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Tel. 93 245 61 65 – Fax 93 513 43 17 

E-mail: agrupament@agrupament.com – Web: www.esbarts.cat 
_____________________________________________________ 

 
ESBART CATALÀ DE DANSAIRES: CENT ANYS ! 

Així com dels arbres neixen els plançons i es formen els brancatges, o 
dels esqueixos neixen delitosos rosers, així, de l’Associació de Lectura 
Catalana, creada per l’insigne patrici Aureli Capmany l’any 1907, no 
trigaria a formar-se, l’any següent, aquella crisàlide que fou l’Esbart 
Català de Dansaires. L’Esbart Català compleix enguany 100 anys! Per 
molts anys! L’Esbart Català de Dansaires amb els anys ha acabat 
convertint-se en una de les entitats de més prestigi en el nostre món, i 
durant la seva llarga singladura ha anat deixant un solc molt profund 
en el sender sempre apassionant de la cultura popular i tradicional i la 
dansa del nostre país. 
La inquietud d’una persona creà aquella benemèrita Associació de 
Lectura. La va crear perquè calia recuperar els mots, calia recuperar el 
nom de les coses, com diria el nostre gran poeta nacional Salvador 
Espriu. I oportunament han anat apareixent, com un esclafit potent, 

necessari i oportú, i han anat agafant presència les persones indicades en cada camp de la nostra diversitat 
nacional, per tal d’anar assenyalant el camí convenient, que ens caldria seguir per mantenir viu el caliu i el 
missatge sagrat de la nostra història. Fa anys. Fa ja molts anys, de fet fa segles que el nostre poble malda per a 
conservar la seva essencialitat. Es podria dir que ho portem a la sang o com una segona pell i acaba esdevenint 
al capdavall també com una part vital del nostre cos social. Som conscients que ens cal mantenir aquesta 
tessitura de compromís en cadascuna de les nostres manifestacions. Ens ho van ensenyar notables personalitats 
com Aribau, com Verdaguer, com Enric Prat de la Riba, Pompeu Fabra o Pau Casals, per citar només els més 
clàssics, i també ens ho varen marcar les personalitats 
del nostre món cultural, com el mateix Capmany, o 
Rigall, o Mainar, o el mestre Moreno, per citar-ne 
només alguns que ens han precedit i que es varen 
comprometre en aquesta lluita de mai no acabar de la 
reivindicació dels nostres drets de poble i com a poble; 
nosaltres amb les nostres danses. Ben segur que jo no us 
parlaré de la part artística del Català, com se’l coneix en 
els nostres cercles. Segurament hi haurà algú més ben 
preparat que jo que ho pugui fer. Tot i que sóc conscient 
de la gran labor que ha realitzat en el camp de la dansa, 
de l’estudi, de la recuperació i de la recopilació i l’arxiu 
documental durant la seva ja llarga existència, no m’hi 
referiré. Us parlaré, us parlo des de la seva projecció social, des de l’admiració i el respecte de qui ha esmerçat 
alguns anys de la seva vida a col·laborar en projectes culturals i sap de l’enorme esforç que requereix una tasca 
sostinguda i eficaç, una actitud que ja dura cent anys i que desmenteix categòricament aquella dita que ensenya 
que no hi ha res que cent anys duri.  
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No citarem noms, llevat del venerable i centenari Aureli Capmany, 
que hi és per propis mereixements i en reconeixement d’una tasca 
sensacional; no direm noms perquè en la centúria que estem 
commemorant hauran deixat la seva empremta en la tasca de l’entitat 
dia rere dia, mes rere mes, any rere any, tot un seguit de persones que 
han portat i porten l’Esbart Català de Dansaires al cor. No farem cap 
llista perquè seria molt llarga i tot i així ens en deixaríem algun 
d’obligat injustament. No es tracta, doncs, de fer llistes ni donar 
noms, sinó d’oferir homenatges. 
Es tracta d’homenatjar a tantes persones històriques, de fet a tots els i 
les que han passat per l’esbart, i al personal que actualment 
conformen la seva directiva, als dansaires i tècnics i a la massa social, 
tan massissa i identificada amb la finalitat de l’entitat, com és la de 
portar la dansa a les més altes cotes de conscienciació i compromís; a 

tots la nostra admiració i el nostre encoratjament. Des de la nostra admiració per la fita centenària aconseguida 
amb esforç dedicació i eficiència, volem esperar que la vostra il·lusió no decaigui; que aquesta commemoració 
tan singular no sigui una meta, sinó un esperó i un altre signe d’acord per a seguir en la nostra lluita identitària; 
una lluita que al capdavall esdevé gratificant i confortadora; una lluita, una actitud, la de l’Esbart Català de 
Dansaires, que segueixi marcant la línia a seguir, el delit a perseguir, la clau de volta que haurà d’iniciar el camí 
per al pròxim centenari, que celebraran uns altres, però del qual vosaltres, avui mateix, haureu estat posant la 
primera pedra. Que així sigui. 
Que no pari, doncs, la vostra dedicació. Que la il·lusió no afluixi i segueixi presidint tots els vostres actes. 
Certament no se’n celebren gaires d’aniversaris d’aquesta naturalesa singular. Per això, en nom dels nostres 
associats i amics i en el propi, ens plau reiterar-vos un com més la nostra felicitació més entusiasta.  
Per Catalunya i per la cultura nacional del nostre país, per molts anys, Esbart Català de Dansaires! 

