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Què és la diada?
Segons ho defineix www.omnium.cat
L’Onze de Setembre Catalunya commemora la derrota que va patir el 1714 a mans de les tropes
espanyoles de Felip V de Borbó. Catalunya, que havia estat fins aquell moment una nació sobirana, va
perdre les llibertats nacionals, les lleis pròpies del país i va patir la prohibició de la llengua i la cultura
catalanes.
Després d'anys de foscor, el 1932, en el marc de la II República espanyola, Catalunya va adquirir un
Estatut d’autonomia que recuperava part de les seves llibertats nacionals. Però després de la Guerra
Civil, la dictadura del general Franco va comportar la repressió més dura que mai ha patit Catalunya,
fins al punt que podem parlar d’un intent de genocidi cultural, amb milers i milers d’ afusellats i
represàlies. Fins i tot entre ells s'hi compta el president del Govern de Catalunya, Lluís Companys,
l'únic president europeu afusellat pel nazisme-feixisme. El 1979 es va aprovar un nou Estatut
d’autonomia de Catalunya, amb el qual es va dotar el país d’unes institucions i d’un govern propis,
però des de llavors encara no s’ha assolit un nivell d'autogovern satisfactori.
Celebrem la Diada des de la societat civil
Cada 11 de setembre molts catalans i catalanes continuem manifestant-nos pels carrers per reclamar el
reconeixement dels nostres drets nacionals i més autogovern.
La Festa per la Llibertat es configura com un acte polític de la societat civil catalana, per celebrar la
Diada de manera festiva i alhora reivindicativa. Volem fer d’aquesta celebració un acte polític
d’afirmació i reivindicació nacional, de forma oberta i participativa. Per aquest motiu, des de l’any
2000 unes dues-centes entitats de la societat civil catalana celebrem un acte que comprèn una mostra
d’entitats, la lectura d’un manifest que compta amb el suport de les entitats i un concert de música que
clou la celebració.
Volem compartir aquesta reivindicació amb totes les persones que viuen a Catalunya, vinguin d’on
vinguin. Només si tenim més capacitat per decidir com volem que sigui el nostre país podrem
construir-lo més just, plural, solidari, integrador i sostenible.

L'Onze de Setembre de 1714, (Pintura d'Antoni Estruch - 1909)
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CORRANDES DE SETEMBRE*
Dijous, 4 de setembre de 2008
Acte inaugural de les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya amb l’Esbart Maragall de
Barcelona amb l’acompanyament de la Cobla Reus Jove (obriran l’espectacle)
Lloc: Carrers del poble (19 h cercavila) i Carpa (22 h espectacle) - Població: Calella (Maresme)
Divendres, 5 de setembre de 2008 a les 23 h
Recital de cloenda de "Sardanes a la fresca" amb l’Esbart Lleidatà de Dansaires, de Lleida
Lloc: Plaça - Població: Alcoletge (Segrià)
Dissabte, 6 de setembre de 2008 fins a diumenge, 7 de setembre de 2008
L’Esbart Sant Julià de l'Arboç presenta l’espectacle Arrels noves de la Mediterrània a Hecho (Osca)
Dissabte, 6 de setembre de 2008 a les 15 h
Espectacle "Antologia" amb l’Esbart Sant Martí, de Barcelona
Lloc: Plaça del 18 de Juny - Població: Cotlliure, Rosselló (Catalunya Nord)
Dissabte, 6 de setembre de 2008 a les 18 h i dins els actes de la Festa Major de Sabadell Cercavila
amb acompanyament de la Cobla Nova Vallès a càrrec de l’Esbart Sabadell Dansaire i altres entitats
de cultura tradicional i popular
Lloc: Carrers de Sabadell - Població: Sabadell (Vallès Occidental)
Dissabte, 6 de setembre de 2008 a les 22 h
Dansa catalana a Mallorca amb l’Esbart Jove, de Gualba - Població: Vilafranca de Bonany, Mallorca
Diumenge, 7 de setembre de 2008 fins a dimecres, 10 de setembre de 2008
Dansa catalana a Menorca amb l’Esbart Sant Martí, de Barcelona
Població: Maó, Ciutadella, Mercadal (Menorca)
Diumenge, 7 de setembre de 2008 a les 12 h
Danses catalanes a càrrec de l’Esbart Dansaire d'Iluro de Mataró
Lloc: Places i carrers - Població: Sitges (Garraf)
Diumenge, 7 de setembre de 2008 a les 18 h dins els actes de la Festa Major de Sabadell
Ball de la Bola a Sabadell obert a tothom amb l’Esbart Sabadell Dansaire
Lloc: Plaça de Sant Roc - Població: Sabadell (Vallès Occidental)
Diumenge, 7 de setembre de 2008 a les 18 h
Recital de danses tradicionals amb l’Esbart Dansaire Fontcoberta, de Banyoles
Lloc: Plaça - Població: Sarrià de Ter (Gironès)
Diumenge, 7 de setembre de 2008 a les 19 h
Espectacle « Tradicions en dansa » a càrrec de l’Esbart Ciutat Comtal, de Barcelona
Lloc: Plaça Pau Casals - Població: Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
Diumenge, 7 de setembre de 2008 a les 20 h
Danses catalanes a càrrec de l’Esbart Lleidatà de Dansaires, de Lleida
Lloc: Passeig del Terrall - Població: Les Borges Blanques (Les Garrigues)
Diumenge, 7 de setembre de 2008 a les 21 h
Ballada de Festa Major a càrrec de l’Esbart Sabadell Dansaire amb la Cobla Sabadell
Lloc: Plaça Vallès - Població: Sabadell (Vallès Occidental)
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Dilluns, 8 de setembre de 2008 a les 19 h
Espectacle de danses dels Països Catalans amb l’Esbart Santa Eulàlia, de Banyeres del Penedès
Lloc: Plaça de l'Ajuntament - Població: Benifallet (Baix Ebre)
Dimarts, 9 de setembre de 2008 a les 18.30 h
Espectacle "Memòries" a Olot amb l’Esbart Olot
Lloc: Plaça Major - Població: Olot (La Garrotxa)
Dimecres, 10 de setembre de 2008 a les 22 h
Espectacle "Fills del mar" amb l’Esbart Montgrí, de Torroella de Montgrí
Lloc: Plaça de la Vila - Població: Serra de Daró (Baix Empordà)
Dimecres, 10 de setembre de 2008 a les 22 h
Recital amb l’Esbart Dansaire Granollers
Lloc: Plaça de la Porxada - Població: Granollers (Vallès Oriental)
Dimecres, 10 de setembre de 2008 a les 22 h
Recital de danses catalanes amb l’Esbart Lleidatà de Dansaires
Lloc: Plaça - Població: Llardecans (Segrià)
Dimecres, 10 de setembre de 2008 a les 22 h
Espectacle de dansa catalana a càrrec de l’Esbart Dansaire de Sant Joan Despí
Lloc: Casino Valliranenc - Població: Vallirana (Baix Llobregat)
Dimecres, 10 de setembre de 2008 a la Tarda
Recital de la Diada a Malgrat de Mar amb l’Esbart Dansaires Malgratencs Mar Blava
Lloc: Parc de Can Campasol - Població: Malgrat de Mar (Maresme)

