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Des de la seva creació, els esbarts dansaires 
han sabut recollir com ningú la riquesa i la 
varietat de les danses que es ballen a tots els 
territoris de parla catalana. 

A més, moltes d’aquestes danses s’interpreten dins el cicle festiu del barri 
al que pertany cada entitat i són grans moments rituals de les festes ma-
jors. Però hi ha alguns esbarts que no n’han tingut prou amb la tasca de 
recollir i difondre balls i la recerca constant de l’excel·lència els ha portat 
a la creació. El resultat són noves danses i espectacles que, basats en la 
tradició, la reinterpreten i creen nous llenguatges escènics. 

Per això enguany neix la Mostra de Dansa Catalana de Nova Creació, un ci-
cle que es fa al Sant Andreu Teatre durant el mes d’octubre i a on participen 
els esbarts Ciutat Comtal, Sant Martí i Maragall. 

Es tracta de tres entitats de Barcelona que treballen en la línia de creació 
d’espectacles en paral·lel a la participació en les festes majors dels seus 
barris. Presentaran tres espectacles – ‘Essències’, ‘Acròstic’ i ‘Toc d’inici’- 
que són produccions que juguen amb els llenguatges més innovadors de 
la dansa sense deixar d’inspirar-se en balls centenaris provinents de tots els 
territoris de parla catalana.

Francesc Fabregat
Cap de cultura popular 
de l’Ajuntament de Barcelona

Metro
Línia 1, Fabra i Puig
Línia 9 i Línia 10, Onze  
de Setembre

Bus 
11, 26, 34, 36, 40, 62, 96, 
97, 104, 122, H4, H6, H8

RENFE
Sant Andreu Arenal
Sant Andreu Comtal

NitBus 
Pg. Fabra i Puig: N9
Av. Meridiana: N3

Pàrquing
Et regalem 30 minuts 
de pàrquing!

B:SM Sant Andreu 
Teatre 
(c/ de les Monges, 2) 
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ESBART 
MARAGALL
Essències

 4 d’octubre 

 20:30h 

 6 EUROS 

 120 MINUTS 

ESBART 
CIUTAT COMTAL
Acròstic

 5 d’octubre 

 20:30h 

 6 EUROS 

 75 MINUTS 

L’Esbart Ciutat Comtal presenta aquest espectacle 
amb coreografies de nova creació com si es tractés 
d’una composició poètica de la qual emanen els senti-
ments a través de la dansa. 

Es tracta d’un conjunt expressiu que, com un entre-
teniment lingüístic, enjogassat i misteriós, ens revela 
missatges commovedors i essencialment vitals. Una 
composició d’imatges, formes, gestos i moviments 
amb la voluntat de comunicar i fer sentir les emocions 
que fonamenten la nostra existència.

Ballarines i ballarins del cos de ball 
de l’Esbart Ciutat Comtal.
Direcció artística i coreogràfica: M. Teresa 
Agustí
Assessor artístic: Lluis Calduch
Vestuari, disseny gràfic i disseny de vídeos: 
Pau Fernández.
Disseny il·luminació: Alex Olmedo, David 
Martínez
Projecció i vídeos: Francesc Admetlla
Confecció de vestuari: Laura Barberà, Eva 
Mula, Época
Veu: Pere Borràs.

ESBART 
SANT MARTÍ
 Toc d’inici

 6 d’octubre 

 20:30h 

 6 EUROS 

 90 MINUTS 

Aquest espectacle vol ser un homenatge a la gent de 
Barcelona que fa possible que la ciutat sigui com és: 
oberta, acollidora, solidaria, creativa, multicultural 
i viva. 

Un homenatge a totes aquelles entitats que tant a 
la ciutat com a la resta del país han creat un teixit 
associatiu. Però també a les persones que després 
de les seves feines diàries habituals, encara tenen 
ànims i forces per reunir-se i contribuir a que una 
entitat tiri endavant.

Nosaltres ho fem des de fa 70 anys, a través de la 
dansa catalana.

Ballarines i ballarins del cos de ball de 
l’Esbart Sant Martí.
Direcció artística i coreogràfica: David 
Martínez
Ajudant de direcció: Ariadna Codina
Disseny i confecció vestuari: Mònica Elies, 
Pilar Guilera, Mercè Quintanas, Pilar Villa, 
Rosa Cruells i Puri Cruz.
Disseny gràfic: Laia Cuberes i Adrià Ramírez
Disseny d’il·luminació: David Martínez
Managament: Andreu Garcia
Producció executiva: Julio Verano i 
Rafael Solé

Per la creació d’aquest espectacle hem partit de les 
pròpies essències, deixant fluir els nostres sentiments 
i emocions per cercar la complicitat del públic i
captivar-lo.

L’acurada selecció de tradició i coreografia ens per-
met mostrar l’harmonia, delicadesa i elegància en 
aparent contraposició a la força de l’espectacle, a 
cops esbojarrada i d’altres continguda.

Al llarg de les coreografies presentades hi trobareu 
essències tradicionals, de coreografies consolidades, 
de creacions pròpies i també de tradició i modernitat.

Ballarines i ballarins del cos de ball 
de l’Esbart Maragall.
Direcció artística i disseny de llums: Enric 
Martínez
Adjunt a direcció: Jordi Ginestet
Mestre de dansa: Jordi Bachs
Mestre de tecnificació: Conce Bachs
Mestre de castanyoles: Andreu Bachs
Muntatge musical: Josep Català
Veu: Anna Vilalta


