PUNT INFORMATIU 147 - AGOST 2008
València, 558 6è 1a – 08026 Barcelona
Tel. 93 245 61 65 – Fax 93 513 43 17
E-mail: agrupament@agrupament.com – Web: www.esbarts.cat
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Esbart dansaire
Segons ho defineix Viquipèdia, l’enciclopèdia de contingut lliure a Internet i qüestionada per
molta gent, per les errades detectades.
Un esbart dansaire és un grup o associació de persones que es dedica a la recuperació, el
manteniment i la difusió de la dansa i les tradicions folklòriques de Catalunya i dels Països Catalans.
Els Esbarts Dansaires a Catalunya es dediquen tant a les moltes danses que s'han recuperat com a la
creació de danses noves, mantenint o intentant mantenir l'aire i la manera de ballar característiques de
les contrades Catalanes. La varietat de danses és molt gran, des de bolangeres, contrapassos,
quadrilles, jotes, balls de plaça, de saló, de muntanya,guerreres, d'amor... i no acabaríem mai... A més
dins de cadascun dels apartats podríem anomenar les diferents varietats que cada poble elaborava per
diferenciar-se del costat. A Catalunya existeixen molts Esbarts Dansaires i Grups de Danses que fan
una important feina en els camps que hem anomenat. Hi ha una sèrie de danses que són molt populars
i que es pot dir que la gran majoria d'esbarts les porten o les han portat en programa alguna vegada. De
directors d'esbarts n'hi ha moltíssim i cadascun amb la seva manera d'ensenyar... uns millor i altres
pitjor, però bàsics en el funcionament dels esbarts. Llàstima que alguns d'ells estiguin tan preparats
com per sentir-se en el dret de modificar coreografies que s'han mantingut al llarg de molts i molts
anys, per pensar que es poden millorar, o per simple protagonisme, quan en aquest sentit podrien crear
coreografies noves amb les peculiaritats que ells volguessin, i d'aquesta manera ajudar a fer créixer el
repertori de danses de Catalunya. Es diu que el nom prové de Joan Maragall, qui en veure ballar un
grup de persones va dir que les faldilles de les dones semblaven un esbart d'ocells volant.
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CORRANDES D’AGOST
Divendres, 1 d'agost de 2008 a les 22 h
Espectacle de dansa catalana amb l’Esbart Dansaire de l'Orfeó Reusenc
Població: Rasquera (Ribera d'Ebre)
Divendres, 1 d'agost de 2008 a les 22.30 h
Recital de dansa catalana per a turistes amb l’Esbart Joaquim Ruyra, de Blanes
Lloc: Passeig de Mar - Població: Blanes (Selva)
Dissabte, 2 d'agost de 2008 fins a les 19 h
Recital de danses a càrrec de l’Esbart del Casal Cultural de Dansaires Manresans
Lloc: Poliesportiu Municipal - Població: Sant Salvador de Guardiola (Bages)
Dissabte, 2 d'agost de 2008 a les 19.45 h
Aplec Internacional de la Sardana i Grups Folklòrics a Tallinn organitzat per ADIFOLK
Espectacle de l’Esbart Marboleny, de Les Preses amb la Bellpuig Cobla dirigida per Francesc Gregori
Lloc: Raekoja Plats - Població: Tallinn, Estònia
Dissabte, 2 d'agost de 2008 a les 21 h
Danses dels Països Catalans amb l’Ensemble Folklòric Sandrine Maurence
Amb la Rondalla de l'Ensemble i la Cobla Mil·lenària dirigida per Frederic Guisset
Lloc: Plaça de l'Església - Població: Molig (Conflent - Catalunya Nord)
Dissabte, 2 d'agost de 2008
Participació de l’Esbart Dansaire Sant Joan Despí al Festival Internacional de Dansa
Població: Paranhos, Portugal
Diumenge, 3 d'agost de 2008 a les 18 h
Festa Major de Bagà amb la participació de l’Esbart Cadí de Bagà (Cos de Dansa i Juvenils)
Lloc: Pavelló d'esports municipal - Població: Bagà (Berguedà)
Diumenge, 3 d'agost de 2008 a les 20 h
Espectacle de dansa catalana amb l’Esbart Dansaire de l'Orfeó Reusenc
Població: Constantí (Tarragonès)
Diumenge, 3 d'agost 2008 fins a dimarts, 5 d'agost de 2008
Danses catalanes a Múrcia amb L’Esbart Santa Eulàlia de Banyeres del Penedès
Lloc: Diferents llocs
Dimarts, 5 d'agost de 2008 a les 16 h
Danses dels Països Catalans amb motiu de la Festa de Nostra Senyora de les Neus
Ensemble Folklòric Sandrine Maurence i Cobla Mil·lenària
Lloc: Castell dels Pins - Població: Baixàs (Rosselló/Catalunya Nord)
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Dimecres, 6 d'agost de 2008 a les 21 h
Danses dels Països Catalans amb l’Esbart dels Reis de Mallorca de Perpinyà
Lloc: Centre de Vacances "Les Portes del Rosselló" - Població: El Barcarès (Rosselló/Catalunya Nord)
Divendres, 8 d'agost de 2008 a les 21.30 h