La dansa de Castellterçol
Les majorales d’ Ulldemolins
Ball pla de Canejan
Ball de cascavells de Cardona
Ball cerdà de la Seu d’Urgell
Ball de faixes de Sant Martí de Tous
La dansa de Campdevànol
Els nans nous de la Patum de Berga
Ball pla de cavallets
La morisca de Gerri de la Sal
Les danses de Vilanova
Ball de Cintes de Les Preses
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Dijous, 11 de setembre de 2008 – DIADA
A les 11 h
-Esbart Comtal, Bastoners de Barcelona, davant l'estàtua de Rafel de Casanova a Barcelona
A les 12 h
-Grup de Dansa Tradicional Catalana Ramon d'Olzina, de Vila-seca, a la plaça de Vila-seca
(Tarragonès)
-Esbart Dansaire Granollers a la Plaça de Canovelles (Vallès Oriental)
-Esbart Maragall de Barcelona a la Plaça de l’Ajuntament de Piera (Anoia)
-Esbart Dansaire d'Arenys de Munt a Montgat (Maresme)
-Esbart Olesà a la Plaça de l'Ajuntament de Martorell (Baix Llobregat)
-Esbart Vila d'Esplugues al Parc 11 de Setembre d’Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat)
A les 17 h
-Grup de Dansa Tradicional Catalana Ramon d'Olzina, de Vila-seca al recinte del Castell de Vila-seca
(Tarragonès) amb tots els elements festius de la vila
-Esbart Dansaire de Vilanova del Camí al Polivalent Can Papaseit de Vilanova del Camí (Anoia)
A les 18 h
-Esbart Egarenc, de Terrassa a la Plaça 11 de Setembre de Terrassa
A les 19 h
-Esbart Sant Martí , de Torrelles de Llobregat a la Plaça del Mercat/Bellvitge de L'Hospitalet de
Llobregat
-Esbart Sant Julià + Bufalodre a la Plaça de la Puntaire de L'Arboç (Baix Penedès) presenten
l’espectacle "1808, alè d'esperança" a l'Arboç
-Esbart Dansaire de Rubí al Teatre Modern del Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
-Esbart Sant Marçal de Cerdanyola a la Plaça de les Heres de Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedès)
-Esbart Lleidatà de Dansaires, de Lleida a la Plaça d’Almenar (Segrià)
A les 20 h
-Esbart Montgrí, de Torroella de Montgrí presenta "25 anys de continuïtat" a Ullastret (B. Empordà)
-Esbart Dansaire Arenys de Munt a Pals (B. Empordà)
-Esbart Gaudí, de Barcelona a la Plaça de l'Ajuntament de Mataró (Maresme)
A les 22 h
-Esbart Sant Martí, de Barcelona a la Pl. Picasso de Vilassar de Mar (Maresme)
L’Esbart Dansaire de l'Orfeó Reusenc presenta el seu espectacle de dansa tradicional a Riba-roja
d'Ebre (Ribera d'Ebre)
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Divendres, 12 de setembre de 2008 a les 20 h
Espectacle de dansa a càrrec de l’Esbart Maragall de Barcelona
Població: Cabrils (Maresme)
Divendres, 12 de setembre de 2008 a les 21 h
Danses dels Països Catalans amb l’Esbart dels Reis de Mallorca de Perpinyà - Foment de la Sardana
Lloc: Càmping Azureva - Població: Sant Cebrià de Rosselló (Catalunya Nord)
Dissabte, 13 de setembre de 2008 a les 19 h
II Mostra de danses del Maresme amb l’Esbart Dansaire d'Iluro, de Mataró
Lloc: Plaça de l'Ajuntament - Població: Mataró (Maresme)
Dissabte, 13 de setembre de 2008 a les 20 h
Recital de danses tradicionals amb l’Esbart Montgrí, de Torroella de Montgrí (Sec. infantil i juvenil)
Amb acompanyament del conjunt Trapassacs - Població: L'Estartit (Baix Empordà)
Diumenge, 14 de setembre de 2008 a les 12 h
Espectacle de dansa catalana amb l’Esbart Dansaire de Granollers
Lloc: Plaça - Població: La Roca del Vallès (Vallès Oriental)
Diumenge, 14 de setembre de 2008 a les 15 h
Danses catalanes amb l’Esbart dels Reis de Mallorca de Perpinyà - Foment de la Sardana
Lloc: Plaça del 18 de Juny - Població: Cotlliure (Rosselló - Catalunya Nord)
Diumenge, 14 de setembre de 2008 a les 18 h
Acte de cloenda de les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya amb l’Esbart Manresà de
Dansaires i tots els grups estrangers
Població: Sant Fruitós de Bages (Bages)
Divendres, 19 de setembre de 2008 fins a diumenge, 21 de setembre de 2008
Festival Folklòric de Calonge amb la participació de l’Esbart Maragall, de Barcelona
Població: Calonge, Mallorca
Divendres, 19 de setembre de 2008 a les 19 h
Santa Tecla Petita a Tarragona amb l’Esbart Dansaire de Tarragona
Lloc: Casc Antic - Població: Tarragona (Tarragonès)
Divendres, 19 de setembre de 2008 a les 22.30 h
7a. edició de danses de creació amb l’Esbart Dansaire de Rubí i l’Esbart Dansaire de l'Orfeó Reusenc
Lloc: Teatre Bartrina, Pl. del Teatre 1 - Població: Reus (Baix camp) – Entrada lliure
Dissabte, 20 de setembre de 2008 a les 11 h
Matí bastoner de Festa Major amb l’Esbart Català de Dansaires i l’Esbart Comtal de Barcelona
Lloc: Plaça Sant Jaume i Plaça dels Àngels - Població: Barcelona -- Barri Gòtic
Dissabte, 20 de setembre de 2008 a les 12 h
MERCÈDANSA. Danses vives a Barcelona dins les Festes de la Mercè de Barcelona
Dedicat als grups que han tingut relació directa amb l'Esbart Català de Dansaires
Lloc: Plaça dels Àngels- Davant del MACBA - Població: Barcelona -- Ciutat Vella
Dissabte, 20 de setembre de 2008 a les 12 h
Actuació de dansa catalana amb l’Esbart de Dansaires de l'Orfeó Gracienc (seccions infantils i antics
dansaires) amb motiu de les Festes de la Mercè
Lloc: Plaça Catalunya (Estand d'Entitats) - Població: Barcelona
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Dissabte, 20 de setembre de 2008 a les 16. 30h
Recital de danses catalanes amb l’Esbart Barkeno de Barcelona amb motiu de les Festes de la Mercè
Lloc: Plaça de Catalunya -- Estand de les entitats - Població: Barcelona
Dissabte, 20 de setembre de 2008 a les 17 h
III Trobada d'Esbarts infantils i juvenils amb l’Esbart Santa Llúcia (amfitrió) i altres a concretar
Lloc: Sala Santa Llúcia - Població: Reus (Baix Camp)
