
L’Esbart Joaquim Ruyra estrena l’espectacle
DAD.EXE –Dret a Decidir, executable. És
una reflexió escènica sobre la identitat i el
país.
Quatre coreògrafs catalans s’inspiren en la
identitat, la independència i les relacions
entre Catalunya i Espanya per fer les seves
creacions.
Es tracta d’una proposta innovadora que
pretén renovar discursos i llenguatges de la
dansa escènica d’arrel per acostar-la al
públic del segle XXI.
Des de diferents llenguatges, de l’arrel fins el
contemporani, els coreògrafs Cesc Gelabert,
Joan Serra, Montse Colomé i David
Martínez utilitzen i evolucionen els quatre
“pals” de dansa tradicional catalana:
Contrapàs, Ball Pla, Rumba i Jota.
DAD.EXE és un espectacle multidisciplinar
que combina dansa, música i poesia visual,
convidant a la reflexió del públic sobre el
país i la identitat col·lectiva.
La música en directe i part importantíssima,
serveix de fil conductor convertint alguns
moments de l’espectacle en un concert en
què els intèrprets juguen amb elements del
jaza i la improvisació. Amb una relectura de
la sonoritat de la cobla per part de Marcel
Casellas i la Cobla Catalana dels Sons
Essencials, es barregen ritmes i melodies de
la tradició mediterrània. També col·labora
en aquest espectacle el cantant Carles Belda.
El guió està ple de referències a grans noms de la liter-
atura catalana (Salvador Espriu, Pere Quart, Joan
Maragall, Jordi Sarsanedes, Joan Margarit i Miquel
Martí Pol, entre d’altres) i a moments històrics viscuts,
com la Transició o la Mani festació del 10 de juliol del
2010.
Es tracta d’una aposta de l’Esbart Dansaire Joaquim
Ruyra de Blanes i la Cobla Catalana dels Sons

Essencials per encàrrec de l’Agrupació d’Aplecs
Sardanistes de les Comarques Gironines, i la partici-
pació de Produccions AMUNT.
Al mateix temps, l’Esbart es prepara per tal de
començar a celebrar els  50 anys de vida que s’acompli-
ran el proper mes d’agost, amb aquesta estrena com la
més destacada de la seva variada programació.

Quim Rutllant 
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CORRANDES
DE JULIOL Diumenge, 1 de juliol 2012

ESBART EGARENC DE TERRASSA. BALL DE
PLAÇA. En sortir de l’Ofici.

Hora: migdia
Lloc: Plaça Vella 
Població: Terrassa (Vallès Occidental)

ESBART ESPIGA D'OR (AMFITRIÓ) -
ESBART GAUDÍ, DE BARCELONA - ESBART
MARAGALL, D’ARENYS DE MAR - GRUP
JUVENTUS DE L'ESBART MARAGALL, DE
BARCELONA. RODA CATALÒNIA D’ESBARTS
VETERANS. En sortir de l’Ofici.

Hora: 12 h
Lloc: Centre Sant Pere Apòstol c/S.Pere més
Alt 15 
Població: Barcelona - Ciutat Vella  

DANSAIRES CATALANS DE TUÏR. ACTUA-
CIÓ. Festa de Sant Pere.

Hora: 16.30 h
Lloc: Plaça de la Vila 
Població: Osseja (Cerdanya)

ESBART CADÍ, DE BAGÀ. BALLADA. Festa
Major de Terradelles.

Hora: 19 h
Lloc: Terradelles 
Població: Bagà (Berguedà)

ESBART BRUGUÉS, DE BAGÀ. ESPECTACLE
“L’OLOR DE LA TERRA”.

Hora: 20 h
Lloc: Parc Lluch 
Població: Gavà (Baix Llobregat)

Dilluns, 2 de juliol 2012

ESBART DANSAIRE DEL VALLÈS, DE TER-
RASSA. ACTUACIÓ DE FESTA MAJOR.

Hora: 20 h
Lloc: Rambla d’Egara 
Població: Terrassa (Vallès Occidental)

ESBART SANT MARTÍ, DE BARCELONA.
ESPECTACLE “ANTOLOGIA”. 19a temporada
dedicada a turistes nordamericans.

Hora: 21.45 h
Lloc: Teatre del CP Sant Martí Pl. Canonge 
Rodó s.n.
Població: Barcelona - Sant Martí

Divendres, 6 de juliol 2012

ESBART ROCASAGNA, DE GELIDA. SEC.
JUVENIL - DANSAIRES DE L'HOSPITALET -
ESBART DE CORNELLÀ - ESBART
SABADELL DANSAIRE - ESBART VILA
D'ESPLUGUES. FESTIVAL VALL DANSA A
RIBES DE FRESER I NÚRIA.

Hora: fins a diumenge, 8 juliol
Lloc: Teatre del CP Sant Martí Pl. Canonge 
Rodó s.n.
Població: Ribes de Freser, Vall de Núria 
(Ripollès)

ESBART DANSAIRE DE TARRAGONA I
GRUP MUSICAL FAKTORIA FOLK. FESTI-
VAL DE FOLKLORE INTERNACIONAL DE
NÎMES. PARTICIPACIÓ.

Hora: fins a diumenge, 8 juliol
Població: Nîmes (França)

ESBART DANSAIRE DE RUBÍ I DOS GRUPS
D'EUROPA I UN D'AMÈRICA. RUBIFOLK12.
Festival Internacional de Dansa Tradicional a
Rubí.

Hora: 22 h
Lloc: Auditori del Castell 
Població: Rubí (Vallès Occidental)

Dissabte, 7 de juliol 2012

ESBART CADÍ, DE BAGÀ (AMFITRIÓ) -
ESBART DANSAIRE DE MOLLET - ESBART
QUERALT, DE BERGA. PRIMERA TROBADA
D’ESBARTS INFANTILS I JUVENILS A BAGÀ.

Hora: 19 h
Lloc: Plaça Galceran de Pinós
Població: Bagà (Berguedà)

DANSAIRES CATALANS DE TUÏR AMB
DUES ASSOCIACIONS DEL POBLE.
ACTUACIÓ A TUÏR.

Hora: 20.30 h
Lloc: Plaça de la República
Població: Tuïr (Rosselló)

ESBART ROSA D'ABRIL, DE
CASTELLTERÇOL. FESTIVAL D’ESTIU A
CASTELLTERÇOL.