Danses catalanes amb el Ballet Joventut de Perpinyà
Lloc: Plaça del Sud - Població: Canet en Rosselló (Rosselló/Catalunya Nord)
Divendres, 8 d'agost de 2008 a les 23 h
Espectacle "Fills del mar" amb l’Esbart Montgrí, de Torroella de Montgrí
Lloc: Passeig de Mar - Població: Port de la Selva (Alt Empordà)
Dissabte, 9 d'agost de 2008 a les 22 h
Espectacle "Un passeig pels Pirineus" amb l’Esbart Fontcoberta, de Banyoles
Lloc: Plaça del Monestir - Població: Sant Joan de les Abadesses (Ripollès)
Diumenge, 10 d'agost de 2008 a la Tarda
Danses dels Països Catalans amb l’Esbart dels Reis de Mallorca de Perpinyà
Lloc: Plaça de l'Ajuntament - Població: Saint Laurent d'Olt (Aveyron - França)
Diumenge, 10 d'agost de 2008 a la Tarda-Vespre
Ballada de Festa Major amb l’Esbart Dansaire de Castelló d'Empúries
Població: Castelló d'Empúries (Alt Empordà)
Diumenge, 10 d'agost de 2008 a la Tarda-Vespre
Actuació dels esbarts Santa Susanna i Dansaires d'Iluro, de Mataró amb motiu de la Festa Major
Població: Santa Susanna (Maresme)
Dilluns, 11 d'agost de 2008 a les 24 h
Ballada de Festa Major a càrrec de l’Esbart Vila del Vendrell
Lloc: Plaça Major - Població: Godall (Montsià)
Dimarts, 12 d'agost de 2008 a les 22 h
Recital de Festa Major a càrrec de l’Esbart Jove, de Gualba
Lloc: Plaça Major - Població: Gualba (Vallès Oriental)
Divendres, 15 d'agost de 2008 a les 13 h
Recital de Festa Major amb l’Esbart del Casal Cultural de Dansaires Manresans
Lloc: Plaça de l'Església - Població: Cornet (Bages)
Divendres, 15 d'agost de 2008 a les 19 h
Ballada del Ballet de Déu a càrrec de l’Esbart Dansaire Eudald Coma, de Ribes de Freser
Lloc: Plaça del Mercat - Població: Ribes de Freser (Ripollès)
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Divendres, 15 d'agost de 2008 a les 22 h
Espectacle "Contalles de Sant Magí" per l’Esbart Santa Tecla, de Tarragona
Lloc: Plaça de la Pagesia - Població: Tarragona
Divendres, 15 d'agost de 2008 a les 22 h
Actuació de l’Esbart Vila del Vendrell amb motiu de la Festa Major de Coma-Ruga
Lloc: Plaça del Centre - Població: Coma-Ruga (Baix Penedès)
Divendres, 15 d'agost de 2008 a les 22 h
Recital de Festa Major a Gràcia amb l’Esbart Comtal - Bastoners de Barcelona
Lloc: Espai de la Dansa. Passeig de Sant Joan-Travessera de Gràcia - Població: Barcelona
Dissabte, 16 d'agost de 2008 al Matí
Festes de Sant Roc a Barcelona amb l’actuació de l’Esbart Català de Dansaires
Lloc: Plaça Nova - Població: Barcelona -- Barri Gòtic
Dissabte, 16 d'agost de 2008 a les 17 h
Espectacle de dansa catalana a càrrec del Ballet Joventut de Perpinyà
Lloc: Plaça de la Vila - Població: La Tor de Querol (Alta Cerdanya – Catalunya Nord)
Dissabte, 16 d'agost de 2008 a les 20 h
Dansa d'Arenys amb la Cobla Principal del Llobregat a càrrec de l’Esbart Maragall, d'Arenys de Mar
Lloc: Plaça de l'Església - Població: Arenys de Mar (Maresme)
Dissabte, 16 d'agost de 2008 a les 22 h
Recital amb els esbarts Manresà de Dansaires i Santa Tecla, de Tarragona
Lloc: Plaça Ajuntament - Població: Gironella (Berguedà)
Dissabte, 16 d'agost de 2008 a les 22 h
Recital de Festa Major amb l’Esbart de Dansaires de l'Orfeó Gracienc
Lloc: Espai de la Dansa, Passeig de Sant Joan-Travessera de Gràcia - Població: Barcelona -- Gràcia
Diumenge, 17 d'agost de 2008 a les 18 h
Ballada de Sant Roc amb l’Esbart Català de Dansaires i l’acompanyament del Grupet
Lloc: Plaça Nova - Població: Barcelona -- Ciutat Vella
Diumenge, 17 d'agost de 2008 a les 18 h
Actuació de l’Esbart Vila del Vendrell amb motiu de la Festa Major del Francàs
Lloc: El Francàs - Població: El Vendrell (Baix Penedès)
Diumenge, 17 d'agost de 2008 a les 18.30 h
Recital de Festa Major a càrrec de l’Esbart Dansaire Eudald Coma, de Ribes de Freser amb
l’acompanyament dels Rondallaires del Ripollès
Lloc: Pavelló - Població: Ribes de Freser (Ripollès)
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Diumenge, 17 d'agost de 2008 a les 21.30 h
Espectacle de l’Esbart Sant Martí, de Barcelona
Lloc: Amfiteatre del Parc de la Font - Població: Capellades (Anoia)
Diumenge, 17 d'agost de 2008 a les 22 h
Recital de Festa Major amb l’Esbart Santa Tecla, de Tarragona
Lloc: Plaça de la Font - Població: Tarragona
Dimecres, 20 d'agost de 2008 fins a dimecres, 27 d'agost de 2008
Participació del Ballet Joventut de Perpinyà al Festival Internacional de Lüchow
Lloc: Diferents llocs - Població: Lüchow, Niedersachsen (Alemanya)
Dimecres, 20 d'agost de 2008 a les 19 h