Dissabte, 20 de setembre de 2008 a les 18 h
Trobada d'Esbarts infantils i juvenils de les Comarques Gironines amb l’Esbart Joaquim Ruyra, de
Blanes i altres a concretar
Lloc: Plaça dels Dies feiners - Població: Blanes (Selva)
Dissabte, 20 de setembre de 2008 a les 18 h
Recital de dansa catalana amb motiu de les Festes de la Mercè amb l’Esbart de Dansaires de l'Orfeó
Gracienc (Cos de Dansa) i altres grups
Lloc: Plaça del Rei - Població: Barcelona
Dissabte, 20 de setembre de 2008 a les 18 h
Mercè Dansa a Can Fabra amb la participació de l’Esbart Ciutat Comtal, l’Esbart Gaudí, l’Esbart
Joventut Nostra, l’Esbart Sant Jordi del Foment i l’Esbart Sant Martí (tots de Barcelona)
Lloc: Can Fabra - Població: Barcelona -- Sant Andreu
Dissabte, 20 de setembre de 2008 a les 18.30 h
Danses catalanes amb l’Esbart Català de Dansaires, de Barcelona i l’acompanyament del Grupet
Lloc: Torre Jaume I - Població: Barcelona -- Port Vell
Dissabte, 20 de setembre de 2008 a les 22 h
Retaule de Santa Tecla a càrrec de l’Esbart Santa Tecla, de Tarragona amb l'acompanyament de la
Cobla Principal del Llobregat
Lloc: Catedral de Tarragona - Població: Tarragona
Diumenge, 21 de setembre de 2008 a les 12 h
Recital de la Festa del Vi amb l’Esbart Bárkeno, de Barcelona
Lloc: Barri Marina-Zona Franca - Població: Barcelona -- Sants-Montjuïc
Diumenge, 21 de setembre de 2008 a les 13.30 h
Recital de dansa catalana a la mostra d'associacions amb la
participació de totes les seccions de l’Esbart Català de Dansaires, de
Barcelona. Lloc: Plaça Catalunya - Població: Barcelona
Diumenge, 21 de setembre de 2008 a les 15 h
Danses catalanes amb el Ballet Joventut de Perpinyà
Lloc: Plaça del 18 de Juny - Població: Cotlliure (Rosselló)
Diumenge, 21 de setembre de 2008 a les 17 h
càrrec de l’Esbart Fontcoberta, de Banyoles
Lloc: Poliesportiu - Població: Bàscara (Alt Empordà)
Diumenge, 21 de setembre de 2008 a les 18 h
MERCÈDANSA. Danses vives a Barcelona. Dins les Festes de la
Mercè de Barcelona
Dedicat als grups que han tingut relació directa amb l'Esbart Català de Dansaires
Lloc: Plaça Sant Jaume - Població: Barcelona -- Ciutat Vella
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Diumenge, 21 de setembre de 2008 a les 18 h
Mercè Dansa a Can Fabra amb la participació de l’Esbart Ciutat Comtal, l’Esbart Gaudí, l’Esbart
Joventut Nostra, l’Esbart Sant Jordi del Foment i l’Esbart Sant Martí (tots de Barcelona)
Lloc: Can Fabra - Població: Barcelona -- Sant Andreu
Diumenge, 21 de setembre de 2008 a les 18.30 h
Trobada d'Esbarts de les Comarques Gironines « Memorial Joan Cruells »
Amb l’Esbart Joaquim Ruyra de Blanes, l’Esbart Marboleny de Les Preses i altres a concretar
Lloc: Plaça dels Dies Feiners - Població: Blanes (Selva)
Diumenge, 21 de setembre de 2008 a les 18.30 h
Danses catalanes amb l’Esbart Català de Dansaires, de Barcelona i l’acompanyament del Grupet
Lloc: Torre Jaume I - Població: Barcelona -- Port Vell
Diumenge, 21 de setembre de 2008 a les 19 h
Ballada de Festa Major amb l’Esbart Sabadell Dansaire acompanyat del grup « La Corranda »
Lloc: Parc Odessa - Població: Sabadell – Can Llong (Vallès Occidental)
Diumenge, 21 de setembre de 2008 a les 19 h
Recital de danses catalanes amb motiu de la Festa Major amb l’Esbart Lleidatà de Dansaires
Població: Tamarite de Litera (Osca -- Aragó)
Diumenge, 21 de setembre de 2008 a les 19.30 h
Espectacle " Per Versos". Estrena. Gran ballada de Festa Major amb l’Esbart Vila d'Esplugues
Lloc: Parc Pou d'En Fèlix - Població: Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat)
Diumenge, 21 de setembre de 2008 a les 20 h
El Galop de la Mercè. Tothom pot ballar-lo. Amb l’Esbart Català de Dansaires, de Barcelona
Lloc: Plaça Sant Jaume - Població: Barcelona -- Barri Gòtic
Diumenge, 21 de setembre de 2008 a les 22 h
Espectacle "Aires" a Tarragona a càrrec de l’Esbart Manresà de Dansaires
Lloc: Teatre Metropol - Població: Tarragona (Tarragonès)
Dilluns, 22 de setembre de 2008 fins a dimarts, 23 de setembre de 2008
Festa Major de Santa Tecla a Tarragona. Participació als actes de l’Esbart
Dansaire de Tarragona. Lloc: Carrers de Tarragona - Població: Tarragona
Dilluns, 22 de setembre de 2008 fins a dimarts, 23 de setembre de 2008 (matí i tarda)
Seguici popular de Santa Tecla a Tarragona
Participació de l’Esbart Santa Tecla de Tarragona amb 5 balls de Festa Major
Lloc: Carrers de la ciutat - Població: Tarragona
Divendres, 26 de setembre de 2008 a les 22 h
Espectacle "Manel, pas a pas" dedicat a Manuel Saderra. Estrena
A càrrec de l’Esbart Fontcoberta de Banyoles
Lloc: Teatre Municipal, c/Pere Alsius 12 - Població: Banyoles (Pla de l'Estany)
Divendres, 26 de setembre de 2008 fins a diumenge, 28 de setembre de 2008 (matí i tarda)
Participació a les representacions « Llegendes d'Andorra Medieval » de l’Esbart Lauredià, de Sant
Julià de Lòria. Lloc: Carrers de la vila - Població: Sant Julià de Lòria, Andorra
Dissabte, 27 de setembre de 2008 a les 12 h
Festa Major dels Indians amb l’Esbart Gaudí, l’Esbart Joventut Nostra i l’Esbart Sant Jordi del
Foment Martinenc, tots de Barcelona
Lloc: C/ Jordi de Sant Jordi - Població: Barcelona -- Sant Andreu
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Dissabte, 27 de setembre de 2008 a les 18 h
Recital dins dels actes del 50è aniversari de l’Esbart Egarenc, de Terrassa
Lloc: Centre Avel·lí Estranjié - Població: Terrassa (Vallès Occidental)
Dissabte, 27 de setembre de 2008 a les 18.30 h
XVIII Festival de Danses dels Països Catalans amb l’Esbart Lleidatà de Dansaires de Lleida, l’Esbart
Sant Martí de Barcelona i la Colha Santa Maria de Mijaran de Vielha