Hora: 21 h
Lloc: Bosquet de Can Sedó
Població: Castellterçol (Vallès Oriental)

ESBART SANT MARÇAL, DE CERDANYOLA
DEL VALLÈS AMB EL GRUP MUSICAL
PROPI DIRIGIT PER ANDREU SALA.
ACTUACIÓ dins del Festival de Cerdanyola del
Vallès.

Hora: 22 h
Lloc: Plaça Abat Oliba
Població: Cerdanyola del Vallès (Vallès 
Occidental)

ESBART DANSAIRE CASTELLDEFELS.
TOTES LES SECCIONS. ACTUACIÓ. Dissabtes
a la Plaça.

Hora: 22 h
Lloc: Plaça de l'Església
Població: Castelldefels (Baix Llobregat)

ESBART DANSAIRE CASTELLÓ
D'EMPÚRIES. TOTES LES SECCIONS.
ACTUACIÓ. Dissabtes a la Plaça.

Lloc: Camping Castell Mar
Població: Castelló d’Empúries (Alt 
Empordà)

ESBART GAUDÍ - ESBART SANT MARTÍ -
ESBART CIUTAT COMTAL, TOTS DE
BARCELONA. MEMORIAL “RAMON ESPÍN”.
Espectacle de dansa.

Lloc: Plaça Gaudí, davant la façana de la 
2



Sagrada Família
Població: Barcelona - Eixample 

Diumenge, 8 de juliol 2012

DANSAIRES CATALANS DE TUÏR.
ACTUACIÓ. Dins del cap de setmana Vauban.

Hora: tot el dia
Lloc: Castell d’Usson
Població: Quérigut (Arieja-Occitània)

ESBART OLOT. ESCOLA DE DANSA I EL
GRUP DE BASTONERS DE L'ESBART. CER-
CAVILA I BALLADA. Actuacions a Banyuls de
la Marenda.

Hora: 15 h
Lloc: Plaça de la Vila
Població: Banyuls de la Marenda 
(Rosselló)

ESBART DANSAIRE DE RUBÍ I TOTS ELS
GRUPS PARTICIPANTS. RUBIFOLK. Festival
Internacional de Dansa Tradicional a Rubí.
Cloenda.

Hora: 19.30 h
Lloc: Auditori del Castell
Població: Rubí (Vallès Occidental)

ESBART SANT MARÇAL, DE CERDANYOLA
DEL VALLÈS AMB EL GRUP MUSICAL
PROPI DIRIGIT PER ANDREU SALA.
ACTUACIÓ. Dins del Festival de Cerdanyola del
Vallès.

Hora: 20 h
Lloc: Plaça Abat Oliba
Població: Cerdanyola del Vallès (Vallès 
Occidental)

ESBART DANSAIRE DEL CENTRE MORAL,
D'ARENYS DE MUNT. ESPECTACLE “OFRE-
NA”.

Hora: 20 h
Lloc: Centre Parroquial
Població: Canet de Mar (Maresme)

ESBART DANSAIRE SANT MARÇAL, DE
CERDANYOLA DEL VALLÈS - GRUPS DE
GITANES DE RIPOLLET I DE CASTELLAR
DEL VALLÈS. GITANES.

Hora: 20 h
Lloc: Plaça de l'Abat Oliba
Població: Cerdanyola del Vallès (Vallès 
Occidental)

CIA. DE DANSA CATALANA GRUP
MONTGRÍ DANSA, DE TORROELLA DE
MONTGRÍ. ESPECTACLE “PAÏSOS CATA-
LANS EN DANSA”.

Hora: 22 h
Lloc: Plaça de l’Església
Població: L’Estartit-Torroella de Montgrí 
(Baix Empordà)

Dilluns, 9 de juliol 2012

ESBART SANT MARTÍ, DE BARCELONA.
ESPECTACLE “ANTOLOGIA”. 19a temporada

dedicada a turistes nordamericans.
Hora: 21.45 h
Lloc: Teatre del CP Sant Martí Pl. Canonge
Rodó s.n.
Població: Barcelona - Sant Martí 

Divendres, 13 de juliol 2012

CIA. DE DANSA CATALANA GRUP
MONTGRÍ DANSA, DE TORROELLA DE
MONTGRÍ AMB ACOMPANYAMENT DE LA
COBLA LA PRINCIPAL DE L'ESCALA. FES-
TIVAL INTERNACIONAL DE PORTIGALETE.

Hora: fins a diumenge, 15 juliol 2012
Població: Portugalete (Biscaia)

ESBART OLOT. “D!”. Espectacle de música i
dansa a Olot.

Hora: 21.30 h
Lloc: Volcà Montsacopa
Població: Olot (Garrotxa)

Dissabte, 14 de juliol 2012

DANSAIRES CATALANS DE TUÏR.
ACTUACIÓ. Dins la Festa Nacional de França.

Hora: 15 h
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
Població: Els Angles (Capcir)

ASSOCIACIÓ GRUP ESTUDI FOLCK, DE
MANRESA. PETITS I MITJANS. ACTUACIÓ.

Hora: 17 h
Lloc: Colònia de Sant Cristòfol
Població: Montserrat (Bages)

ESBART SANT MARÇAL, DE CERDANYOLA
DEL VALLÈS AMB EL GRUP MUSICAL
PROPI DIRIGIT PER ANDREU SALA.
ACTUACIÓ. Dins del Festival Internacional de
Cerdanyola del Vallès.

Hora: 22 h
Lloc: Auditori
Població: Ripollet (Vallès Occidental)

ESBART VALLS DEL NORD, D’ORDINO.
TOTES LES SECCIONS. ACTUACIÓ.

Hora: 22 h
Lloc: Barraques de pescadors
Població: Portbou (Alt Empordà)

ESBART JOAQUIM RUYRA, DE BLANES.
ESPECTACLE “DRET A DECIDIR.EXE”.
Estrena a Blanes.

Hora: 22 h
Lloc: Plaça dels Dies Feiners
Població: Blanes (Selva)

Diumenge, 15 de juliol 2012

ESBART DEL CASAL CULTURAL DE
DANSAIRES MANRESANS. ACTUACIÓ.
Festa Major del Barri del Xup.