Recital de Festa Major a càrrec de l’Esbart Comtal - Bastoners de Barcelona
Lloc: C/Joan Blanques de Dalt - Població: Barcelona – Gràcia
Dimecres, 20 d'agost de 2008 a les 21 h
Danses dels Països Catalans amb l’Esbart dels Reis de Mallorca - Foment de la Sardana de Perpinyà
Lloc: Centre de Vacances "Les Portes del Rosselló" - Població: El Barcarès (Rosselló/Catalunya Nord)
Dijous, 21 d'agost de 2008 fins a diumenge, 24 d'agost de 2008
ÉSDANSA. Festival Internacional de Dansa a Les Preses Organitzat pel Centre Cultural Marboleny
Amb la participació de diferents grups i esbarts
Lloc: Diversos espais a la vila - Població: Les Preses (Garrotxa)
Dijous, 21 d'agost de 2008 a les 21 h
Recital de Festa Major amb l’Esbart Sant Genís, de Taradell
Lloc: Can Costa - Població: Taradell (Osona)
Divendres, 22 d'agost de 2008 a les 21 h
Recital de danses a càrrec de l’Esbart Dansaire d'Arenys de Munt
Lloc: Plaça - Població: Canet de Mar (Maresme)
Divendres, 22 d'agost de 2008 a les 21.30 h
Danses dels Països Catalans amb l’Esbart dels Reis de Mallorca - Foment de la Sardana de Perpinyà
Lloc: Plaça del Sud - Població: Canet de Rosselló (Rosselló - Catalunya Nord)
Divendres, 22 d'agost de 2008 a les 22 h
Espectacle "Mediterrània" dins del Festival ÉSDANSA amb l’Esbart Sant Martí, de Barcelona
Lloc: Recinte del Festival - Població: Les Preses (Garrotxa)
Divendres, 22 d'agost de 2008 a les 22.30 h
Recital de Festa Major amb l’Esbart Sant Julià, de l’Arboç i l’Esbart Manresà de Dansaires
Lloc: Plaça - Població: L'Arboç (Baix Penedès)
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Dissabte, 23 d'agost de 2008 a les Tot el dia
Participació al Festival Internacional de Plasencia de l’Esbart Dansaires Manresans
Població: Plasencia, Càceres
Dissabte, 23 d'agost de 2008 a les 22 h
Recital de dansa catalana amb l’Esbart Joaquim Ruyra, de Blanes i l’Esbart Marboleny, de Les Preses
Lloc: Recinte del Festival ÉSDANSA - Població: Les Preses (Garrotxa)
Diumenge, 24 d'agost de 2008 a les 20 h
Espectacle de dansa jove amb l’Esbart Marboleny Jove i l’Esbart Rocasagna, de Gelida
Lloc: Recinte del Festival ÉSDANSA - Població: Les Preses (Garrotxa)
Diumenge, 24 d'agost de 2008 a les 21 h
Espectacle "Fills del mar" amb l’Esbart Montgrí, de Torroella de Montgrí
Lloc: Port - Població: Palamós (Baix Empordà)
Dimecres, 27 d'agost de 2008 a les 18 h
Recital de Festa Major amb l’Esbart Sant Julià, de l’Arboç . Seccions infantils i juvenils
Lloc: Plaça - Població: L'Arboç (Baix Penedès)
Dimecres, 27 d'agost de 2008 a les 21 h
Espectacle "Fills del mar" amb l’Esbart Montgrí, de Torroella de Montgrí amb el grup Trapassacs
Lloc: Plaça Major -Població: Torroella de Montgrí (Baix Empordà)
Divendres, 29 d'agost de 2008 a les 22.15 h
Espectacle "Tradi-Dansa" a càrrec de l’Esbart Manresà de Dansaires
Lloc: Plaça Major - Població: Manresa (Bages)
Divendres, 29 d'agost de 2008 a les 22.30 h
Recital de danses tradicionals amb l’Esbart Joaquim Ruyra, de Blanes
Lloc: Plaça de l'Església - Població: Blanes (Selva)
Dissabte, 30 d'agost de 2008 fins a diumenge, 7 de setembre de 2008
Danses catalanes a Croàcia i Sèrbia amb l’ Esbart Folklòric d'Horta
Població: Vukovar, Novi Sad, Belgrad, Vncha, Nich i Sharen Grad
Dissabte, 30 d'agost 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 (Rosselló - Catalunya Nord)
Dissabte, 30 d'agost de 2008 a les 22 h
Espectacle Joaquim Serra a càrrec de l’Esbart Dansaire de Rubí
Lloc: Envelat Festa Major - Població: Castellterçol (Vallès Oriental)
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Dissabte, 30 d'agost de 2008 a les 22 h
Recital de dansa catalana amb l’Esbart Dansaire de Castelló d'Empúries. Cos de dansa i infantils
Lloc: Càmping - Població: L'Escala (Alt Empordà)
Dissabte, 30 d'agost de 2008 a les 23 h
23è Festival "L'oreneta d'or ciutat de Manresa" amb els grups següents:
Esbart Dansaires Manresans, Grup Associació Sociocultural Falcatruierus de Lugo, Grupo Municipal
de Danzas S. Ildefonso de Mairena del Alfarace, Sevilla
Lloc: Plaça Major - Població: Manresa (Bages)
Diumenge, 31 d'agost de 2008 a les 18 h
Recital de Festa Major amb l’Associació per la Dansa Estudi Folck, de Manresa
Lloc: Teatre Conservatori - Població: Manresa (Bages)
Diumenge, 31 d'agost de 2008 a les 18 h
Proclamació de la Pubilla de Manresa amb l’Esbart del Casal Cultural de Dansaires Manresans
Lloc: Plaça de l'Om - Població: Manresa (Bages)