Lloc: Plaça Sant Joan - Població: Lleida (Segrià)
Dissabte, 27 de setembre de 2008 a les 22 h
Espectacle "Manel, pas a pas" dedicat a Manuel Saderra. Estrena
A càrrec de l’Esbart Fontcoberta de Banyoles
Lloc: Teatre Municipal, c/Pere Alsius 12 - Població: Banyoles (Pla de l'Estany)
Diumenge, 28 de setembre de 2008
Espectacle de dansa tradicional a càrrec de l’Esbart Dansaire de l'Orfeó Reusenc
Població: La Fatarella (Terra Alta)
Diumenge, 28 de setembre de 2008 a les 15 h
Espectacle de dansa catalana amb el Ballet Joventut de Perpinyà
Lloc: Plaça Gambetta (poble) - Població: Argelers (Rosselló)
Diumenge, 28 de setembre de 2008 a les 18 h
Trobada d'Esbarts Veterans amb l’Esbart Jove de Gualba, els Dansaires de l'Hospitalet i l’Esbart
Maragall, d'Arenys de Mar
Lloc: Sala Gorg Negre - Població: Gualba (Vallès Oriental)
Diumenge, 28 de setembre de 2008 a les 18 h
SETVETES A GELIDA. Roda dels cossos de dansa dels esbarts Castell de Tona, Egarenc de
Terrassa, Rocasagna de Gelida i Grup Mediterrània de Sant Cugat del Vallès
Lloc: Plaça de l'Ajuntament - Població: Gelida (Alt Penedès)
Diumenge, 28 de setembre de 2008 a les 19 h
Espectacle "Manel, pas a pas" dedicat a Manuel Saderra. Estrena
A càrrec de l’Esbart Fontcoberta de Banyoles
Lloc: Teatre Municipal, c/Pere Alsius 12 - Població: Banyoles (Pla de l'Estany)
Diumenge, 28 de setembre de 2008 a la Tarda
Espectacle "Fills del mar" a càrrec de l’Esbart Montgrí, de Torroella de Montgrí
Lloc : Teatre Mundial, Passeig Marimon Asper, 10 - Població: La Bisbal d'Empordà (Baix Empordà)
*Les corrandes que hagin d'aparèixer al Punt Informatiu cal que ens arribin abans del dia 20 del
mes anterior a la data de l'esdeveniment amb el màxim d’informació possible (data, hora, lloc,
població...)
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ACTUACIONS PASSADES
A les ja anunciades actuacions del mes d’Agost hi cal afegir les que ens han estat comunicades una
vegada tancada la present edició del Punt.
El dia 25 DE JULIOL es va celebrar a Banyoles el 13è Festival Internacional de dansa folklòrica de
Banyoles, amb l’Esbart Fontcoberta d’amfitrió i la participació de grups d’Aragó i de Grècia.
DEL 31 DE JULIOL AL 3 D’AGOST l’Esbart Dansaire de Tarragona va actuar al Festival de Tierra
de Barros (Almendralejo – Extremadura).
2 D’AGOST
L’Esbart Fontcoberta de Banyoles va actuar a Olvan en recital de Festa Major d’aquesta vila.
3 D’AGOST
L’Esbart Lleidatà de Dansaires va actuar aquest dia al Santuari del Miracle al Solsonès.
7 D’AGOST
Esbart Santa Eulàlia de Banyeres actuà a Pinell de Brai, per la seva festa major.
9 D’AGOST
E l Grup Mediterrània Dansa de Figueres va presentar el seu espectacle “Havanera” la nit
d’aquest dia al Teatre Municipal de Roses.
DEL 9 AL 12 D’AGOST
L’Esbart Dansaire Sícoris de Lleida va participar al 27è Festival de Folklore Ciudad de Jumilla
d’aquesta població.
DIA 15 D’AGOST
L’Esbart de Dansaires de l’Orfeó Gracienc va interpretar el Ballet de Déu a la plaça Rius i Taulet de
Gràcia, Barcelona, amb motiu de la festa major.
DIES 18 i 19 D’AGOST
L’Esbart Santa Tecla de Tarragona va participar a la cercavila de Festa Major amb diversos balls pels
carrers de la Ciutat.
24 D’AGOST
L’Esbart Sant Julià de l’Arboç va participar al cercavila de Festa Major de la seva Vila amb diversos
balls del seu repertori.
DEL 21 D’AGOST AL 1 DE SETEMBRE l’Esbart Fontcoberta de Banyoles va participar en el
Festival Internacional Folklòric de Katerini de Grècia.
31 D’AGOST
L’Esbart Lleidatà de Dansaires va actuar aquest dia a Alcarràs-Segrià en recital de Festa Major.
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COL·LABORACIONS
Amics i amigues, L’any vinent, el 2009, s’escau el
cinquantenari de la mort de Joan Amades i Gelats (Barcelona
1890-1959), el folklorista més prolífic, tant per materials
recercats, continguts i obra escrita que ha tingut mai el nostre
país. L’Associació Cultural Joan Amades aprofitant l’efemèride
vol impulsar la celebració d’un any homenatge amb l’objectiu
de donar a conèixer l’obra de l’estudiós i reivindicar-lo, també,
com una de les figures cabdals del panorama cultural català.
Joan Amades ha estat una figura destacada en la cultura
catalana i el seu treball ha estat essencial per tots els àmbits de
la cultura popular, és un personatge amb el qual hi estem tots en
deute i per això creiem que la iniciativa de l’homenatge és
patrimoni de totes les associacions que ens dediquem a la cultura popular.
És per això, que per assolir aquest objectiu proposem l’adhesió a aquesta iniciativa de col·lectius,
entitats, federacions, organitzacions, mitjans de comunicació i persones totes elles sensibles a la
proposta i a la figura de Joan Amades. Aquesta implicació pot materialitzar-se de moltes maneres com
per exemple organitzant actes commemoratius a les vostres poblacions, afegint-vos a la iniciativa amb
propostes que ja realitzeu en les programacions culturals, donant a conèixer el personatge i la seva
obra ingent, fins i tot dedicant-li activitats que ja feu habitualment. Amb aquesta intenció i amb la idea
d’unificar visualment totes les activitats que s’organitzin al voltant de l’Any Amades, s’ha creat un
logo que és a disposició de totes les entitats i organitzacions a www.joanamades.cat.
L’Associació Cultural Joan Amades agrairà rebre una notificació a través del correu electrònic a
l’adreça anyamades@joanamades.cat per tal de tenir-ne constància i poder difondre l’acte organitzat
en els mitjans que té al seu abast.
Atentament, Pere Cañellas Sanjaume, President de l’Associació Cultural Joan Amades