Hora: 13 h
Lloc: Plaça
Població: Manresa (Bages)
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ESBART SANT MARÇAL, DE CERDANYOLA
DEL VALLÈS AMB EL GRUP MUSICAL
PROPI DIRIGIT PER ANDREU SALA.
ACTUACIÓ. Dins del Festival Internacional de
Cerdanyola del Vallès.

Hora: 18 h
Lloc: Auditori
Població: Ripollet (Vallès Occidental)

Dilluns, 16 de juliol 2012

ESBART SANT MARTÍ, DE BARCELONA.
ESPECTACLE “ANTOLOGIA”. 19a temporada
dedicada a turistes nordamericans.

Hora: 21.45 h
Lloc: Teatre del CP Sant Martí Pl. Canonge 
Rodó s.n.
Població: Barcelona - Sant Martí

Divendres, 20 de juliol 2012

ESBART VILA D'ESPLUGUES,
D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. SEC.
JUVENILS I COS DE DANSA. ACTUACIÓ.
Dins la Festa Major del Barri del Gall.

Hora: 20.30 h
Lloc: Pista coberta del Parc Pou d'en Fèlix
Població: Esplugues de Llobregat (Baix 
Llobregat)

ESBART DEL CASAL CULTURAL DE
DANSAIRES MANRESANS. BALLADA DE
FESTES. Festes de La Font dels Capellans.

Hora: 21.30 h
Lloc: Plaça de la Pau
Població: Manresa (Bages)

Dissabte, 21 de juliol 2012

ESBART OLOT. FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CANTONIGRÒS.

Lloc: Teatre Atlàntida
Població: Vic (Osona)

ESBART VILA D'ESPLUGUES, D'ESPLU-
GUES DE LLOBREGAT. ESPECTACLE “EL
SHOW”. Festes de La Font dels Capellans.

Hora: 20 h
Lloc: Casal de Cultura Robert Brillas
Població: Esplugues de Llobregat 
(Baix Llobregat)

ESBART JOVENTUT, DE PERPINYÀ.
ACTUACIÓ.

Lloc: Arenes
Població: Ceret (Vallespir)

ESBART SANTA ANNA, DE LES ESCALDES.
AUDICIÓ DE FESTA MAJOR.

Hora: 21.30 h
Lloc: Complex del Prat del Roure Sala 
Polivalent
Població: Les Escaldes-Engordany 
(Andorra) 

ESBART DEL CASAL CULTURAL DE
DANSAIRES MANRESANS. FESTIVAL FOL-
KLÒRIC. Dins del Festival Internacional de
Cerdanyola del Vallès.

Hora: 22 h
Lloc: Plaza Mayor
Població: Tamarite de Litera (Osca)

ESBART ROCASAGNA, DE GELIDA. ESPEC-
TACLE “VENTS DE LA MEDITERRÀNIA”.
Estrena de noves danses.

Hora: 22 h
Lloc: Plaça de la Vila
Població: Gelida 
(Alt Penedès)

ESBART DANSAIRE DE CASTELLÓ
D'EMPÚRIES. TOTES LES SECCIONS.
ACTUACIÓ.

Hora: 22 h
Lloc: Camping Castell Mar
Població: Castelló d'Empúries 
(Alt Empordà)

Diumenge, 22 de juliol 2012

ESBART SANT GENÍS, DE TARADELL.
ACTUACIÓ. A la Festa Major del Barri d'Osona.

Hora: 11 h
Lloc: Barri d'Osona
Població: Vic (Osona)

ESBART DANSAIRE D'ANDORRA.
ACTUACIÓ. Agermanament amb l'Esbart local.

Hora: 17 h
Lloc: Envelat de la platja
Població: Sant Pol de Mar (Maresme)

ESBART DANSAIRE DE SANT POL.
ACTUACIÓ. Dins dels actes de la 15a elecció de
la Pubilla de Catalunya.

Hora: 17.30 h
Lloc: Envelat de la platja
Població: Sant Pol de Mar 
(Maresme)

ESBART VILA D'ESPLUGUES, D'ESPLU-
GUES DE LLOBREGAT. ACTUACIÓ. Amb
motiu de les Festes de Santa Magdalena.

Hora: 19 h
Lloc: Casa de Cultura Robert Brillas i 
Església de la Magdalena
Població: Esplugues de Llobregat 
(Baix Llobregat)

ESBART CATALÀ DE DANSAIRES.
ACTUACIÓ. Dins les Festes.

Hora: 19 h
Lloc: Envelat a la platja
Població: Sant Pol de Mar 
(Maresme)

ESBART JOAQUIM RUYRA, DE BLANES.
ACTUACIÓ DE FESTA MAJOR.

Hora: 22 h
Lloc: Plaça dels Dies Feiners
Població: Blanes (Selva)
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Dilluns, 23 de juliol 2012

ESBART SANT MARTÍ, DE BARCELONA.
ESPECTACLE “ANTOLOGIA”. 19a temporada
dedicada a turistes nordamericans.

Hora: 21.45 h
Lloc: Teatre del CP Sant Martí Pl. Canonge
Rodó s/n
Població: Barcelona - Sant Martí

Dijous, 26 de juliol 2012

AGRUPACIÓ FOLKLÒRICA IGUALADINA.
PARTICIPACIÓ AL PRAGUE FOLKLORE DAYS.

Hora: fins a diumenge, 29 juliol 2012
Lloc: Teatre del CP Sant Martí Pl. Canonge
Rodó s/n
Població: Praga 
(Txèquia)

ESBART JOAQUIM RUYRA, DE BLANES.
BALL D’ALMORRATXES.

Hora: 13.30 h
Lloc: Davant l’Ajuntament
Població: Blanes 
(Selva)

BALLET JOVENTUT, DE PERPINYÀ -
ESBART MANRESÀ DE DANSAIRES. FESTI-
VAL DE DANSA CATALANA AL VOLÓ.

Hora: 21 h
Lloc: Gran Plaça
Població: El Voló 
(Rosselló)

Divendres, 27 de juliol 2012

BALLET JOVENTUT, DE PERPINYÀ -
ESBART MANRESÀ DE DANSAIRES.
BALLADA CONJUNTA.