7

ACTUACIONS PASSADES
- DEL MES DE JULIOL
Ens cal remarcar especialment que, a les actuacions recollides puntualment per a aquest mes de juliol
en el Punt Informatiu anterior, hi hem d’afegir aquesta nova relació, recopilada després del tancament,
el dia 20 amb la qual cosa la llista d’actuacions d’aquest mes se’n va prop del centenar. Hem captat un
increment de ballades amb relació a iguals mesos de l’any darrer. Realment actuem més –que es molt
positiu- o bé anunciem les que fem, i abans ens oblidàvem de fer-ho.
Dia 2
L’Esbart Dansaire de Sant Joan Despí va actuat a la seva vila amb participació de la seva secció
juvenil.
Dia 5
Els Esbarts Dansaires de l’Orfeó Gracienc i Montserratí Martinenc de Barcelona van presentar
l’espectacle·Balneari de la Puda” al Teatre del Círcol Catòlic de Gràcia els dies 5 i 6.
L’Esbart Ciutat Comtal de Barcelona va presentar “a la nit un mar de dansa” a Palamós
Dia 6
L’Esbart Sant Martí de Torrelles va actuar a la plaça de la Vila de Barberà del Vallès.
Dia 11
L’Esbart Santa Eulàlia va fer un recital a la plaça de Banyeres del Penedès amb motiu del pregó de
festes de la vila.
L’Esbart Dansaire de Castelló d’Empúries va actuar a la festa Major de Lladó.
Dia 12
L’Esbart Santa Anna d’Andorra va actuar a l’Auditori de Santa Maria de Palautordera.
Dia 18
L’Esbart Sant Martí de Torrelles va actuar a Corbera de Llobregat a la tarda. El mateix esbart va
actuar també a la nit al Poble Sec de Barcelona.
Dia 19
L’Esbart Rocasagna de Gelida va actuar a la seva Vila aquest dia a la nit.
L’Esbart Sant Antoni del Voló (Rosselló) va actuar a la seva Vila al matí.
Dia 17 al 20
L’Esbart Llinarsenc de Llinars del Vallès, va participar al PRAGUE Festival Days.
Dia 19
L’Esbart Sant Julià de l’Arboç va actuar a Cubelles com a participació a la Mostra Folklòrica del Baix
Penedès.
Dia 20
L’Esbart Vicentí de Sant Vicenç dels Horts va actuar a la seva vila, en recital de Festa Major.
Dia 26
L’Esbart Vila d’Esplugues va actuar aquest dia a la seva població en programa de fi de curs de les
seves seccions.
L’Esbart Dansaire de Castelló d’Empúries va actuar a la nit al càmping de l’Escala amb les seves
Seccions infantil i cos de dansa.
Dia 27
L’Esbart Vila del Vendrell va actuar aquest dia amb motiu de la seva festa major local.
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COL·LABORACIONS
GRÀCIES. MOLTES GRÀCIES
Avui em sento obligat a expressar-vos d’una manera molt particular i més gran que la
normal la meva gratitud per l’atenció que m’ha distingit el Consell Directiu de
l’Agrupament d’Esbarts Dansaires, en nom del gran col·lectiu que representa, en lliurarme en un acte íntim i inesperat el Trofeu de l’Agrupament, un premi que no sé si em
mereixo però sí que agraeixo en tot el que val, i val molt; una distinció que reconeix, i
possiblement valoritza més del que ha estat, la meva humil contribució a la consagració
de l’entitat, després de 23 anys d’una història feta d’esforços i d’il·lusions d’una colla de
persones, algunes de les quals ens cal recordar amb especial significació, perquè s’han
quedat pel camí d’una manera massa prematura. Ara, ben segur que se sentirien molt
orgulloses dels resultats obtinguts. Per a ells també el nostre sincer homenatge.
El dissabte passat, dia 5 de juliol va ser un dia feliç per a la meva esposa i per a mi.
Sovint les esposes hi tenen molt a veure en la dedicació dels marits a una tasca cultural
determinada, fins i tot des de la seva quasi obligada separació de la realitat quotidiana de
les obligacions assumides que adquirim en acceptar la responsabilitat de determinats