●●●●●
DEL LLIBRE “CINC MIL REFRANYS CATALANS I FRASES FETES POPULARS
EDITORIAL MILLÀ, 1965

El calendari al mes de setembre
Pel setembre, carbasses.
Raves i espinacs, pel setembre sembrats.
Pel setembre cull les pomes, abans no vinguin les
bromes.
El fred de setembre mata l’eruga.
Setembre boirós, graner polsós.
Per Sant Mateu sembra el teu vi, i si no en tens,
vés a Manlleu.
Per Sant Miquel, les ànimes se’n pugen al cel.
El porc mata per Sant Lluc i posa la verema al cup.
Tramuntana de Sant Miquel, els pagesos tot l’any
miren el cel.
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D’INTERÈS
LA CIUTAT DE BARCELONA, DÓNA EL NOM DEL COMPOSITOR JOAQUIM SERRA A
UNA PLAÇA
Com a resultat d’una iniciativa de la Comissió del Centenari de Joaquim Serra, l’Ajuntament de
Barcelona a atorgat el nom de l’il·lustre compositor de Peralada a un espai urbà de la ciutat. La nova
plaça Joaquim Serra serà ubicada al districte de Nou Barris i és previst que s’inauguri durant el mes
de setembre.

●●●●●
EL FONS DOCUMENTAL SOBRE L'ESBART VERDAGUER DE ROBERT DE LANUZA
EN BONES MANS
Per voluntat de la família Lanuza, la Biblioteca de Catalunya s'ha fet càrrec de l'arxiu documental
sobre l'Esbart Verdaguer que en Robert de Lanuza ha guardat tan curosament tots aquests anys. Així
mateix, la col·lecció de vestuari i elements escenogràfics anirà a l’ Institut del Teatre de Barcelona. En
el seu moment s'avisarà la data en què els fons seran consultables.

●●●●●

NOTÍCIES DIVERSES
AULA DE MÚSICA TRADICIONAL I POPULAR
I tu, què toques ?
Flabiol i tamborí, gralla, dolçaina, sac de gemecs.....
Informació general i matrícules:
www.amtp.cat – T. 932 151 069
Organitzen: Generalitat de Catalunya i Joventuts Musical
.............................................................................................................................................