 
Ricard Jové i Hortoneda 
 
Les circumstàncies històriques han fet que s’estigui covant ja una altra efemèride singular: l’Esbart Manresà 
de Dansaires, de l’Agrupació Cultural del Bages, de Manresa, celebrarà l’any vinent també el seu primer 
centenari. Esperem tenir oportunitat de felicitar-los i encoratjar-los amb idèntica vehemència que expressem 
avui per a l’Esbart Català. 
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150 PUNTS INFORMATIUS 
Quan es va deixar de publicar la primera edició de la revista Trencadansa, publicació periòdica que dirigia en 
Joaquim Vilà Folch,  es va interrompre la comunicació regular de notícies puntuals a la gent implicada en 
l’àmbit dels esbarts i de la dansa tradicional catalana. Per pal·liar la situació va néixer al cap de poc temps el 
Punt Informatiu, un senzill full confeccionat bàsicament per Ricard Jové, Andreu Garcia i Àngels P. 
Campamà. 
 
Al cap d’uns 3 o 4 anys se li va canviar el format per tal de donar-li una mica més de gràcia. I així va ser 
durant gairebé 9 anys, amb Ricard Jové de redactor en cap i Andreu Garcia de subministrador de notícies i 
materials.  
 
Quan en Ricard va deixar la redacció, Sebastià Vilanou, secretari de l’Agrupament i força destre en el camp 
de la informàtica, se’n va fer càrrec, i va atorgar a la il·lustració un paper destacat i molt enriquidor per la 
publicació. En aquests moments, ell i Andreu Garcia són els principals responsables del Punt Informatiu, no 
només cercant i elaborant notícies sinó també col·laboracions puntuals d’altres persones que poden aportar 
punts de vista o referències d’interès pels nostres objectius. 
 
150 vegades ha sortit el Punt Informatiu, i això equival a prop de 14 anys sense fallar cap mes.  
Seria desitjable que hi hagués més participació, més col·laboracions aportant altres punts de vista, opinions, 
experiències, comentaris..., especialment ara que també és accessible en PDF a la portada del nostre web. 
 
Benvingut aquest número 150, amb el desig de què per molts anys pugui ser d’utilitat facilitant informació i 
comunicació al món dels esbarts dansaires !    
 
Consell Directiu de l’Agrupament.- 
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CORRANDES DE NOVEMBRE 2008 
 
Dissabte, 1 de novembre de 2008 a les 16.30 h 
Espectacle "Centenari's" a Manresa, dins l'11ena Mediterrània. Fira d'espectacles d'arrel tradicional 
Esbart Català de Dansaires i amb la col·laboració de l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages. 
Acompanyament musical: El Grupet. Lloc: Pati del Teatre Kursaal - Població: Manresa (Bages) 
 
Dissabte, 1 de novembre de 2008 a les 18 h 
Festa de la Castanyada amb l’actuació de totes les seccions de Ballets de Catalunya, de Barcelona. Lloc: 
C/Enric Granados-Consell de Cent-Diputació - Població: Barcelona – Eixample 
 
Diumenge, 2 de novembre de 2008 a les 12 h 
Espectacle "La difícil senzillesa- Univers musical de Joaquim Serra" a Manresa  
Dins l'11ena Mediterrània. Fira d'espectacles d'arrel tradicional 
Esbart Marboleny, de Les Preses. Lloc: Teatre Conservatori - Població: Manresa (Bages) 
 
Dissabte, 8 de novembre de 2008 a les 18 h 
23a Trobada d'esbarts joves de la Catalunya Central a Sant Martí Sarroca  
Esbart Sant Martí Sarroca (amfitrió) -- Associació per la Dansa Estudi Folck, de Manresa -- Esbart Sant 
Esteve, de Navàs -- Esbart Sant Genís, de Taradell -- Esbart Dansaire del Vallès, de Terrassa 
Lloc: Espai Cultural - Població: Sant Martí Sarroca (Alt Penedès) 
 
Dissabte, 8 de novembre de 2008 a les 21.45 h 
Espectacle "Antologia" a càrrec de l’Esbart Sant Martí, de Barcelona 
Lloc: Teatre C.P. Sant Martí, Pl. Canonge Rodó s/n - Població: Barcelona -- Sant Martí 
 
Dissabte, 8 de novembre de 2008 a les 22 h 
Espectacle "Aleatori" a Granollers. Homenatge a Lluís Llach a càrrec de l’Esbart Dansaire Granollers 
Lloc: Sala Gran del Teatre Auditori, C/ Torras i Bages 50 - Població: Granollers (Vallès Oriental) 
 
Diumenge, 9 de novembre de 2008 a les 13 h 
La Moixiganga de Lleida amb l’Esbart Santa Eulàlia, de Banyeres del Penedès 
Lloc: Plaça Mirador - Població: Creixell (Tarragonès) 
 
Diumenge, 9 de novembre de 2008 a les 14 h 
Ball de Gitanes del Vallès dins la Festa de Tardor amb el Grup Mediterrània, de Sant Cugat del Vallès 
Lloc: Plaça Octavià del Monestir - Població: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) 
 
Diumenge, 9 de novembre de 2008 a les 18 h 
Recital de danses catalanes a càrrec de l’Esbart Dansot de Capellades 
Amb la Cobla La Principal del Llobregat, dir. Xavier Cassanyes 
Lloc: Teatre de la Lliga - Població: Capellades (Anoia) 
 
Diumenge, 9 de novembre de 2008 a les 18 h 
Recital amb motiu del Correllengua a Carme amb l’Esbart Dansaire de 
Vilanova del Camí 
Lloc: Teatre local - Població: Carme (Anoia) 
 