càrrecs, que anem desenvolupant moltes vegades amb més voluntat que no pas encert,
però sempre amb el desig de servir una idea de país i una realitat cultural.
Va ser un dia molt feliç perquè no ens ho esperàvem. Certament fa unes setmanes vam
ser invitats, la Maria Teresa i jo a un dinar a Arenys de Munt. Es tractava d’un dinar de
germanor, o d’encoratjament, o d’atenció als nous membres del Consell Directiu, això sí,
amb un cert endarreriment, perquè ja fa temps que hi són.
- Però si jo ja no sóc membre del Consell Directiu -li vaig dir a l’Andreu, quan m’ho
va comentar.
- És igual, però n’has estat durant molts anys i, encara, has estat col·laborant al Punt
Informatiu fins ara.
Com que sempre és agraït participar en un àpat d’aquestes característiques ho vaig
acceptar amb reconeixement i tot, es clar, per la distinció que suposava.
L’Enric Martínez i la seva esposa ens van passar a recollir i cap a aquella preciosa
localitat del Maresme enfilada als ubèrrims turons prelitorals, on ens hi esperava la
pràctica totalitat de la Junta Directiva. Fins ací tot normal, tot molt bé. Després encara
millor perquè al final d’aquell dinar de germanor tan entranyable va sorgir la gran
sorpresa. Ja ens va estranyar a la dona i a mi que ens fessin seure en un cap de taula, a
l’altre hi seien la Mercè i el president; vam pensar que es tractava d’una cortesia degut a
que érem els més joves de la reunió (!). En arribar al final ens varen presentar un vídeo
que recull a grans trets una petita nota biogràfica de la meva tasca, diguem cultural,
després del meu pas per la secretaria de l’Obra del Ballet Popular i la de l’Agrupament
d’Esbarts, i a seguit va ser lliurat un preciós pom de flors per a la meva esposa i el
Trofeu de l’Agrupament, en versió original, per a mi, juntament amb la felicitació
cordial i franca de tots els companys i companyes. Va ser tot un detall, també, que
reservessin per a mi el darrer exemplar d’aquell primer disseny de Trofeu que va
presentar l’Antoni Serra ja fa una colla d’anys, i em va fer sentir pregonament distingit i
estimat. Molt estimat.
Només vull certificar una vegada més que durant els anys de la meva tasca, amb encerts i
errors (que de tot hi ha hagut a la vinya del Senyor), però sempre amb ganes de fer-ho
bé, he intentat no només respectar tothom, sinó estimar tothom. Especialment estimar
tothom, perquè tots en la nostra corda, tots hem intentat servir Catalunya a través de la
seva cultura, de les seves danses, de la seva música, dels seus múltiples senyals
d’identitat... En la meva tasca sempre he intentat sembrar estimació i ara em complau
especialment recollir unes mostres tan eloqüents de la vostra estimació. Gràcies pel
suport que he rebut durant tots aquests anys. GRÀCIES. MOLTES GRÀCIES!
Ricard Jové i Hortoneda
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DEL LLIBRE “CINC MIL REFRANYS CATALANS I FRASES FETES POPULARS
EDITORIAL MILLÀ, 1965
El calendari al mes d’agost.
Per Sant Nonat, la pastanaga s’ha d’haver sembrat.
Gloriós Sant Roc, lliura’ns de pedra i de foc.
Sant Roc s’enamorà d’un gos i jo de vós.
Pluja de Sant Llorenç, sempre arriba a temps.
Agost i veremà, cada dia no es fa.
Sant Arnau, tanca el vent amb clau.
Polles agostines, per Nadal són gallines.
Per l’agost, bull el mar i bull el most.
L’agost els pastura, el setembre els madura.
Per Sant Magí, l’avellana has de recollir
A l’agost, la dalla no té repòs.
Cada cosa pel seu temps i les figues per l’agost.
Per la Mare de Déu d’agost, a les set ja és fosc.

●●●●●

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.