CONCURSOS I PREMIS
III PREMI RAFAEL TUDÓ
L’Esbart Català de Dansaires convoca aquest III PREMI RAFAEL TUDÓ, en el qual hi poden
participar persones físiques i/o grups, sense altres limitacions que les de les pròpies bases de la
convocatòria.
Les obres que s’hi presentin han de complir els requisits següents: “Han de ser inèdites. Han de ser
presentades sota pseudònim. Poden ser presentades en qualsevol suport o format.”
El termini d’admissió de les obres finalitza el dia 11 d’octubre de 2008 i el lliurament es farà per
correu postal a:
ESBART CATALÀ DE DANSAIRES
Apartat de Correus, 2931
08080 BARCELONA
La dotació o premi consistirà en un trofeu acreditatiu del III Premi Rafael Tudó, l’edició de l’obra i
una reserva de cinquanta exemplars per als compromisos de l’autor.
Les persones que estiguin interessades a participar-hi, es poden dirigir a l’adreça anotada anteriorment
o a: Telèfon: 934 125 111 - info@esbartcatala.org - www.esbartcatala.org
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PREMIS ATENEUS 2008
El dia 10 de setembre es tanca el termini per a presentar candidatures per aquests premis de 6
categories:
Premi als mitjans de comunicació d’associacions culturals (guardó i 1.500€)
Premi a la creativitat ens arts escèniques (guardó i 1.500€)
Premi a la creativitat en música (guardó i 1.500€)
Premi a la creativitat en cultura popular i tradició (guardó i 1.500€)
Premi a la innovació (guardó i 1.500€)
Premi a l’activitat sociocultural (guardó i 1.500€)
Les bases de la convocatòria estan disponibles en el següent enllaç: www.ateneus.cat
.............................................................................................................................................

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 .quant coincideixi que són
a Barcelona, poden recollir aquest materials prèviament concertant hora. 932456165 o bé
agrupament@agrupament.com Seran complaguts i 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!
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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 Carme. Ella els hi donarà més detalls de la situació del grup i de les condicions.

●●●●●
Ho dèiem, necessitem més papers de música, però ara també necessitem un enregistrament musical,
Estem buscant un enregistrament en CD del “Ball de Cascavells” de Solsona, si el tinguéssiu ens
plauria que ens ho comuniquéssiu a : agrupament@agrupament.com
.............................................................................................................................................

ELS LECTORS ENS ESCRIUEN
L’ESBART DANSAIRE DE CASTELLAR ens comunica la seva adreça, perquè ningú és
confongui:
ESBART DANSAIRE DE CASTELLAR I BALL DE GITANES
Carrer Major, 74 Casal d’Entitats
08211 CASTELLAR DEL VALLÈS
L’ESBART DANSAIRE SANT MARÇAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
ens comunica l’adreça de la seva web: http://www.esbartsantmarcal.com
●●●●●
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
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L’ESBART DANSAIRE SICORIS “Ballet Ciutat de Lleida” al
Festival Internacional de Jumilla (Murcia)
Ens envien el següent raport del festival:
“Va ser el XXVIIè Festival celebrat del 9 al 12 d’Agost de 2008.La part musical va anar a càrrec de la
Cobla Riella d’Agramunt.
El repertori de balls va ser entre molts d’altres, El Mortixol, Et Tricoté et Cadrilh de la Val d’Aran,
Marina, Ball de les Gitanes de Rubí, Festa de Pagesia , El Parado de Valldemossa, etc.
Hi van participar vuit grups més de diferents llocs de l’estat espanyol i el Grup Kalmilka de
Mongòlia. Durant les quatre jornades del festival hi hagut molts actes apart de les actuacions. Jocs
populars, vetllades de Folk, etc.
Tot i la calor intensa tots els actes van ser un gran èxit de públic i la convivència amb els grups del tot
positiva. Cal destacar la bona organització del Festival i la dedicació que el Grup de Danses de Jumilla
(Múrcia) hi va tenir. Contacte amb els grups, tríptics, llibrets de mà, records, etc.
Sobre tot cal remarcar-ne la vocació de servei dels membres organitzadors, que en nom del grup van
fer que tot plegat funcionés molt bé.
SICORIS LLEIDA.
.............................................................................................................................................

ÚLTIMA HORA
Ens comunica l’Esbart Dansaire Sant Adrià , de Sant Adrià del Besós , que amb motiu d’acomplir-se
enguany el seu 25è aniversari, l’Ajuntament de la ciutat de Sant Adrià els ha distingit en fer de
pregoners de la Festa Major de la Ciutat. L’esmentat pregó serà fet a l’Ajuntament el 5 de setembre a
dos quarts de vuit del vespre. Hi sou tots convidats. Altra vegada els hi donem la nostra enhorabona.

●●●●●
L’Esbart Català de Dansaires ens convida a participar al Galop de la Mercè 2008 que és celebrarà a la
Plaça de Sant Jaume a les 8 del vespre del diumenge 21 setembre.
Enguany amb motiu del seu centenari voldrien que el “Galop” fos ballat per 100 parelles i per això
conviden a tots els balladores i balladors, components dels esbarts o de grups de dansa perquè hi
participin. El Galop de la Mercè es un ball obert i participatiu, senzill i a l’abast de tothom. Som-hi!

●●●●●

23è SEMINARI
LA MÚSICA DINS LA DANSA (1) SEGONA EDICIÓ
A cura de la professora musicòloga:
Maria Antonia Pujol
Dia 27 de setembre:
10.30 h a les 14h i de les 16h a les 19h
Lloc:
Centre “la Troca” de Granollers, c/ Enric Prat de la Riba 77
Organitzat per l’Agrupament d’Esbarts Dansaires
Inscripció(gratuïta pels socis):
Fins una setmana abans de la data del seminari
E-mail: agrupament@agrupament.com – 93 245 61 65
14

MITJANS DE COMUNICACIÓ
Internet.- Buscant al “Google” la paraula esbart, podreu saber moltes coses sobre aquest moviment
que ens és tan proper. També podeu entrar a veure balls amb el “you tube”. Escoltareu i veureu danses
de creació i tradicionals, però també hi podreu apreciar altres coses no gaire recomanables. No us hi
entretingueu. Hi trobareu de tot en una mena de poti-poti d’estils i de qualitat, la qual cosa és deguda a
la possibilitat que dóna de poder-hi penjar fragments de balls i altres expressions més o menys
interessants.
De totes maneres hem d’admetre que resulta una mica descoratjador i possiblement desorienta-hi
veure algunes actuacions francament admirables entremig d’alguna actuació no tan aconseguida, per
no dir francament dolenta, o com a vegades s’hi penja un fragment de ball que no aporta res de positiu
al món dels esbarts.
De totes maneres ens cal dir “benvinguda sigui la difusió de la nostra dansa popular i tradicional”,
encara que, hi insistim, algunes actuacions li facin un flac favor. Ens hi hauríem d’esforçar una mica
més.
●●●●●