Diumenge, 9 de novembre de 2008 a les 18.30 h 
Roda d'esbarts SETVETES amb el Grup Mediterrània de Sant Cugat (amfitrió) -- Esbart Castell de Tona -- 
Esbart Dansaire del Vallès, de Terrassa -- Esbart Olesà, d'Olesa de Montserrat 
Lloc: Plaça de l'Om - Població: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) 
 
Diumenge, 9 de novembre de 2008 a les 19 h 
Espectacle "Aleatori" a Granollers. Homenatge a Lluís Llach a càrrec de l’Esbart Dansaire Granollers 
Lloc: Sala Gran del Teatre Auditori, C/ Torras i Bages 50 - Població: Granollers (Vallès Oriental) 
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Diumenge, 9 de novembre de 2008 a les 22 h 
Recital de Danses amb l’Esbart Santa Tecla, de Tarragona 
Lloc: Centre Cívic - Població: El Catllar (Tarragonès) 
 
Dimarts, 11 de novembre de 2008 a les 20 h 
Ball de Rams de Sant Martí de Provençals a càrrec de l’Esbart Sant Martí, de Barcelona 
Lloc: Plaça Canonge Rodó - Població: Barcelona -- Sant Martí 
 
Dissabte, 15 de novembre de 2008 a les 17 h 
Mostra de dansa de Festa Major a Sant Martí del Clot amb l’Esbart Sant Martí, de Barcelona 
Lloc: Teatre de l'Escola Tècnica del Clot, València 680 - Població: Barcelona -- Sant Martí 
 
Dissabte, 15 de novembre de 2008 a les 18 h 
Recital de dansa catalana a Lleida. Inici del 25è aniversari 
Esbart Lleidatà de Dansaires acompanyat de la Cobla Jovenívola d'Agramunt 
Lloc: Plaça Paeria - Població: Lleida 
 
Dissabte, 15 de novembre de 2008 a les 18. 30 h 
Trobada d'esbarts infantils organitzada per l’Esbart Ramon d'Olzina de Vila-seca 
Lloc: Plaça de l'Església - Població: Vila-seca (Tarragonès) 
 
Dissabte, 15 de novembre de 2008 a les 21.30 h 
Espectacle "Encontres. De Catalunya a Casamance en blanc i negre"   
A càrrec de l’Esbart del Casal de Dansaires Manresans i Grup de Casamance, Senegal 
Lloc: Teatre Kursaal, Passeig Pere III, 35 - Població: Manresa (Bages) 
 
Dissabte, 15 de novembre de 2008 a les 22 h 
45 anys en dansa. Espectacle de cloenda del 45è aniversari de l’Esbart Joaquim Ruyra, de Blanes 
Lloc: Teatre de Blanes, Ample 26 - Població: Blanes (Selva) 
 
Diumenge, 16 de novembre de 2008 a les 12 h 
Roda d'Esbarts Catalònia infantil/juvenil. 30a edició amb l’Esbart Dansaires de l'Hospitalet, Bitrac Dansa 
d'Igualada, l’Esbart Dansaire de Granollers i l’Esbart del Centre, de Barcelona 
Lloc: Casino del Centre c/Prat de la Riba 337 - Població: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) 
 
Diumenge, 16 de novembre de 2008 a les 18 h 
Recital de Festa Major amb l’Esbart Sant Martí de Barcelona, l’Esbart Sant Jordi de Barcelona i altres 
entitats musicals del barri 
Lloc: Teatre del Casal Calasanç. C/Sant Quintí 19 - Població: Barcelona -- Sant Martí 
 
Diumenge, 16 de novembre de 2008 a les 18 h 
Recital de danses d'aniversari dins els actes de celebració del 25è de l’Esbart Lleidatà de Dansaires 
Lloc: Teatre Municipal l'Escorxador, C/Roca Llaurador - Població: Lleida 
 
Diumenge, 16 de novembre de 2008 a les 18 h 
Espectacle "Tradicions en dansa" a càrrec de l’Esbart Ciutat Comtal 
Lloc: Foment Hortenc, c/ Alt de Mariner 15 - Població: Barcelona -- Horta-Guinardó 
 
Diumenge, 16 de novembre de 2008 a la Nit 
Recital de danses amb l’Esbart Egarenc, de Terrassa 
Lloc: Teatre Alegria - Població: Terrassa (Vallès Occidental) 
 
Dissabte, 22 de novembre de 2008 a les 18 h 
Recital de l’Esbart Egarenc al districte 6è de Terrassa  
Lloc: Centre Cultural President Macià - Població: Terrassa (Vallès Occidental) 
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Dissabte, 22 de novembre de 2008 a les 21 h 
31è Recital de música i dansa folklòrica religiosa a càrrec de l’Esbart Sant Martí de Barcelona amb la Cobla 
la Principal del Llobregat, dir. Jordi Nuñez i Pallarola 
Lloc: Església Parroquial de Sant Martí del Clot, Pl. Canonge Rodó - Població: Barcelona -- Sant Martí 
 
Dissabte, 22 de novembre de 2008 a les 22 h 
Roda d'esbarts SETVETES amb l’Esbart Castell de Tona, l’Esbart Dansaire del Vallès de Terrassa, l’Esbart 
Olesà d'Olesa de Montserrat i l’Esbart Rocasagna, de Gelida 
Lloc: Sala del Canal - Població: Tona (Osona) 
 
Diumenge, 23 de novembre de 2008 a les 18 h 
Recital de danses catalanes dins la diada del soci i lliurament del III premi Rafael Tudó 
Esbart Català de Dansaires, de Barcelona amb la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona 
Lloc: Centre Artesà Tradicionarius, Trav. St. Antoni 6-8 - Població: Barcelona – Gràcia 
 