Hora: 21 h
Lloc: Platja dels Pins
Població: Argelers de la Marenda 
(Rosselló)

Dissabte, 28 de juliol 2012

ESBART ROCASAGNA, DE GELIDA - GRUP
DE BALL ES PENELL (AMFITRIÓ) -
FAKTORIA FOLK. ACTUACIONS.

Hora: fins a diumenge, 29 juliol 2012
Població: Ferreries 
(Menorca)

DANSAIRES CATALANS DE TUÏR.
ACTUACIÓ. Festa del poble.

Hora: 11 h
Lloc: Part alta
Població: Les Cluses 
(Rosselló)

ESBARTS JOVENTUT NOSTRA I SANT
JORDI, DE BARCELONA. ACTUACIÓ.

Hora: 19.30 h

Lloc: Plaça de la Llenya
Població: Canet de Mar 
(Maresme)

ESBART SANT MARTÍ, DE BARCELONA.
ESPECTACLE MEDITERRÀNIA.

Hora: 21 h
Lloc: Teatre La Diadema
Població: Corbera de Llobregat 
(Baix Llobregat)

BALLET JOVENTUT, DE PERPINYÀ -
ESBART MANRESÀ DE DANSAIRES.
BALLADA DE GERMANOR.

Hora: 21.30 h
Lloc: L’Arsenal
Població: Perpinyà 
(Rosselló)

Diumenge, 29 de juliol 2012

ESBART JOVENTUT, DE PERPINYÀ.
ACTUACIÓ.

Hora: 15 h
Lloc: Plaça de la Vila
Població: Sant Llorenç de Cerdans 
(Vallespir)

ESBART DE CORNELLÀ AMB LA COL·LA-
BORACIÓ DE L'ESBART SANT MARTÍ, DE
BARCELONA, AMB L'ESPECTACLE
"REVOLTA". BALLADA.

Hora: 18 h
Lloc: Teatre Ramon Romagosa del Patronat
Cultural
Població: Cornellà de Llobregat 
(Baix Llobregat)

DANSAIRES CATALANS DE TUÏR - ESBART
DANSAIRE DE SANT VICENÇ DE
CASTELLET.
FESTA CATALANA.

Hora: a les 18 h i 21 h
Lloc: Llotja de Mar i Plaça de la República
Població: Tuïr 
(Rosselló)

ESBART DANSAIRE CASTELLÓ
D'EMPÚRIES. TOTES LES SECCIONS.
RECITAL.

Hora: 22 h
Lloc: Plaça de l'Església
Població: L'Estartit 
(Baix Empordà)

Dilluns, 30 de juliol 2012

ESBART LAURÈDIA, DE SANT JULIÀ DE
LÒRIA. TOTES LES SECCIONS.
ACTUACIÓ DE FESTA MAJOR.
Amb el Ball de la Marratxa.

Hora: 18 h
Lloc: Plaça Major
Població: Sant Julià de Lòria 
(Andorra)
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ALTRA COP AMB
CANAL 33                      

Si lamentàvem que el programa La
Sonora s’emetia just al mateix temps
que Crakovia, ara ens hem de fer ressò
que l’han ajornat una hora més tard a
les 21.40 h i que ja es poden veure
ambdòs programes, si es vol. 
Posteriorment a La Sonora, justament
es pot  veure un altre gran programa,
Ànima, que ens presenta també una
altre tipus de cultura, i que ens permet
gaudír de més d’una hora de molt
bona televisió. Ambdós programes es
repeteixen els dimarts a les 17.20 h. pel
mateix Canal 33.

Hem volgut fer aquest aclariment per
ser justos. Al Cèsar...

‘MANS’
Els que heu seguit la tria o selecció  de
Les danses vives sapigueu que les vota-
cions han donat com a guanyador EL
BALL CERDÀ DE LA SEU
D’URGELL.  L’enhorabona!  Que cal
compartir amb l’iniciativa del programa
MANS DE CATALUNYA  RADIO  que
és en antena els dissabtes i diumenges de
matinada, com és l’horari de 6 a 8. 

MITJANS DE
COMUNICACIÓ

LLIBRES I
REVISTES

‘APROXIMACIÓ A LA
HISTÒRIA DE L’OBRA 
DEL BALLET POPULAR’

El dia 22 de juny es va presentar aquesta biografia.
L’autor és el nostre amic i col·laborador Ricard Jové
i Hortoneda. Si us interessa tenir aquest llibre podeu
contactar amb l’OBP. Carrer Virgili, 28, local 8-9.
Barcelona / Sant Andreu / correu www.obraballet-
popular@hotmail.com

UN QUART DE SEGLE 
AMB L’AGRUPAMENT 
D’ESBARTS DANSAIRES
També del mateix autor Ricard Jové i Hortoneda.
Edició de 2011.
Aquest llibre és a disposició dels nostres associats que
encara no el tinguin. Adreceu-vos  a l’Agrupament.
No el podem enviar per correu, però el podeu reco-
llir quan vulgueu.
També el poden obtenir els no associats, prèvia infor-
mació al 932456165.



D’INTERÈS

Durant la primera quinzena de juliol de
2012, Torre Jussana-Centre de Serveis
per a les Associacions ofereix a totes les
entitats de la ciutat un cicle de xerrades
gratuïtes sobre diferents aspectes clau del
seu funcionament.

Seran xerrades pensades per oferir coneixement
sobre temes clau de la gestió d’una entitat i comple-
mentar-ho amb la presentació d’experiències d’altres
associacions o la realització d’un treball pràctic amb
les entitats assistents.

XERRADES
(Torre Jussana, de les 17.45 h a les 20.45 h)

2 de juliol
Idees per millorar el funcionament de les entitats
Inclourà treball pràctic per diagnosticar punts forts i punts
febles 

4 de juliol
Què volem aconseguir? Fem un pla estratègic!

5 de juliol
Col·laborem? Els beneficis del treball en xarxa!

9 de juliol
Per què ens costa tant redactar projectes? Pistes i consells!
Casos pràctics: Fundacio Tot Raval / Sarau, Associació d’Oci Inclusiu

11 de juliol
Què i com volem comunicar? Com fem el Pla de Comunicació?
Cas pràctic: Esplais Catalans - Esplac 

12 de juliol
Com fomentem la participació interna i el treball en equip perquè tot vagi sobre rodes?