Som conscients que hi ha molts esbarts que disposen de correu electrònic, que no tenim registrat al
portal del web, secció Directoris i enllaços, del nostre Agrupament. Ens plauria molt que ens el féssiu
arribar amb la major rapidesa, perquè resulta molt apropiat per a resoldre comunicacions urgents.
Igualment si teniu plana web, que no estigui inclosa en l’amantada secció, també us recomanem que
ens la comuniqueu per a poder-nos interconnectar amb el nostre portal.
No cal dir que us agrairem especialment la vostra atenció que haurà de resultar positiva per a tots els
esbarts que formem la gran família agrupacionista.
A la plana web de l’Agrupament hi ha relacionats tots els esbarts associats fins avui mateix, però
d’alguns d’ells ens manquen dades diverses, com ara la plana web o el correu electrònic. Per això
insistim a recomanar que els que disposeu d’aquests serveis ens els vulgueu fer arribar com més aviat
millor per a actualitzar les nostres dades.
Ho podeu fer directament a la nostra plana web. També a la secció “EL SURO” hi trobareu notícies
diverses. Hi podeu entrar i afegir-vos-hi si us fa falta. E-Mail: agrupament@agrupament.com, o ens
les podeu passar per telèfon o fax. Gràcies.
Cal que feu servir, dins el portal web la nova secció El suro per a peticions, sol·licituds de coses
puntuals que no corresponguin a Esbartnautes. El suro és al costat d’Esbarnautes i de Publicacions.
Cal indicar la que correspongui i tot anirà molt més ordenat.
●●●●●
Ha nascut el nou canal català de cultura i d’informació: Televisió a la xarxa d’Internet E-TV, potser sí
que farem alguna passa endavant després de tant anar a recules.
●●●●●
Com que tot, en aquest sentit no han de ser males notícies, UNA PROPOSTA BONA: Entrar a
Internet TV3.cat i a la secció “Programes a la carta” veure’l a qualsevol hora i dia. Aquest i altres
programes interessants.
El programa Nydia del Canal 33 fa 3 diumenges que s’emet a les 9 del vespre en punt. Es cert....
Seguirem sense jugar a cercar un programa tant interessant però que canvia i canvia com el vent ?
Tant de bo que no torni a ser així més!
El programa “Amunt i Avall” (de Cultura Popular) de la COM. RADIO ha iniciat el dilluns dia 30 de
juny un suplement de 30 minuts de durada de dilluns a divendres de les dues a dos quarts de tres del
migdia i durarà tot l’estiu. També segueixen amb els programes matinals de dissabtes i diumenges de
7 a 8 del matí. Ens n’ alegrem i poder cal dir que no sempre “pinten bastos” per la nostra maltractada
cultura popular. Gràcies a la COM !
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RACÓ PER AL LECTOR DANSAIRE
Per Pompili Massa i Pujol

Dades:
Títol:
Autor:
Any d’edició:
Editor:
Col·lecció:

Música Tradicional Catalana III: danses
Josep Crivillé i Bargalló
1983
Clivis publicacions
Neuma; 6

Comentari:
Josep Crivillé és professor d’etnomusicologia al Conservatori Municipal
de Barcelona. En aquesta obra, Crivillé fa un recull extensíssim de
melodies de balls i danses del nostre país.
Inicia l’obra amb unes pinzellades a alguns gèneres instrumentals i als
instruments que avui en diem tradicionals.
El material, partitures en la seva totalitat, està agrupat en: corrandes, contrapassos, sardanes curtes,
danses, ballets, balls de bastos, balls de gegants i nans, balls diversos, varis, “suites” de melodies i
tocates vàries.
El treball aporta aporta unes excel·lents transcripcions de melodies que de vegades no han estat prou
recollides o difoses.
El podem considerar un llibre de referència si bé cal apuntar, almenys en l’edició que nosaltres
disposem, hi trobem a faltar algun índex, especialment de localitats, que facilitaria molt la recerca de
la informació. Com consultar-lo: És fàcil de trobar a qualsevol llibreria especialitzada de música i
fins i tot en llibreries en general, ja que ha estat reeditat recentment.
.............................................................................................................................................

LLIBRES I REVISTES
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.

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.
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Jordi Lara acaba de publicar “Una màquina d’espavilar ocells de nit”. Edita Edicions de 1983. S’ha
presentat a diferents indrets de Catalunya i els que l’hem llegit us el recomanem. El tema fa referència
a la música i compositors nostres. També és una mica autobiogràfic. Nosaltres el recomanem i no pel
fet d’haver-ne llegit molt bones critiques, si no perquè ens ha agradat i ens hem identificat bastant amb
el que ens relata l’autor. També pels que al seu dia no varen estar al cas hi ha editat “PAPELLONES I
ROELLES” del mateix autor el qual ens fa un raport d’una etapa del nostre país tot glossant la vida
d’en Salvador Melo i de l’Esbart Verdaguer. Edita Edicions de 1983.
.............................................................................................................................................