Dissabte, 29 de novembre de 2008 a les 11 h 
Taller de danses catalanes (obert a tothom) organitzat per l’Esbart Maragall, de Barcelona 
Lloc: Plaça Orfila - Població: Barcelona -- Sant Andreu 
 
Dissabte, 29 de novembre de 2008 a les 12 h 
Recital de danses catalanes a càrrec de l’Esbart Ciutat Comtal 
Lloc: Escola Francesc Macià, Pl. Espanya 2-3 - Població: Barcelona -- Sants-Montjuïc 
 
Dissabte, 29 de novembre de 2008 a les 18 h 
Recital de l'Esbart Egarenc amb la participació del Cos de Dansa 
Lloc: Teatre Alegria - Població: Terrassa (Vallès Occidental) 
 
Dissabte, 29 de novembre de 2008 a les 18, 19 i 20 h 
Mini espectacle de dansa dins de l'acte contra la violència de gènere amb l’Associació per la Dansa Estudi 
Folck, de Manresa. Lloc: Plaça Sant Domènec - Població: Manresa (Bages) 
 
Diumenge, 30 de novembre de 2008 a les 11 h 
31è aniversari de l'Esbart Sabadell Dansaire a Sabadell amb acompanyament musical de La Corranda 
Lloc: Teatre del Centre Cívic Sant Oleguer - Població: Sabadell (Vallès Occidental) 
 
Diumenge, 30 de novembre de 2008 a les 12 h 
Roda d'Esbarts Catalònia infantil/juvenil 30a edició amb l’Esbart L'Espolsada de Premià de Dalt, l’Esbart 
Dansaire de Vilanova del Camí, l’Esbart Dansaire del Centre Moral d'Arenys de Munt i l’Esbart Montsoriu, 
de Sant Feliu de Buixalleu. Lloc: Pavelló Poliesportiu Municipal - Població: Premià de Dalt (Maresme) 
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CORRANDES PASSADES D’OCTUBRE 2008 
 
A les moltes actuacions que conformaven la programació del mes d’octubre ja anunciades,  hi cal afegir 
les que ens han estat comunicades una vegada tancada la present edició.   
 
DIA 5 D’OCTUBRE 
L’Esbart Dansaire de Castelló d’Empúries va actuar a la Fira de l’All de Cornellà de Terri. 
Els Dansaires Catalans de Tuïr van actuar a Saragossa amb motiu de les festes del Roser d’aquesta capital. 
 
 DIA 9 D’OCTUBRE 
El Grup Mediterrània de Sant Cugat del Vallès va fer una audició del Ball de les Gitanes del Vallès amb 
motiu de les Festes de Tardor a Sant Cugat. 
 
DIA 10 D’OCTUBRE 
L’Esbart Català de Dansaires va iniciar aquest divendres el “Ball dels divendres” per a passar-s’ho bé 
i aprendre a ballar.   
 
DIA 11 OCTUBRE 
La secció juvenil de l’Esbart Dansaire de Tarragona va actuar aquest dia a la ciutat de Reus.  
 
DIA 12 D’OCTUBRE 
Es va celebrar una trobada d’esbarts infantil-juvenil a la vila d’Olesa de Montserrat, organitzat per l’Esbart 
Dansaire Santa Oliva d’Olesa. Hi van intervenir, a part del grup amfitrió, els esbarts; Ballets de Catalunya de 
Barcelona, L’Esbart Dansaire del Casal Cultural de Manresa, l’Esbart Queralt de Berga i 
L’Esbart Dansaire de Molins de Rei. 
La secció “veterans” de l’Esbart Marboleny de Les Preses, va ballar el Ball de Cintes de la seva localitat. 
 
DIA 16 D’OCTUBRE 
Les seccions  juvenil-infantil de l’Esbart Manresà de Dansaires va actuar a  la Fira Artesanal de Cams-
Fonollosa al Bages.  
L’Esbart Sant Martí de Barcelona amb la col·laboració del Govern Basc va fer a València capital, una 
representació de “AURRESKU” una nova coreografia de David Martínez, que unifica la dansa basca i la 
dansa valenciana,  com ja havia fet anteriorment amb la fusió de la basca i la catalana., amb aquest encàrrec,  
la Direcció de Promoció Turística Basca ens fa confiança als esbarts i coreògrafs. 
 
DIA 17 D’OCTUBRE 
L’Esbart Català de Dansaires va fer el “Ball dels Divendres” per aprendre i passar-s’ho bé. 
 
DIA 18 D’OCTUBRE 
L’Esbart Maragall d’Arenys de Mar, va actuar al casc antic de Barcelona amb la seva secció de veterans. 
L’Esbart Català de Dansaires va actuar al Centre Sant Pere Apòstol de Barcelona dins dels actes de 
celebració dels 25 anys de l’Esbart l’Espiga d’Or. 
 L’Esbart dansaire de Rubí va actuar al Teatre del Centre Catòlic de Sant Vicenç dels Horts. 
 
DIA 19 D’OCTUBRE 
L’Esbart Dansaire Sant Joan Despí va actuar a FIRADESPÍ al recinte Firal de Sant Joan Despí. 
L’Esbart Santa Eulàlia de Banyeres del Penedès, va representar la Moixiganga de Lleida en la festa 
del 75è aniversari de Societat Nova de la seva localitat. 
 
DIA 24 D’OCTUBRE 
L’Esbart Dansaire Sícoris de Lleida va participar a un festival del CLUB SICORIS de la seva ciutat. 
L’Esbart Català de Dansaires va seguir fent els “Ball dels divendres” per aprendre i passar-ho bé. 
 
