qui va donar vida a l’esbart des de l’inici. Fundador de la primera junta per a la 
constitució de la nostra entitat en l’època franquista, sempre amunt davant de les 
adversitats, que no eren poques! El seu amor a Tarragona, a la cultura i molt 
especialment a l’esbart fou tant, que ens hem de sentir afortunats i honorats de 
tenir-lo com a President - Fundador de l’ESBART SANTA TECLA. 
 
I el diumenge dia 11 sobtadament el nostre PACO MADRID PIQUERES també 
ens deixava. Perdre un membre actiu de l’entitat, col·laborador i amic de tothom, 
fa molt mal!  
 
L’esbart som una “gran família” en tots els aspectes i així ens hem comportat tots 
aquests dies: gràcies pel suport rebut. També ens podem sentir afortunats de tenir 
tants i tants amics que s’afegeixen al nostre sentiment en aquests moments 
dolorosos per l’esbart. Són moltes les entitats institucionals, privades i persones 
particulars, que han fet arribar el condol a l’entitat. Diuen que és llei de vida, però 
la veritat és que no ens hi acabem d'acostumar, i menys quan les persones que 
se'n van son d'aquelles que deixen empremta. 
 
El seu principal llegat: amor a Tarragona, a la festa i respecte per les persones 
que han sabut traslladar a tots nosaltres i, com ens han dit aquests dies, aquest 
és un d'aquells tresors que no es toquen però sí poden sentir-se. 
 
Sentim-nos tots hereus d’aquest tresor i no el deixem perdre mai! El nostre país 
necessita, ara més que mai, persones com ells! 
 
Que no ens falti força per tirar endavant! 
 
LA JUNTA 
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EL Sr. LLORACH 
 
SÍ, senyor Llorach. Sempre ha estat el senyor Llorach. El pacient, el mediador, el 
responsable, l’entenedor, el que es feia estimar, el que sempre tenia una paraula 
amable, l’entusiasta...el que tots volien al seu costat. Però només uns el van tenir 
al 100%: l’Esbart Santa Tecla que li tenia el cor robat. 
 
Els inicis van ser molts durs, dialogant amb las “instituciones”, “gobiernos 
provinciales”... Ell no defallí mai demanant ajut per una entitat tarragonina i 
catalana que naixia enmig del desert cultural d’una Catalunya apagada pel 
franquisme. Es va posar al capdavant d’un grup de pares i uns dansaires joves 
entusiasmats pel fet de poder parlar, cantar i ballar en català que es la nostra 
llengua i la nostra cultura. Quina sort vaig tenir d’estar des dels primers moments 
amb ell. Sempre al peu del canó, amb el banderí, el micro o les espardenyes a la 
mà a punt d’ensenyar el que fos per tal de que la canalla no defallís mai. Buscant 
llibres en català, parlant en català i fent l’impossible per que no deixéssim mai 
d’estimar la nostra terra. 
 
Recordo, que havent tornat de la “mili”, desprès d’un assaig a la Cooperativa 
Obrera al local del Casal Tarragoní, ell era de la Junta de la Cooperativa i vice-
president del Casal, em va dir: ”Jaume, crec que tu tens que portar la direcció de 
l’esbart o bé haurem de plegar i tot allò que hem creat quedarà en res.” No us 
podeu imaginar la meva cara de sorpresa. “Tindràs el meu suport i el de la Junta 
en tot el que et faci falta per aprendre i fer que l’esbart avanci”. El seu suport mai 
em va faltar, sempre a punt per acompanyar-me a veure esbarts, parlar amb 
mestres, directors, coreògrafs, institucions, alcaldes, regidors  i  un grapat de 
personalitats que mai hauria imaginat conèixer en la meva tasca com a director de 
l’esbart. 
 
Ell va ser el principal impulsor per a que jo comencés com a coreògraf, donant 
vida a les meves fantasies folklòriques i que les nostres creacions es convertissin 
en els personatges més populars de les festes ja fossin els Cercolets, Turcs, 
Patatuf, Valencians, Vibria, Àliga...Tot un seguit de balls de Festa Major per 
Tarragona i també per moltes altres poblacions de les nostres terres. 
 
Sempre es va mantenir incondicionalment al meu costat, donant-me suport en 
totes i cada una de les meves apostes per difícils que fossin de tirar endavant 
però que finalment van acabar tenint gran ressonància a Tarragona i per les 
festes de Santa Tecla. Serveixin com exemple aquells Turcs i Cavallets. Ningú 
sap la suor que ens va costar tot el procés, però al final, una vegada incorporats al 
Seguici Popular la Generalitat de Catalunya ens atorgava el premi Nacional de 
Cultura,  De totes maneres el projecte més dur i ambiciós, amb més de 4 anys de 
treball i que a ell li tenia el cor robat, va ser: El Retaule de Santa Tecla. El definia 
com una feina de tots i per tots, un treball original i de gran plasticitat, que el feia 
emocionar (com a tots cada any) però que sens dubte era la culminació d’una 
entitat que sempre ha buscat el millor per Tarragona. 
 