MÉS INFORMACIÓ: TORRE JUSSANA. Centre de Serveis a les Associacions
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30. Telèfon 932 564 118  /  tjussana@bcn.cat /  www.bcn.cat/tjussana
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La crònica de
l ’Andreu

És igual com us ho agafeu, però sempre que
sigui en positiu serà benvingut i agraït.
Sembla que actualment hi ha una certa pre-
ocupació, en el món dels Esbarts de
Catalunya, sobre com funciona el Consell
Directiu de l’Agrupament d’Esbarts Dansaires.
Aquest neguit hi és, i també és d’agrair, però
no es tradueix en cap mena de solució con-
creta. Els comentaris hi són, però la tasca, el
dia a dia de la Institució l’han de realitzar els
mateixos sempre. De totes maneres sempre
són interessants els parers quan s’emeten en
l’aspecte pràctic i, encara més ,quan són posi-
tius, però resulten inútils els esforços quan res
no es mou i tot segueix igual. 
Sapigueu que a l’Agrupament d’Esbarts sem-
pre seran benvingudes totes les col·labora-
cions, totes. Fins i tot, les que es puguin fer
per escrit donant idees i contemplant remeis;
però de moment aquest món sembla un
desert. Els que podem i volem anem fent anar
endavant l’entitat, tot recordant allò tan elo-
qüent que ens recordaven els nostres pares i
avis: els cansats fan la feina. Sempre ha passat
així.

Amb la finalitat d’anar avançant pel camí cor-
recte i mirar de trobar solucions als nostres
problemes, us volem comentar una idea, o
una iniciativa, o una proposta. Ho podeu
prendre com vulgueu, sempre que resulti
efectiu, per a anar posant pegats als nostres
problemes, que segurament són problemes
comuns, especialment amb l’actual política
de retallades, que ens està venint a sobre. El
Consell Directiu, és a dir, l’Agrupament, té un
dèficit quasi crònic en els comptes, perquè
sempre resulta que en els pressupostos amb
massa freqüència hi ha més despeses que no
pas ingressos. Això vol dir, ras i curt, que,
emprant una paraula a la moda, ens cal de-
manar un rescat. Sabeu de què parlo, no?
Però nosaltres el demanarem als amics, que
són allò que tenim de més pròxim i més soli-

dari. I no creiem que calgui aclarir que els
amics sou tots vosaltres, la gent dels esbarts.
Som-hi, doncs: Pensem que si, a part dels socis
actuals, n’hi poguéssim afegir un centenar,
aniríem cobrint algunes despeses més. Perquè
100 socis més, a 58 €, no suposarien cap capi-
tal, no ens enganyem, però ens ajudarien i
representarien un bon coixí per a una entitat
com la nostra –que és la vostra. Que seria un
suport importantíssim, no ho dubteu. Penseu
que ja fa deu anys que entre tots estem amor-
titzant la referida hipoteca del nostre local
social. Això vol dir que ja quasi estem a l’e-
quador de liquidar-la i que sigui totalment
dels esbarts, que al capdavall és un patrimoni
importantíssim. Possiblement una cosa així
actualment no seria possible de poder-la real-
itzar; en canvi en el nostre cas ja és un fet
molt positiu.

Sembla lògic que quan una persona s’associa
a una entitat valori què li reportarà la seva
categoria de soci. En el nostre cas, i potser en
molts altres del nostre panorama cultural
propi, entenem que, tot i tenir en compte
aquestes contraprestacions, s’hauria de valo-
rar també l’esperit de cada contribució. Ser
soci de l’Agrupament dóna dret a participar
en les seves assemblees, a poder exercir càr-
recs en el seu Consell Directiu, que són
aspectes gratificants i positius, i a poder par-
ticipar en els seus seminaris formatius, als
audiovisuals, discos, llibres, etc.

Avui recordem aquelles persones que, amb
un cert to profètic ens alertaven, en algunes
assemblees, que podria arribar algun dia que
no poguéssim esperar res, o ben poca cosa, de
les nostres institucions. Aquest dia ja ha arri-
bat, segurament ben a contracor de les
pròpies institucions.
Tornant al tema que ens havíem proposat,
sabem que tenim centenars de simpatitzants
en els esbarts: dirigents, directors, dansaires,

UN SUGGERIMENT O POTSER UN S.O.S.
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CARTELL PROMOCIONAL
ESBARTS INFANTILS

El cap de Cultura Popular de l’ICUB de l’Ajuntament
de Barcelona ens proposa fer un cartell promocional de
les seccions infantils dels esbarts de la ciutat amb les
seves adreces.
Les entitats-esbarts que hi estiguin interessats cal que
facin tramesa d’un mail a l’Agrupament d’Esbarts
Dansaires agrupament@agrupament.com i hi faci cons-
tar les seves dades.

D’aquesta manera abans d’iniciar el curs aquesta pro-
moció serà a les escoles del seu entorn.
Es tracta d’ensenyar dansa catalana, amb petites actua-
cions d’infantils i el que pugui generar aquesta propos-
ta entre l’ICUB, els esbarts i les escoles. 

Per a més informació: agarcia@bcn.cat 

EL SURO
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col·laboradors i ajudants, que en la seva
majoria són també afectes a l’Agrupament.
Ho sabem i ens en sentim deutors. Per això
estem confiats que, malgrat l’època que
estem vivint, voleu dir que no seria possible
trobar com a mínim aquest centenar de vo-
luntaris que s’apuntin en aquest programa de
suport? Hom diria que podria ser més fàcil
això que no pas aconseguir els 100.000 mil-
ions del senyor Rajoy, no? Som conscients que
hi estem posant una mica d’humor, eh!
És una proposta que si la poguéssim acon-
seguir seria idònia. Hom diria que és més
necessària aquesta solució que no pas si el
Consell Directiu arriba a tenir més o menys
ajudes, tot i que no sabeu com d’agraïdes són
les ajudes personals.
Vinga, a veure si us animeu: únicament cal
que ens envieu un correu donant-vos d’alta
com a soci i autoritzant-nos a carregar cada
any una donació de 58 €, que equival a la
quota. Vinga, va doncs, trenqueu la guardio-

la! Jo acabo de parlar amb la meva esposa,
que ha acceptat d’associar-se a la campanya i
entrar a formar part d’aquest col·lectiu tan
entusiasta i compromès que conformem
l’Agrupament d’Esbarts Dansaires. Ja en fal-
ten menys. Des d’aquest racó us anirem
donant les informacions de com es va desen-
volupant aquesta iniciativa, que evidentment
ens faria estar més tranquils, almenys
econòmicament. Hem de ser conseqüents i
pensar en allò que diu que els catalans units
som capaços de fer les millors coses. Ho crec
tan interessant que he preferit  escriure
aquesta crònica, que intenta ser il·lusionada i
positiva, que no pas enrotllar-me a esbart-
nautes.