 
 
 



- 8 - 
 

DIA 25 D’OCTUBRE 
L’Esbart Vila d’Esplugues de Llobregat  va actuar al Casal Robert Brillas de la seva vila. 
L’Esbart Ramon d’Olzina va actuar a l’Espluga de Francolí al matí i a Vila-seca a la tarda. 
L’Esbart Dansaire d’Andorra va actuar a la Fira d’Andorra conjuntament amb el Grup de Danses de 
Vilanova i la Geltrú i el Grup d’Espenell de Menorca. 
 
DIA 26 OCTUBRE 
L’Esbart Brugués va incorporar-se, a darrera hora, al festival d’esbarts que és va celebrar al Barri de Marina 
de Barcelona.   
L’Esbart Dansaire d’Andorra va actuar a la Fira d’Andorra conjuntament amb el Grup de Danses de 
Vilanova i la Geltrú i el Grup d’Espenell de Menorca. 
L’Esbart Dansaire Sant Joan Despí va intervenir a la Festa dels Super 3 de Televisió de Catalunya a l’Estadi 
Lluís Companys de Barcelona. 
L’Esbart Dansaire de La Munia va actuar a la plaça Major de Castellví de la Marca. 
 
DIA 29 D’OCTUBRE 
L’Esbart Ciutat Comtal va fer aquest dia “Dimecres Folc” per rebre ensenyament de danses d’arreu del món, 
al seu estatge social. Ho faran tots els darrers dimecres de més. 
 
Insistim en demanar als esbarts que ens facin arribar les seves ballades, recitals, viatges, activitats, etc... 
amb temps, si poden. També ens cal saber el lloc i l'hora per tal de què la plana web ho pugui validar.  

............................................................................................................................................. 
 

COL·LABORACIONS 
 
SEMPRE ES UN MAL MENOR 
Un dia escrivia en aquest mateix espai del “P.I” que havia estat gaudint  i sofrint del You Tube a Internet, de 
les danses que hi ha enregistrades. Contrastat aquest tema amb altres companys, creuen que la llibertat que 
suposa el poder-hi accedir té el risc de la manca de sensibilitat en posar-hi coses que no caldrien. De fet: És 
un mal menor. Jo m’atreveixo a dir el mateix amb la secció del nostre portal Web “Esbartnautes” No tots 
tenim el nivell per escriure, ni tampoc tot el que surt publicat, en no ser objecte de debat,  hi  té cabuda. Cal 
però pensar que com en l’esport “lo important es participar-hi” i que malgrat que tots a vegades hi enviem 
“palla” no deixà de ser pel mateix concepte que comentàvem del You Tube, un mal ben menor.  Escrivim 
sense por, que ningú ens penalitzarà!  O sí. 
 
Andreu Garcia i Cartanyà.- 
 

●●●●● 
 

DEL LLIBRE “CINC MIL REFRANYS CATALANS I FRASES FETES POPULARS 
EDITORIAL MILLÀ, 1965. El calendari al mes de NOVEMBRE    
 
De Tots Sants a Nadal, justa una passa de gall.  
Sant Sadurní, el fred gros ja es aquí.  
Per Sant Andreu, pluja, neu o fred molt breu. 
Per Sant Martí, enceta la bóta del vi. 
Per Santa Caterina, del bon blat fes la farina 
De Tots Sants a Sant Andreu, vent o pluja o fred o neu. 
De Tots Sants a Sant Martí, onze dies i un matí. 
Per Tots Sants, capes i mocadors grans. 
Novembre humit et farà ric.  
Per Sant Climent, el fred reganya la dent. 
De Santa Caterina a Nadal, un mes cabal.  
Per Sant Andreu, neu per tot  arreu. 
Per Sant Andreu, si no teniu capa ja patireu. 
Fins a Desembre......... 
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AVISOS I FALQUES 
 
Recordem a tots els esbarts que és a la vostra disposició, a la seu social, tot el  material que preparem per a 
tots vosaltres. Des de la col·lecció de llibres ; Trencadansa, i  Ormeig amb els CD editats fa temps i els 
darrers. Hi ha també els DVD’s editats per monogràfics de dansa concrets i tot el que l’arxiu de 
l’Agrupament us pugui fer a mans i us interessin. 
Aquelles persones que són de fora de la ciutat, sobre tot de llocs allunyats .quan coincideixi  que són a 
Barcelona, poden recollir aquest material prèviament concertant hora. 932456165 o bé 
agrupament@agrupament.com També, tothom que necessiti aquest material serà  complagut .Els hi lliurarem 
el que els hi faci falta, així com també als que no coneguin el nostre estatge social, en podran prendre 
possessió. 
  

●●●●● 
 
SERIA MOLT PRÀCTIC TENIR TOTES LES DADES AL DIA 
 
Per tal de poder acabar les dades de la plana Web, en l’apartat de base de dades dels esbarts associats, 
preguem a tots els que tingueu plana web que ens les feu arribar com més aviat millor. Igualment hem de dir 
sobre el correu electrònic i altres dades per a poder-nos comunicar els uns als altres. Darrerament hem fet 
una convocatòria d’urgència als esbarts de Barcelona i una tercera part ens han estat retornats. Canvieu i no 
ho comuniqueu... Seria convenient que tots plegats donéssim una ullada a les que tenim passades actualment 
per a veure si són correctes i per al cas que no ho fossin, ens ho feu saber per a corregir-les. Moltes gràcies! 
Un altre prec:  Ens calen fotografies de Balls en moviment per la plana web. Podeu enviar els vostres CD al 
nostre correu electrònic i a veure si l’Empresa que gestiona el nostre portal les hi entra. Moltes gràcies! 
 