●●●●●
Si voleu adquirir enregistraments en CD’S de danses catalanes us podeu dirigir a :
TRITÓ/AMALGAMA, Editorial Discogràfica i Distribuïdor
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CONSELL INTERNACIONAL DE LES ORGANITZACIONS DE FESTIVALS DE
FOLKLORE I D’ARTS TRADICIONALS

De tant en tant alguns esbarts ens demanen si coneixem festivals de folklore internacionals,
arreu d’Europa, on hi podrien participar. Respondre a aquesta pregunta no és del tot fàcil. Per
aquest motiu creiem convenient donar-vos a conèixer, pels que no el coneixien, el Consell
Internacional de les Organitzacions de Festivals de Folklore i d'Arts Tradicionals, ONG
cultural internacional en relacions formals de consulta amb l’ UNESCO.
Fundat a Confolens (França) el 1970, el CIOFF treballa per a la salvaguarda, la promoció i la
difusió de la cultura tradicional i popular. Per la seva acció, el CIOFF apunta als objectius
següents: promoure el patrimoni immaterial a través de les formes d'expressió tals com el ball,
la música, els jocs, els ritus, els costums i altres arts.
Servir els objectius de la UNESCO, sostenir les activitats dels seus membres així com les de
les organitzacions no governamentals i totes les altres institucions que treballen en l'àmbit del
patrimoni cultural. Servir, realitzant aquests objectius, la causa de la pau.
El CIOFF compta avui com a membres (Seccions Nacionals) a més de 75 països de tots els
continents. Hi ha festivals membres i altres adherits.
Participar a un festival CIOFF és una garantia pels grups que han de participar-hi. Per altra
banda, cal saber que “en principi” un festival CIOFF que vol invitar a un grup, ha de passar
per la Secció CIOFF del país on pertany el grup. Tot i això, no tots el festivals actuen
d’aquesta manera.

Secció espanyola
CIOFF - ESPAÑA. C/ Afligidos, nº 4 - 2º
06002 BADAJOZ.
Apartado de Correos 467
06080 BADAJOZ
Telf. 924 24 37 46 - Fax. 924 24 54 34 - E-mail. cioff-esp@sarenet.es
www.cioff-esp.org
Pàgina del CIOFF
www.cioff.org
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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
●●●●●
El nostre secretari, Sebastià Vilanou, ha enviat i segueix enviant, sempre que n’és requerit, molts CD’s
per correu electrònic.
Hi ha molts balls que actualment els esbarts els tenen ja una mica deteriorats degut al seu ús, o alguns
ni els tenen. Cal que penseu que per aquest mitjà electrònic es poden obtenir amb una certa facilitat i
amb una total comoditat. Per això us recomanem que no dubteu a demanar-nos ajuda en aquest sentit,
per a atendre les vostres necessitats. Podeu disposar de tot el que estigui al nostre abast. Tot i això us
fem saber que les músiques enviades via Internet perden qualitat de so.
.............................................................................................................................................

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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AVISOS I FALQUES
PRESENTACIÓ DE TRENCADANSA NÚM., 6
Va ser el passar 22 de Juny que en el marc de la Festa Major de la Cultura tradicional a Catalunya al
Moll de la Fusta de Barcelona que es va presentar aquest 6è volum.
N’és l’autor en Pompili Massa. Glosa la trajectòria d’En Joan Comas i Vicens amb el sobrenom
de”Entre l’estima i el menyspreu”
Va fer la presentació de l’autor la nostra companya Mercè Colomer i desprès el Sr. Pompili i altres
companys-col·laboradors de l’Esbart van glosar la personalitat d’en Comas i Vicens. Al mateix temps
l’esbart Ballets de Catalunya amb l’acompanyament musical de De Socarrel va interpretar algunes
danses al·legòriques a l`època tractada en el llibre i on el biografiat hi va tenir presència.
Malgrat la alta temperatura va assistir-hi força gent i és van lliurar als socis exemplars d’aquest llibre.
Recordem a tots els esbarts que és a la vostra disposició, a la seu social, aquest llibre i també la resta
de la col·lecció: Trencadansa
Aquelles persones que són de fora de la ciutat, sobre tot de llocs allunyats i que coincidint que es
desplacin a Barcelona, poden recollir aquest materials prèviament concertant hora. Seran complaguts i
els hi lliurarem també els CD’s nous i altres materials del seu interès.
●●●●●
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!