Cordialment,

Andreu Garcia i Cartanyà
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CORRANDES
PASSADES

JUNY 2012
DIA 3   

· L’Esbart Dansaire de Sant Pol va actuar a la seva vila dins dels actes organitzats per
Òmnium Cultural.
· Els Dansaires Catalans de Thuir van actuar a Bao Rosselló.

DIA 9

· L’Esbart Dansaire del C. Moral d’Arenys de Munt va actuar amb motiu del 75è aniver-
sari de l’Escola Sant Martí de la vila

DIA 10

· L’Esbart Cornellà va representar La Gallarda, dins dels actes de la festa major de la ciu-
tat.
· L’Esbart Català de Dansaires va participar a la processó de Corpus de Barcelona, amb
la col.laboració de diverses seccions de danses.
·  L’Esbart Marboleny Jove va actuar a la plaça Bonavista de la seva vila.

DIA 12

· L’Esbart Joventut de Perpinyà va actuar aquest dia a St. Cyprien

DIA 13

· L’Esbart Dansaire de Sant Pol va actuar aquest dia a Canet de Mar.

DIES 15 A 17

· Els esbarts de la ciutat de Tarragona, Santa Tecla i Esbart Dansaire de Tarragona van
fer Jornada de portes obertes, tot exposant les coses més desconegudes i curioses de la
dansa, el vestuari i la música popular. Tot dins del festival MUDA’T del quel ja hem
informat en altres apartats.

DIA 16

· L’Esbart Valls d’Andorra d’Ordino va presentar el seu nou repertori de danses en
actuació a l’Auditori Nacional d’Ordino. 

DIA 17

· L’Esbart Gaudí va actuar al Pla del Penedès amb el grup de dansaires veterans. 
· Els Dansaires Catalans de Tuir van actuar aquest dia al gimnàs de la seva vila. 
· L’Agrupació Dansaire Pla del Penedès i l’Esbart Gaudí de Barcelona van fer una Mostra
de Danses Tradicionals al Pla del Penedès.
· L’Esbart Egarenc va fer el festival de fi de curs amb les seccions de petits.
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DIA 21

· L’Esbart Sant Cugat va actuar aquest dia amb motiu de la festa major de la seva ciutat, Sant
Cugat del Vallès.

DIA 22

· L’Esbart Català de Dansaires va fer el festival de fi de curs de les seves seccions infantil i juvenil
a la sala de ball de la casa dels Entremesos de la ciutat
· L’Associacio per a la dansa Estudi Folk de Manresa va actuar a l’Escola Pare Alguer de Manresa

DIA 23

· Els Dansaires Catalans de Thuir van actuar a Vilafranca de Conflent per la flama del Canigó.
· Els Dansaires Catalans de Thuir van actuar a Thuir. Revetlla Sant Joan Infantils.
· Els Dansaires Catalans de Thuir van actuar a Prada de Conflent. Totes seccions a la revetlla de
Sant Joan.

DIA 30

· L’Esbart Catalá de Dansaires va participar a la festa catalana amb els seus bastoners a la plaça
Nova de Barcelona
· Trobada d’esbarts infantils-juvenils de les comarques gironines a Cassà de la Selva: Participants:
Esbart d’Olot, Esbart de Cassá de la Selva, Esbart Mestre Sirés de Palafrugell, Esbart Marboleny de
Les Preses, Esbart de Sils, Esbart Mediterrània de Figueres, Esbart Joaquim Ruyra de Blanes, Esbart
Fontcuberta de Banyoles i Esbart Dansaire de Castelló d’Empuries.  

Actuacions que no ens van ser comunicades en tancar el Punt però sí que van ser publicades al
portal web.

Per sortir al web i al punt informatiu comuniqueu si us plau les ballades a
www.agrupament@agrupament.com. Les passades i les futures, que de totes en donem la corres-
ponent ressenya. Gràcies.

RACÓ POPULAR

AQUESTES DITES NO LES SABIEU...

Al juliol, la força al coll.

Pluja de juliol omple el cossiol.

Pel juliol, asseca les figues al sol.

Si no vols veure els teus dols, no vagis a la vinya 
pel juliol

Pel juliol, molt soroll i no plou.

Pel juliol, ni dona ni cargol.



SEGONS EL CALENDARI DE DANSES 
TRADICIONALS CATALANES
Autor: Lluís Puig Gordi. Edició 1998

2 de juliol Tossa de Mar. Selva. Toquen a córrer.

5 de juliol Vic. Osona. Dansa de l’espigol.

8 de juliol Llavorsí. Pallars Sobirà. Ball pla.

11 de juliol Ogassa. Ripollès. Ball de la Mare de Déu del Puig de 

França. Ball de la maniera i ball de Sant Ferriol.

10 i 20 de juliol Santa Margarida i els Monjos. Alt Penedès. Ball de 

cercolets. Ball de cascavells, Ball de gitanes, Ball de 

panderetes I Ball de diables.

15 de juliol Taüll. Alta Ribagorça. Contrapàs i la pila, ball pla i 

ball de Sant Isidre. 

22 de juliol La Riera de Gaià. Tarragonès. Ball de Santa 

Margarida.

Esplugues de Llobregat.Baix Llobregat. Ball del 

ginjoler, ball del babau i ball de nans.

Arnes. Terra Alta. La dansada.   

24 i 25 de juliol Lloret de Mar. Selva. Ball de les almorratxes.

25 de juliol Nalec. Urgell. Ball de forques.

Sant Carles de la Ràpita. Montsià. Jota rapitenca.

26 de juliol El Vendrell. Baix Penedès. Ball de nans i ball de 

diables.