●●●●● 
 
PARTICEL·LES 
 
A part de les prop de 400 instrumentacions de danses escrites per a cobla, ens cal més particel·les ja que n’hi 
ha prop de mil d’escrites. Si no les tenim físicament al nostre arxiu, al menys voldríem saber els que en tenen 
al seu arxiu i tenir-ne detall. 

............................................................................................................................................. 
 

EL SURO DEL PUNT 
 
L’Esbart Vila d’Esplugues, d’Esplugues de Llobregat, agrairia poder contactar amb algú que pogués portar 
el seu cos de Dansa. Donen nota dels horaris d’assaigs, que són els dimarts i dijous, de 8 a 10 del vespre. 
Aquelles persones que hi puguin estar interessades, poden trucar a un membre de la seva Junta Directiva al 
número de telèfon 667 719 171o bé a: esbartesplugues@hotmail.com 
 
 
L’Esbart Dansaire de La Múnia, necessita director/a pel seu cos de dansa. Agrairan als possibles candidats a 
donar-los aquest servei que es posin en contacte amb el telèfon 93 891 80 84 Àngels,  Ella els hi donarà més 
detalls de la situació del grup i de les condicions.  
 
 
L’Esbart Dansaire Sant Marçal de Cerdanyola del Vallès, cerca un director/a pel seu cos de dansa. Qui hi 
pugui estar interessat pot trucar a Andreu Sala mòbil 627902920. 
 
 
El grup de Danses d'Ordino cerca un esbart (infantils i juvenils) que vulgui fer un intercanvi amb ells.  
Primer vindria a Catalunya el grup d'Andorra. Caldria que la primera trobada fos abans d'acabar aquest 
any 2008.   Els interessats podeu trucar a la Marta número 00376 361062 del seu mòbil.  
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ELS LECTORS ENS ESCRIUEN 
 
L’Esbart Joaquim Ruyra de Blanes ja té pàgina web actualitzada: www.esbartjoaquimruyra.cat 
 

●●●●● 
 
L’Esbart Sabadell Dansaire té actualitzat el seu E-mail i la seva web: 
www.esbartsabadelldansaire.cat 
info@esbartsabadelldansaire.cat 
 

●●●●● 
 
JOSEP BARGALLÓ I BADIA de Reus, ens envia una sèrie d’adreces electròniques, que publiquem a 
continuació, per a informació dels nostres lectors i lectores. 
 
Antiga adreça és efectiva aleshores web 
http://usuarios.lycos.es/josbargi 
 
La nova adreça, ampliada amb els balls 
http://www.jbargallo.net 
 
Pàgina web Esbart Ramon d’Olzina 
http://usuarios.lycos.es/ramonolzina 
 
L’adreça més efectiva del correu és: jbargallo@auna.com  

............................................................................................................................................. 
 

ÚLTIMA HORA 
 
Com voldríem un Centre de la Dansa Tradicional Catalana ?  
Dissabte 1 novembre 2008 a Manresa 
Lloc: Llotja Professional. Passeig del Riu, s/n cantonada Folch i Torres. Inscripció gratuïta: 93 87 53 588 
 
 
 
 
 
Composició de les taules rodones:  
Àmbit 1 formació 
Mercè Colomer, Agrupament d’Esbarts Dansaires 
Maria Josep Serra, Sac de Danses i Escola de l’Esbart Dansaire de Rubí 
Josep García, Esbart Dansaire Marboleny 
Carme Balagué, Saragatona. Grup de música i dansa tradicional 
Maria Navarrete, Associació Cultural Ai, Carai! 
Modera: Carles Jódar, periodista 
 
Àmbit 2 creació 
Montse Colomé, La Caldera 
Joan Manel Miquel, Esbart Manresà de l’ACB 
Catherine Allard, directora artística IT Dansa. Institut del Teatre 
Francesc Casadessús, director del Mercat de les Flors 
Albert Sans, coreògraf 
Modera: Fina Sitges, dinamitzadora cultural 
Àmbit 3 conservació 
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Montserrat Garrich, Esbart Català de Dansaires 
Pompili Massa, mestre d’educació musical 
Pilar López, etnomusicòloga 
Josep Bargalló, folklorista i Grup de dansa tradicional Ramon d’Olzina 
Modera: Quim Aloy, Diputació de Barcelona 
 
Àmbit 4 difusió 
Quim Rutllant, Catalunya Ràdio 
Jordi Lara, TV3 
Joan Serra, Factoria Mascaró i professor associat de la Facultat 
de Ciències de l’Educació, UAB 
Ester Baiges, del Casal Popular Panxampla 
Pep Fargas, Consorci Transversal d’Activitats Culturals 
Modera: Joan Morros, Associació Cultural El Galliner 
 
Programa: 
10:00h :: Presentació de la jornada. 
10:15h :: Reflexió sobre el paper de la dansa 
tradicional en la societat contemporània. 
Jaume Ayats, UAB 
11:00h :: Pausa-café 
11:30h :: Taules rodones (per àmbits) 
13:00h :: Conclusions i cloenda (plenari) 

............................................................................................................................................ 
 

MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 
RADIO 4 nous horaris 
El programa “Fes ta Festa” que dirigeix i presenta el nostre consoci i amic Jesús Ventura té ara els següents 
horaris: 

Dissabtes de 8 a 9 matí; Format:  Fes ta Festa 
Diumenges de 8 a matí :  Format de música nostra 
Diumenges de 9 a 10 matí  : Format: Fes ta Festa 

 
Temps enrere ens queixàvem dels perills que hi havia de la no continuitat de l’emissora degana en català. 
Dons com que sembla que les coses, no sempre van a pitjor, de moment seguim poden escoltar-la als nostres 
dials i l’horari del diumenge més assequible.  
 