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.
1 de setembre
Torà- Segarra. Ball de priors o de Sant Gil
Del 3 al 9 de setembre
Tortosa, Baix Ebre. Cap de ball, Bolero, Fandango, el punxonet i jota tortosina
4 de setembre
Torredembarra, Tarragonès. Ball de cavallets
7 i 8 de setembre
Gombrèn, Ripollès. La dansa gombrenesa: Ball cerdà, contrapàs i dansa
Dia 8 de setembre
Agramunt, Urgell. Dansa de canuts i rams
Durro, Alta Ribagorça. Ball pla
Aldover, Baix Ebre. Jota d’Aldover
Benifallet, Baix Ebre. Cap de dansa
Mont-roig del Camp, Baix Camp. Ball de coques
Olot, Garrotxa. Cavallets i nans
Viella. Vall d’Aran. Balhano. Aubades i Bath Plan
Viladrau, Osona. Ball cerdà, Ball del ciri i Contradansa
9 de setembre
Solsona, Solsonès. Danses dels elements folklòrics
Sabadell, Vallès. Ball de la Bola i ball del rodet
Ulldecona, Montsià. Ball de mantons de manila
Cardona, Bages. Ball de nans i de bastons
Sallent, Bages. Ball de bastons i ball de nans
Sant Feliu Sasserra, Bages. Treure ball
Tàrrega, Urgell. L’eixida
Tuixén, Alt Urgell. Ball de llancers
11 de setembre
Gandesa, Terra Alta. Dansada
Sant Cugat del Vallès, Vallès occidental. Ball pla de la flama
Sant Pau de Seguries, Ripollès. Ball de la maniera
14 de setembre
Sant Joan de les Abadesses, Ripollès. Ball dels pabordes
16 de setembre
L’Ametlla de Merola. Berguedà. Ball de cascavells i ball de nans
Corró d’Avall. Vallès Oriental. L’Espolsada
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Osor. Selva. Ball del ciri
Sant Esteve d’en Bas. Garrotxa. Ball del burro savi
Sant Feliu de Codines. Vallès oriental. Ball de la filada
21 i 22 de setembre
Campdevànol, Ripollès. La Gala o Dansa de Campdevànol
22 i 23 de setembre
Tarragona. Tarragonès. Cercolets, bastons, pastorets, gitanes. Patatuf, valencians, Diables, dames i
vells, nans, Serrallonga, turcs i cavallets, retaule de Sta. Tecla.
23 de setembre
Llanars. Ripollès. Ball del Roser
23 i 24 de setembre
Sitges. Garraf. Moixiganga, cintes, panderetes, bastons, pastorets, cercolets i gitanes
24 setembre
Horta de Sant Joan, Terra Alta. Festa de la Costa
Besalú, Garrotxa. Ball de Sant Ferriol
Barcelona. Cercolets, bastons, cavallets, danses vives
25 de setembre
Reus, Baix Camp. Ball de la Mare de Déu, cercolets, gitanes. Valencians, prims, Cavallets. Ball de
Mossèn Joan de Vic i bastons.
29 de setembre
Castellar de n’Hug, Berguedà. Ball cerdà
Molins de Rei. Baix Llobregat. Ball del camell
Rupit. Osona. Sardana de l’Alcalde
Setcases. Ripollès. Ball de la maniera
Tivenys. Baix Ebre. Jota de Tivenys
30 de setembre
Alpens. Osona Ball de carlins. Ball cerdà i dansa d’Alpens
Espinelves. Berguedà. Ball de la coca
.............................................................................................................................................

Festes assenyalades de setembre
La Mercè és la Festa Major de Barcelona des de què l'any 1871, l'Ajuntament de Barcelona va
confeccionar, per primera vegada, un programa d'actes extraordinaris per celebrar la festivitat de la
Mare de Déu de la Mercè que es celebra el 24 de setembre. Un acte important de la festa de principis
del segle XX eren els concursos de Cors de Clavé. L'any 1902 se li va donar un nou impuls amb
cavalcades inèdites, una primera trobada de gegants de tot el Principat, un primer concurs de castells i
la divulgació d'una dansa empordanesa per tot Catalunya: la sardana. Des d'aleshores se li ha volgut
donar un caràcter eminentment popular i de màxima participació ciutadana. D'entre els costums
d'introducció més recents que han tingut un fort ressò, cal destacar la Fira de Vins de Catalunya, el
Correfoc i la Marató popular.
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Les Festes de Santa Tecla de Tarragona tenen lloc al voltant de la data del 23 de setembre, jornada
central de la celebració. Duren deu dies complets més la nit sencera del 22 al 23 de setembre. És la
festa gran de la ciutat de Tarragona, i gaudeix dels reconeixements de Festa d'interès turístic nacional,
atorgada pel govern de l'Estat espanyol, i de Festa tradicional d'interès nacional, atorgada per la
Generalitat de Catalunya. Són unes de les més emblemàtiques
dels Països Catalans. La festa té onze jornades repartides en deu
dies, cadascun anunciat per les matinades, i una nit completa, la
del 22 al 23 de setembre. Conjumina multitud d’activitats –al
voltant de 480 l’any 2006- organitzades per cent trenta-sis
col·lectius amb una riquíssima seqüència ritual hereva de l’època
medieval i modelada al llarg de set segles. Finalment, la
diversitat dels actes que configuren el programa de Santa Tecla,
que suposa any rere any una extraordinària participació de
públics ben diversos, fa que Tarragona esclati per la seva festa
gran. El model que combina el Seguici Popular i el fet casteller
adquireix a Tarragona una esplendor extraordinària, ja que el
conjunt de balls, bestiari, entremesos, balls parlats,
representacions al·legòriques i sonadors és el més ric de tots els
Països Catalans i, per extensió, de tot l'Estat espanyol. Així
mateix, la singularitat dels pilars caminant que pugen i baixen les
escales de la Catedral també és absolutament captivador.
Donada la significació patrimonial dels elements del Seguici
Popular i dels castells, la societat civil tarragonina ha reivindicat
durant anys, concretament des del 1997 en què es va lliurar un
manifest conjunt a l'Ajuntament de la ciutat, la Casa de la Festa
de Tarragona com a equipament cultural que permeti la
conservació dels elements identitaris de la celebració, la seva
explicació pedagògica i la seva difusió turística. Aquest
equipament que ha estat pensat gràcies a un llarg procés de
participació ciutadana, amb les aportacions de la Comissió del
Seguici Popular, de l'Assemblea d'entitats i de la Taula de la Festa -integrada per especialistes d'arreu
del país- està ubicat a la Via Augusta, número 4, just a tocar del nucli històric de la ciutat en una finca
de prop de 1.400 m2. Va entrar en funcionament durant l'any 2007 com a espai de conservació i seu
d'entitats, i fou inaugurat com a espai expositiu visitable diàriament el 31 de maig de 2008. D'aquesta
manera, les Festes de Santa Tecla de Tarragona s'assimilen pel que fa a equipaments a la de Sant Fèlix
a Vilafranca del Penedès, a la dels Blancs i els Blaus de Granollers, a la Festa de la Mare de Déu de la
Salut d'Algemesí, a les Festes Sexennals de Morella o a la Festa o Misteri d'Elx, declarada Patrimoni
Immaterial de la Humanitat per part de la UNESCO.
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L’AGRUPAMENT D’ESBARTS
DANSAIRES
Agraeix la col·laboració de totes i tots
els que fan possible
el
PUNT INFORMATIU
٭
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