Bellvís. Pla d’Urgell. La Bolangera, Ball pla i corranda. 

Canovelles. Vallès Oriental. Ball de gitanes. 

Marata. Vallès Oriental. L'Espolsada. 

26 de juliol Berga, Berguedà. Ballet de Déu.

DANSES
POPULARS
DEL MES
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30è FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA 
DE CANTONIGRÒS
Del 19 al 22 de juliol. Teatre L’Atlàntida de Vic. Música, cant coral i dansa.
Informació: www.fimc.es i tel. 932 326 444.                        

RUBIFOLK12
Festival Internacional de dansa folklòrica
Amb participació de grups europeus i americans i l’Esbart Dansaire de Rubí
en qualitat d’orga-nitzador. Informació: 936992620 www.esbartderubi.cat

FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANSA FOLK
DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
Del 7 al 14 de juliol de 2012. Amb participació de grups de Catalunya i de
l’estranger. Ho orga-nitza l’Esbart Sant Marçal de Cerdanyola del Vallès. La
informació complementària que no tingueu a Corrandes del punt de juliol
la podeu sol·licitar a Andreu Sala 627902920

INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
Els esbarts de Barcelona tornarem enguany a l’espai del Parc de la Ciutadella per les Festes de la Mercè.
Les actuacions seran amb l’acompanyament de cobla, que és com agrada més. A l’Espai de la dansa que
ocupa tot el recinte de la Ciutadella s’hi faran 3 ballades. Els dies 22, 23 i 24 de setembre d’11 a 12.30h
i hi participaran un total de 10 esbarts de Barcelona. Per a més informació: Institut de Cultura de
Barcelona. Palau de la Virreina, Rambles, 99 BARCELONA.

CANVI DE NOM DEL CENTRE DE PROMOCIÓ (CPCPTC)
Fins ara ha estat el Centre de Promoció. A partir de juny ha passat a ser la Direcció General de Cultura
Popular i Tradicional. Forma part de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Nova
adreça, ja anunciada, a l’edifici de la Filmoteca, Ciutat vella. Barcelona.

ESPAI “A”
Desprès de seleccionar 7 esbarts i 7 espectacles dels 18 presentats en tancar la present edició, es fa la tria
o contractació entre els programadors dels ateneus i els representants dels esbarts. N’informarem abasta-
ment el proper mes. Serà el nou calendari any 2012-13.

L’AGRUPACIÓ CULTURAL FOLKLÒRICA BARCELONA 
FA 90 ANYS
Hi ha qui encara no sap la seva nova adreça i ens ho pregunta a nosaltres. Són al carrer Pou de la Figuera,
15, baixos, 08003 Barcelona. Tel. 93 3151 496. Dedicats al foment de la música per a cobla, entre altres
serveis, els hi desitjem “Per molts anys” per la seva nova singladura i també per l’aniversari.

NOTÍCIES
DIVERSES
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Aquesta vegada més que curiositats més o menys do-
cumentades sobre temes de dansa, segurament serà
un article d’opinió.
Tenim una qüestió que afecta la cultura catalana en
general i, molt particularment, la sardana i els balls
sovint mal denominats d’esbart. Ens trobem amb un
gran nombre de trobades infantils, ballades de sar-
danes, concerts, activitats tradicionals de tot tipus. La
tònica general és una assistència mínima de públic i
mitjanes d’edat molt elevades. I el que és més greu,
un rebuig gairebé total per part dels més joves.
Sovint tots plegats ens hem preguntat perquè, però
no hem passat d’aquí. Cometem els mateixos errors,
les mateixes incoherències i, llastimosament, a molts
tant els fa.

L’exponent màxim potser el podem trobar en els
grups infantils de dansa. Fa ben poc us parlava del
desinterès en les explicacions que fem dels balls,
explicacions que els màxims responsables ni tan sols
llegien. De forma semblant podem trobar-nos amb
un vestuari nefast i fora de lloc. Hem vist moltes ve-
gades aquelles faldilles de floretes com a faldilla tradi-
cional catalana. Estem segurs que ho és? O simple-
ment com que tothom les porta ja ens està be? Veiem
com les noies surten totes uniformadetes amb les
seves gandalles i mitenes com les pubilles vestides de
gala. No són les pubilles les que anaven vestides així?
Què té a veure qualsevol ball tradicional que ballen
els nostres petits amb les pubilles, que adquirien el
títol en la majoria d’edat?
Recordo l’enyorat i estimat Eduard Ventura que
comentava sovint la semblança que tenien les nenes
vestides de pubilla amb una desfilada d’escarabatets i
que, amb la seva fina ironia, criticava aquest fet.
No parlem ja de la forma de posar els complements.
Quantes vegades hem vist això que en diuen la red al
cap posada en forma de caputxa tapant tots els cabells

i fins i tot l’orella sencera. O és així com cal posar-la?
Podeu estar segurs que cap dels responsables de ves-
tuari i molts directors d’esbart s’han preocupat de
saber-ho.

Com volem, doncs, atraure els joves amb un especta-
cle còmic i trist alhora? Com volem que els joves par-
ticipin d’aquesta manca de dignitat?
Com pot ser que quan cau una faixa o un altre com-
plement tothom rigui comprensivament i digui que
monos que son! No pot ser que siguem còmplices en
valorar positivament els errors dels nostres menuts
emparant-se en la gràcia o la trempera que ha tingut
en sortir-se’n de la situació amb més o menys encert
o simplement no se n’ha sortit. D’aquesta forma
estem educant en la mediocritat i sense cap dignitat.
Cap jove s’apuntarà a la festa tal i com l’hem
muntat!

Però tinc més crítiques encara. Pensem en la manca
de preparació als assaig per “falta de temps” en la
manca d’un escalfament o preparació del cos ade-
quats. Abans de les actuacions, principalment. I em
remeto ara a una de les descripcions de l’Andreu
Garcia en el seu crític diccionari irònic del punt
informatiu.
“Assaig: passada de balls sense massa temps per cor-
regir i deixant l’escalfament per l’altre dia”.
També els veritables desastres musicals en les ba-
llades dels petits amb l’excusa que “com que són
petits...”! De debò que volem que els joves s’apuntin

al tren?