●●●●● 
 
Sies.Tv 
Seguim recomanant aquesta Televisió CATALANA CULTURAL per INTERNET  que hi ha dies que emet 
en directe i que ens mostra molt bon material de tipus cultural. 
 

●●●●● 
 
PUNT DIARI. L’edició dels divendres dedicada a la Cultura Popular, és una bona feina. Es una 
normalització de la informació que ens deuen els mitjans. Gràcies al Punt, gaudim del detall de festes que EL 
PUNT DE FESTA ens proporciona. Únicament un pro.... Perquè amb els milers de practicants de les nostres 
danses, del centenar i mig d’esbarts  i els també milers de seguidors,que tenim, ens dediquen tant poc espai ?  
Proporcionalment a la gent que som, ho trobem injust i penso que de poca eficàcia per l’equip de marketing” 
del Punt. Una vegada més, però, felicitats per la feina! Tant de bo els altres mitjans fessin el mateix, o al 
menys una mica més del poc que fan.  
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RACÓ PER AL LECTOR DANSAIRE 
P. Massa 
 
 

 

 
 
Dades: 

Títol:   Jocs de música i expressió corporal 
Autor:   Núria Trias, Susana Pérez i Lluís Filella 
Any d’edició:  2002 
Editor:   Parramón edicions, S.A. 
ISBN:   84-342-2455-0 
 

 
 

 
Comentari: 
Núria Trias i Susana Pérez són dues expertes de solera en la sensorialització músical dels infants. En aquesta 
obra, les autores aporten 150 jocs inspirats en el mètode de rítmica que aplica el moviment corporal com a 
mitjà de sensibilització  vers l’art amb finalitats creatives que va idear el suís Émile Jacques-Dalcroze. 
Les propostes són molt útils no solament per a la formació musical a l’escola de primària i a les escoles de 
música, sinó també per a desenvolupar el sentit rítmic i musical dels nostres petits dansaires.  Els mestres i 
monitors de dansa dels grups més petits saben bé que és impossible mantenir una hora o hora i mitja amb els 
més petits únicament centrat en el treball exclusiu del cos i coreogràfic.  El grau d’atenció dels petits és 
sovint molt curt i cal trobar activitats diverses que ajudin a aconseguir les nostres finalitats. 
Els jocs proposats en aquesta obra s’agrupen en tres grans apartats: 1- Coneixement de l’esquema corporal i 
educació auditiva, 2- Dinàmica corporal: possibilitats motrius i 3- Estructuració de les relacions espacials i 
temporals.  No cal dir que hom hi pot introduir variants fent les propostes gairebé inacabables. L’obra 
s’acompanya d’un CD amb fragments de música adients per tal de treballar cada proposta. 
És un llibre molt recomenable per a treballar amb els més menuts de l’esbart i permet dissenyar amb molta 
solidesa una part de la sessió de dansa. 

............................................................................................................................................ 
 
LLIBRES I REVISTES 
 
El dia 25 d’Octubre i desprès de la Conferència de l’escriptor i pedagog “Joan Soler Amigó, es va presentar a 
l’estatge social de l’Agrupament  el llibre de la col·lecció “Ormeig” “Ballets a flor de cançó” un treball del 
nostre company Pompili Massa i Pujol, que va ser lliurat als que van venir-hi, i el qual és a la vostra 
disposició al nostre estatge. 
 

●●●●● 
 
En aquest apartat ens plau donar informació sobre els llibres que poden interessar als nostres esbarts, bé per a 
consultar-los més o menys regularment, o per tenir-los a disposició a les vostres biblioteques respectives. 
com us haureu pogut adonar, insistim un mes i un altre en la reiteració d’aquesta informació, repetint els 
mateixos títols o afegint-hi de nous, per tal que durant una bona temporada us en puguem fer memòria. 
NOTA: Alguns esbarts ens han preguntat en alguna oportunitat, per què no informem més, en el Punt 
Informatiu, sobre les publicacions que es refereixen a les nostres danses. En aquest sentit cal informar que en 
la nostra plana esbarts.cat existeix una secció de base documental que dóna detall de més de 200 llibres i 
revistes que us podran ajudar i orientar puntualment, alguns dels quals són a la biblioteca de l’Agrupament, a 
la vostra disposició, si els voleu consultar. La Mercè Colomer també té al dia cada nova edició que es 
produeix, i si us cal hi trobareu normalment per ordre alfabètic els escriptors/autors que us puguin interessar. 
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APUNTS BIBLIOGRÀFICS 
 
Carles d’Abàsalo . Danses tradicionals, músiques i costums de Borredà. Borredà: l’Ajuntament, 2005. 
Aquesta obra es pot sol·licitar a l’Ajuntament de Borredà. 
 
Danses i Costums del Baix Empordà, autoria compartida amb Eulàlia Hortal i Burgués. Editat per Quaderns 
de les 7 sivelles.  
 
“BALLETS A FLOR DE CANÇ0” de Pompili Massa i Pujol, número 3 de la  col·lecció “Ormeig” i 
Editat per l’Agrupament d’Esbarts Dansaires, per a tots els seus socis i qui el necessiti com a molt bona eina 
de treball. Molt recomanable.  
 