Jo només puc dir que al seu costat he viscut grans moments a l’esbart i que tenim 
sort de poder recollir tot allò que ell va sembrar. 
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Gràcies Sr. Llorach per ser el meu confident, el meu amic i fer-me estimar tant  
Tarragona i l’Esbart Santa Tecla. 
 
Deixeu-me que també tingui un dolç record per la meva mare la Flora: ella és 
potser la culpable de que jo sigui fundador del Santa Tecla. Ens va fer anar a 
aprendre a ballar sardanes a l’antic teatre Metropol. Era una gran amant de les 
sardanes i balladora i va estimar tant o més l’esbart que com jo l’estimo ara. A ella 
un record per tot allò que ha sigut i el que ha fet. Gràcies Flora per ser com eres. 
 
I del Paco...que voleu que digui que no sapigueu? Per a mi una grandíssima 
persona, col·laboradora, entregada, responsable... 
Bastaix al Retaule (una peça clau dintre de la representació), pelegrí a les 
Contalles, quan calia es posava un cavall amb els turcs...sempre disposat. Que 
Gran!!! 
 
Gràcies bon amic!! 
 
Jaume Guasch Pujolà 
Director artístic 
 
 
 
 
 

Actuacions previstes  
 
Dia 31 de juliol.             Actuació  del  Cos  de  Dansa l’espectacle  “Onades” a           
                                      Cornellà. 
Dia 14 d’agost.              Representació de les Contalles de Sant Magí a la Pl. de     
                                      la Pagesia de Tarragona.  
Dia 15 d'agost.              Turcs i Cavallets al barri de Gracia (Barcelona). 
Dia 17 d’agost.              Actuació del Cos de Dansa a la Plaça de la Font, Festes  
                                      de Sant Magí. 
Dia 18 de setembre       Balla els Balls 
Dia 18 de setembre       Mostra de folklore. Ball de Bastons i del Ball de Cercolets. 
Dia 19 de setembre       Cercavila de Santa Tecla petita. 
Dia 20 de setembre       Retaule de Santa Tecla a la Catedral de Tarragona. 
Dia 22 /23 de setembre Cercavila i processó de Santa Tecla. 
Dia 25 de setembre       Nit de Dansa al Metropol. 
 
 
Anima’t 
 
Què fas els dilluns i els divendres a les 20.00h?  
 
Si tens uns patins i una mica de temps ja ho tens tot. La Gemma Roca i la Judit 
Batlle son les coordinadores. 
 
Per cert, no cal saber-ne, només tenir ganes de passar-ho bé. 
 
  
Recordatori 
 
Si fa 25 anys que surts al Seguici Popular recorda comunicar-ho a la Gemma 
Roca (654 883 635). 
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Assaigs 
 
Contalles de St. Magí        Tots els dimarts a les 22.00h 
 
Patatuf Petitet  Dijous: 5,12, i 26 d’agost. 
                                 Dijous: 2, 9 i 16 de setembre.  

Horari: 17:45h a 18.30h. 
 

Patatuf Gran   Dimarts: 31 d’agost i 7 i 14 de setembre. 
                                 Divendres:  3, 10 i 17 de setembre. 

Horari: 17:45h a 19.00h. 
 

Cercolets Petitet  Dijous: 5,12, i 26 d’agost. 
                                 Dijous: 2, 9 i 16 de setembre.  

Horari: 18:30h a 19.30h. 
 

Cercolets Gran  Dijous: 5,12, i 26 d’agost. 
                                 Dijous: 2, 9 i 16 de setembre.  

Horari: 19:30h a 20.30h. 
 

Bastons Petits  Tots els dilluns a les 19:00h 
 
ANIVERSARIS 

 

 
 

Miscel·lània  

 
El Canal Blau de TV de Vilanova i Tag12 ens faran uns reportatges a les seccions 
de l'esbart. Vam començar el dijous 22 de Juliol amb el cos de dansa. 
 
Si voleu veure programes de cultura, festes populars i esbarts cliqueu a aquest 
enllaç:  http://www.endansa.cat/ 
 

 
AGOST 
 
 

   4  ANGEL MIRO ENRICH 
 14  ALBA TENDILLO GARCIA 
 19  ELISABETH GARCIA BLAYA 
 20  ARIADNA RISCOS VILARO 
 31  Ma. LOURDES ALEU VIÑAS 

 

 
SETEMBRE  
 

   1 JOAN MANEL GOMEZ SANTOS 
   5 DIVINA VISO CAMPANYÀ 
   6 MANEL FERNANDEZ GARCIA 
   6 ABRAHAM ESTELLE FERNANDEZ 
   9 JAUME GUASCH PUJOLA 
 10 ERNESTO BOSQUE  TORRALLARDONA 
 10 GEORGINA MÀRMOL RAMON  
 10 GISELA POUS LLORACH 
 11 PERE ROCA  GARCIA 
 18 GUSTAVO GARCIA MELLADO 
 21 JOSEPA POMEROL FERRE 
 21 PERE SEGARRA  AMENÓS 
 28 GUILLEM MONLLAÓ LOPEZ 
 30 ELIA FIGUERA PÀMIES 

 