Tot s’hi val amb els petits?
Crítiques també del tracte i condicions en els llocs
on es canvien els balladors i en què també reben
principalment més els petits. Amb el tracte que es rep
als mitjans fixem-nos que ens explica l’articulista

SABÍEU
QUE...?



CANÇONS D’ARIADNA

NOU ESPECTACLE DE L’ESBART SANT MARTÍ
DE BARCELONA  ESTRENAT EL 3 DE JUNY DE
2012

Nou repte per l’Esbart Sant Martí. En aquesta ocasió es
tracta d’acostar a un públic infantil i familiar la dansa
tradicional a través de contes i narracions que a dalt de
l’escenari explica Maribel Pérez. Repte assolit?
L’empresa, en els temps que correm de maquinetes
interactives i digitals que ens aïllen del món real no és
fàcil. No es fàcil perquè els més menuts de la casa, en
la majoria de casos, no han tingut mai cap contacte
amb el món de la dansa tradicional i perquè les llegen-
des i tradicions sovint els hi poden semblar poc mo-
dernes.
Potser si parlem de públic infantil alguns balls són
massa llargs, però els elements còmics i el seu
dinamisme els fan àgils i alegres. La narració de
Maribel Pérez, en la seva justa mesura, és l’element
conductor i explicador del balls. En fi, un gran especta-
cle que acaba amb una gran imatge, públic i dansaires
ballant dalt de l’escenari en perfecte comunió i que
expressa la voluntat i l’esforç que ha posat l’esbart per
fer “seus” els espectadors. Repte assolit.

Toni Clapés. Periodista
(Foment Hortenc)

COL·LABORACIONS
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Bernat Dedéu a El Punt Avui:
“Enguany celebrem una sobredosi de naixements i
decessos de compositors: Eduard Toldrà, Ricard
Lamote de Grignon, Frederic Mompou, Xavier
Montsalvatge i Manuel Blancafort. Són autors essen-
cials del nostre patrimoni, que programarem amb fre-
nesí el 2012, per després foragitar-los d’uns auditoris
sufragats entre tots. Amb quina barra exigim als melò-
mans aficionar-se a uns músics que, simplement, no
podran escoltar mai? Com es gosa demanar als ciu-
tadans que gaudeixin del gran Blancafort o d’en
Lamote quan a les botigues del país mai no hi tro-
baran cap disc?”.

Podem aplicar perfectament les seves paraules a tot el
material gràfic, visual i propagandístic que trobem
sobre dansa. Sí que fem homenatges a coreògrafs i
reconeixements a estudiosos, escriptors, etc. Però
aquí s’acaba tot!
Crítiques? N’he fet unes quantes. Solucions?
Propostes?  N’hi ha moltes, però es resumeixen en
una: investigar.
Participar en seminaris activament, preguntar, infor-
mar-se, interessar-se , llegir, respectar fil per randa les
indicacions de coreògrafs, de músics, d’estudiosos,
mantenir diàlegs constantment amb especialistes.

Toni Arias
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CALEN SOCIS A L’AGRUPAMENT D’ESBARTS

Ja ets soci individual de l’Agrupament? Per 58 euros anuals tens dret a les presta-
cions de l’entitat. Seminaris, discs, llibres, dvd, particel·les, etc. També ens ajudaràs
a pal·liar la crisi econòmica de la nostra institució, que està en sintonia amb el que
succeix al món.                                     

XARXES SOCIALS  

L’Esbart Vila d’Esplugues ens informa que és al facebook i darrerament també ja és
present al Twitter: @esbartesplugues

L’Esbart Olot ja té la seva web disponible a través de l’enllaç del portal web de l’a-
grupament d’esbarts. Ara directament per esbartolot.cat o des de l’esmentat enllaç.

INFORMACIÓ DE L’ESBART SANT MARTÍ 
DE BARCELONA                   

Com a complement a l’article del diari El Periòdico en què s’anunciava el “Canvi
de seu de l’esbart”, ens aclareixen que ha estat assignat un nou espai per a l’entitat
al Centre Municipal Alchemika / antiga fàbrica rehabilitada al servei del barri, al

carrer Guinardó, 26. La inauguració i cessió es farà realitat
aquest estiu, però encara no hi ha hagut el traspàs d’activi-
tats. El districte de Sant Martí ha estat el gestor d’aquesta
cesssió la qual cosa és ben justa i lloable. De moment, les
activitats segueixen a l’Esbart Sant Marti de manera normal. 

Aviat es pot acabar un malson que fa sis anys que va
començar. Tota la vida treballant per educar al jovent i el
rector i el bisbat s’omplen de glòria amb una decissió èpica,
injusta i absurda. Encara el contenciós està pendent de
resoldre, però com diuent els castellans “Con la Iglesia
hemos topado…” De moment, les activitats de l’esbart
segueixen a la plaça del Canonge Rodó i ja us anirem
informant dels canvis i de les seccions que es traslladen i de

L’AGRUPAMENT

INFORMA
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les que es queden.
Reiterent l’agraïment als benefactors, i el rebuig als que volíen dilapidar 67 anys de
treball ben acurat.

EXPOSICIÓ 45 ANYS DE DANSA A GELIDA

L’Esbart Rocasagna de Gelida ha fet una exposició que ha estat presentada en dife-
rents establiments de la vila i en la qual ens ha mostrat durant 15 dies el que s’ha
fet durant aquests darrers 45 ANYS. Han fet molt bona feina amb els “MULTI
ESPAIS”. Felicitats!

GUARDÓ DE L’AGRUPAMENT                       

L’Esbart Joaquim Ruyra de Blanes celebra a partir d’agost haver arribat als seus 50
anys d’activitat. L’Agrupament d’esbarts dansaires li ha atorgat el seu guardó d’or,
que li serà lliurat dins dels actes de celebració d’agost 2012 a agost de 2013. 

Són en curs de confeccionar els programes d’actes. Reiterem la felicitació a l’esbart
i ja anirem informant dels futurs esdeveniments.



L’Agrupament d’Esbarts Dansaires
agraeix la col·laboració de totes i tots

els que fan possible el PUNT INFORMATIU

Per rebre el PUNT INFORMATIU gratuïtament al teu correu electrònic,
cal subscriure’t enviant-nos un e-mail a: agrupament@agrupament.com

www.esbarts.cat