FESTES POPULARS DEL MES 
 
D’acord amb les dades que hem pogut recollir en el llibre Calendari de les danses tradicionals catalanes, de 
Lluís Puig i Gordi, Edicions El Mèdol 1998, amb el suport del Centre de Promoció de la Cultura Popular i 
Tradicional Catalana, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ens plau oferir-vos aquesta 
informació sobre les diverses festes que se celebren durant aquest mes a diferents localitats del país. El fet 
que apareixen en aquest resum no vol dir que totes aquestes festes o ballades se celebrin actualment, però sí 
que seria oportú que els habitants de les respectives localitats es preocupessin amb compromís per a 
recuperar-les en el seu calendari festiu si fos que s’han deixat de celebrar. 
 
MES DE NOVEMBRE 
 
Dia 8 de novembre 
Sant Martí de Surroca /Ogassa/ Ripollès 
Amb motiu de les festes de Sant Martí, es fan els “Ball de la maniera, Ball de la Mare de Déu del Puig 
de França i el Ball de Sant  Ferriol.  
 
Dia 9 de novembre 
Ginestar. Ribera de l’Ebre. Ball de coques 
 
Dia 11  Festivitat de Sant Martí   
Xerta. Baix Ebre. Jota xerolina.  
 
Festa Major de Sant Martí 
Dia 11 de novembre. Davant de l’Església de Sant Martí del Clot. Barcelona 
Ball de Rams de Sant Martí de Provençals. 8 del vespre.  
 
Data variable de novembre  
Sant Cugat del Vallès al Vallès occidental 
Paga-li  Joan, Ball de bastons i ball de gitanes. 
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FESTES ASSENYALADES DEL MES DE NOVEMBRE 
 
FESTES DE SANT MARTÍ 
Es tracta d'un conjunt de celebracions de tardor dedicades a aquest sant amb nom de déu guerrer venerat a 
Catalunya des de temps immemorials com a patró de la cavalleria. La seva vida i la llegenda expliquen en 
part el fenomen òptic de l'Arc de Sant Martí i el de l'Estiuet de Sant Martí, l’interludi de bonança que cada 
any té lloc a mitjans de novembre. La devoció a Sant Martí va ser molt important a Occitània des d'on es va 
estendre a tota Catalunya. Sant Martí ha estat considerat el patró de l’orde de cavalleria, abans que sant Jordi 
i sant Jaume, i ha estat tingut per protector dels que tractaven amb cavalls, mules i altre bestiar de ferradura i 
de peu rodó, així com dels forjadors i manyans. Més d’una trentena de viles el tenen per patró. 
 
Festes patronals : 
Puig-Reig (el Berguedà) 
Cerdanyola (el Vallès Occidental) 
 
Festes Majors : 
Clot-Camp de l'Arpa, Barcelona (el Barcelonès) 
Teià (el Maresme) 
Arenys de Munt (el Maresme) 
Calonge (el Baix Empordà) 
Xerta (el Baix Ebre) 
Talarn (el Pallars Jussà) 
Els Alamús (el Segrià) 
Campelles (el Ripollès) 
Verneda (districte de Sant Martí) de Barcelona 
Sobremunt (Osona) 
Pau (l'Alt Empordà) 
Vilallonga de Ter (el Ripollès) 
El Far d'Empordà (l'Alt Empordà) 
Torrelles de Llobregat (el Baix Llobregat) 
 
Ball de Sant Martí : 
Sant Martí Sarroca (l'Alt Penedès) - s'havia distingit pel Ball de Sant Martí, un espectacle o ball 
parlat de plaça que escenificava la llegenda del sant. 
Altafulla (el Tarragonès) - la setmana del dia 11 de novembre, amb la tradicional exhibició castellera a la 
Plaça del Pou, la baixada de 'trastes', l'exhibició dels Diables i el correfoc i un final de festa amb el Castell de 
Focs. Des de 1975 es fa l'Esmorzar de l'Arengada. També es fa una processó amb la imatge del sant pels 
carrers de la vila. S'havia destacat pel Ball de Sant Martí, un ball parlat que es va representar per darrera 
vegada l'any 1939. 
 
Tanmateix, cal enumerar altres festes d’importància aquest mes : 
Festes de Sant Andreu 
Festes de Santa Cecília 
Festes de Santa Caterina 
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APROFITEM L’AVINENTESA PER INCLOURE INFORMACIÓ DEL BALL DE FAIXES DE 
SANT MARTÍ DE TOUS A L’ANOIA 
Propera edició: 08/11/2008 
 
Originalment era el ball tradicional i popular de la Festa Major, que es ballava darrere la processó.  
 
Segons el Costumari Català, consisteix en una sèrie de combinacions entre els dansaires que ballen amb la 
faixa estesa fins arribar a conformar un teixit que aguanta el pes d’un dels participants. 
 
Les figures més importants són les darreres. El capità es situa enmig del grup i els seus companys 
evolucionen en rodona al seu entorn, entreteixint-li les faixes per damunt de l’espatlla de manera que li 
volten tot el coll i només se li veu el cap, que sobresurt per damunt del teixit de faixes. 
 
En un moment donat els dansaires afluixen llurs faixes; llavors el capità es pot deseixir del dogal que li 
oprimia el coll, fa un salt ràpid i lleuger per tal de pujar per damunt del nivell de les faixes que els ballaires 
han abaixat tant com han pogut. 
 
Així que ha saltat tornen a estrènyer el teixit a fi que resulti prou compacte per a poder sostenir dret, damunt 
de l’entrellaçat de faixes, el capità, onejant la bandera, llança visques de joia mentre la colla el passeja 
triomfalment per la plaça. 
 
Horari: 12 h. Plaça de l’Església, 12,30 h Plaça de Fàtima 
Entrada: Gratuïta 
 
Més informació : 
Ajuntament de Sant Martí de Tous  
Escoles, 12  
08712 - Sant Martí de Tous  
Tel: 93 809 60 02  
www.tous.cat 
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