EL SURO DEL PUNT
Si esteu interessats en fer un intercanvi amb un grup del Principat d’Astúries aquest estiu o a
la tardor, podeu posar-vos en contacte amb:
Asociación Folklórica Onís
La Casona, nº 8 - 33556 Benia de Onís (Asturias)
Telèfons : 609787394 / 619439218 (Carolina)
http://www.danzatradicional.com/
●●●●●
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

13

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.
Algú coneix o sap de l’existència d’un enregistrament de “COBLA del ball “L’ Indiot” de la Seu
d’Urgell. Hi és amb petits instruments, però el cerquem per a cobla. agrupament@agrupament.com

●●●●●
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
.
Un cop acabat el 50è aniversari, des de l’Esbart Lluís Millet volem reiterar el nostre agraïment per la
col·laboració i participació rebuda per part de totes les entitats oficials, i altres entitats com l’Orfeó
Català, l’Agrupament d’Esbarts Dansaires i l’Obra del Ballet Popular. També de tots els directors
musicals, les parròquies de Santa Maria de Gràcia i Sant Felip Neri, les Colles Sardanistes Veteranes,
Cases Regionals, tots els esbarts participants, i totes les persones que desinteressadament ens van
oferir el seu ajut i suport, així com el públic en general que amb la seva presència i caliu va donar vida
a tots els actes. Per últim, el nostre record i afecte per uns amics que, malauradament, ja no són entre
nosaltres i que van estimar i treballar sempre per la cultura popular i la dansa tradicional de Catalunya:
Joaquim Navarro, Delfí Colomé, Albert Mussons i Robert De Lanuza.
Gràcies a tots, per l’Esbart Lluís Millet, Mª Dolors Ramírez, Presidenta.
●●●●●
Josep Bargalló 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
●●●●●
L’ESBART LAURÈDIA DEL PRINCIPAT D’ANDORRA ENS COMUNICA NOVES DADES:
Esbart Laurèdia
Centre Cultural de Congressos Laurèdia
Plaça de la Germandat s/n
AD600 SANT JULIÀ DE LÒRIA Principat d’Andorra
Telèfons de contacte 00376 350167 o 00376350122 (director artístic)
E-mail esbart.lauredia@andorra.ad
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ÚLTIMA HORA
SOBRE EL TALLER DE VIDEOMINUT DE DANSA TRADICIONAL AL CENTRE
CULTURAL LA TROCA DE GRANOLLERS EL DISSABTE 12 DE JULIOL.
Tal com es va anunciar, el taller va ser dirigit per Núria Font, especialista en videodansa, amb la
intervenció de Jordi Lara, autor de la proposta presentada a Mediterrània, Fira d’espectacles d’arrel
tradicional de Manresa.
Es tractava d’explicar el sentit i les tècniques adients per utilitzar aquest mitjà tecnològic en profit de
la dansa tradicional i en benefici dels esbarts dansaires.
Per raons de calendari i convocatòria potser massa precipitada, l`assistència no va ser molt nombrosa,
tot i que molt interessada. Però durant la primera hora es va comptar amb la presència del Sr. Ramón
Fontdevila, director del Centre de Promoció de la Cultura Tradicional i Popular Catalana i de la Sra.
Teresa Almar, directora artística de Mediterrània, Fira d’espectacles d’arrel tradicional de Manresa,
tan favorables al desenvolupament del projecte que han assegurat que faran els possibles perquè el
taller es repeteixi el proper mes de setembre, sempre comptant amb el generós acolliment de l’Esbart
Dansaire de Granollers, del Centre Cultural La Troca i la organització de l’Agrupament d’Esbarts
Dansaires. (MCB)
.............................................................................................................................................

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.
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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, deixeu-nos dir que ha estat creada una
TELEVISIÓ CATALANA CULTURAL PER INTERNET una televisió IP que emet els seus continguts a
través de la xarxa Internet. Sembla ser que és un mitjà de comunicació audiovisual amb vocació de
cobrir l’espai de parla catalana, amb continguts referents a l’actualitat cultural, entre altres aspectes. És
una televisió destinada a cobrir les necessitats d’aquelles persones i col·lectius que desitgen tenir una
informació diferent, que al propi temps se’n puguin sentir partícips. La trobareu a: www.sies.tv
El programa Nydia ara es més curt, segueix essent molt interessant i amb molt bona presentació i bona
tècnica. Llàstima de l’horari (diumenges a les 19.25 h de la tarda) si no hi ha quelcom esportiu que el
desplaci. Es emès pel Canal 33 i els dissabtes posterior es repetit també pel Canal 33 de matinada, /dos
quarts de dues o de tres, sempre depenent del programa anterior........
El millor es la repetició del Canal Internacional que en ser TDT es veu amb tanta bona qualitat que
poder val la pena veure’l de matinada.
El programa es petit, petit,i volen complir amb tantes modalitats de música, dansa, etc no fa content
ningú. Es la visió que té la direcció de les emissores del que ha de donar. Confiem amb la nova
Corporació.
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.
TARRAGONA Radio, emissora municipal, fa un programa els dissabtes al matí de 12 a 2/4 de 2 en el
qual dóna informació de sardanisme i d’esbarts. Donem la benvinguda a un nou col·laborador,
divulgador de la nostra feina.
El programa AMUNT I AVALL DE LA COM. RADIO (de Cultura Popular) 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. 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:

Cién años de esbarts
Roger Costa Solé
2005
CIOF España - INAEM

Comentari:
Roger Costa és antropòleg de formació i actualment treballa al Centre de
Promoció de la Cultura Tradicional i Popular Catalana.
Costa ha estat durant molts anys dansaire de l’Esbart de Tàrrega, fet que
l’ha portat a plantejar-se l’origen i desenvolupament d’aquesta realitat
que som els esbarts dansaires.
El fet més interessant és que està plantejat des del punt de vista d’un
antropòleg, i intenta deixar a banda la faceta de dansaire. Per a nosaltres,
els esbarts, és aquest encara un punt de vista molt novell. Poques vegades tenim la sort que ens mirin
des de fora com un objecte d’estudi. És evident que la realitat és múltiple i que es necessiten moltes
opinions i punts de vista que de vegades ens poden sorprendre.
Naturalment un llibre d’aquestes característiques pot generar alguna polèmica al lector: si hi ha
aspectes que no es toquen, d’altres que es toquen massa... o potser que en alguna cosa no hi estem
d’acord. Però benvinguda aquestes petites polèmiques perquè significa que algú es “mulla” a explicar
per primera vegada un moviment enormement complex.
El llibre redactat inicialment en català, ha estat traduït a l’espanyol per tal de poder-se acollir a una
beca per tal de poder-lo editar.
Com consultar-lo:
Em sap greu dir-ho, però és força difícil de trobar. CIOFF-España (Consejo Internacional de
organizació de Festivales de Folklore), fa les edicions per als seus associats. Tanmateix podeu posarvos-hi en contacte. També podeu posar-vos en contacte amb l’autor a través del CPCPTC. D’altra
banda trobareu un exemplar per consultar a la biblioteca del nostra Agrupament d’Esbarts Dansaires i
a la biblioteca de l’Esbart Català.
.............................................................................................................................................

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.
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APUNTS BIBLIOGRÀFICS
Delfí Colomé i Pujol acaba de publicar “Pensar la danza”, una recopilació d’articles i reflexions a
l’entorn del tema de la dansa. Editat a Madrid per Editorial Turner, dins la col·lecció “Música”, amb
ISBN 978-84-7506●●●●●
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.
●●●●●
Josep Bargalló Badia ens envia una llista de les seves obres, que amplia la que hem anat oferint fins
ara, i que ens plau publicar tots seguit:
Volum I.- El Priorat, Editat per la Diputació de Tarragona, l’any 1991.
Volum II.- Ribera d’Ebre i Terra Alta, Editat per la Diputació de Tarragona, l’any 1992.
Volum III.- Baix Ebre i Montsià, Editat per la Diputació de Tarragona, l’any 1994.
Volum IV.- Baix Camp, Editat per la Diputació de Tarragona, l’any 1999.
Volum V.- Alt Camp i Conca de Barberà, Editat per la Diputació de Tarragona, l’any 2005.
Restauració de les Danses Tradicionals de Reus, Editat per la Caixa del Penedès, l’any 1992.
Danses i Costums del Baix Empordà, autoria compartida amb Eulàlia Hortal i Burgués. Editat per
Quaderns de les 7 sivelles.
●●●●●
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.
.............................................................................................................................................

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 d’agost
Sant Feliu de Pallerols, Garrotxa, Ball de cavallets
Sort, Pallars, Ball dels rigodons
Torelló, Osona, Paga-li Joan
2 d’agost
Oliana, Al Urgell, Ball de cascavells
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4 i 5 d’agost
Vilanova i la Geltrú, Garraf, Balls de cintes, Cercolet, Gitanes, Pastorets, Moixiganga, Ball de
Serrallonga
9 d’agost
Castellciutat, Alt Urgell, La marsellana, Ball de l’aigua-ros i l’Esquerrana
El Pont de Suert, Alta Ribagorça, Ball pla
Ogassa, Ripollès, Ball de la Mare de Déu del Puig de França
Esterri d’Àneu, Pallars Sobirà, Ball de guapos, Ball pla i l’Esquerrana i el Corrido
10 d’agost
Alinyà, Alt Urgell, Ball pla
15 d’agost
Falset, Priorat, Ball de coques
Gósol, Berguedà, Contrapàs de les Coces
Moià, Bages, Ball del ciri, Ball de veguers, Ball de gitanes, Ball de garrofins i Ball de nans
Paüls, Baix Ebre, Jota de Paüls
Rialp, Pallars Sobirà, Ball de rigodons
Santa Maria de Corcó, Osona, Jo te l’encendré
Santa Maria de Cornet, Bages, Ball de cascavells
Santa Pau, Garrotxa, Ball dels pabordes i Ball pla
Vallmoll, Alt Camp, El Patatuf
Vilaller, Alta Ribagorça, Ball del tatero
17 d’agost
Borredà, Berguedà, La dansa, Ball de Pabordesses i Ball del racó
Sant Quintí de Mediona, Alt Penedès, Ball de panderetes, Ball de nans i bastons
Vilobí del Penedès, Alt Penedès, Ball de panderos
Malgrat de Mar, Maresme, Ball de Sant Joan i Sant Pau
Gironella, Berguedà, Ball de l’almorratxa
Amer, La Selva, La Sardana de l’Alcalde
Arenys de Mar, Maresme, La dansa d’Arenys
Gerri de la Sal, Pallars Sobirà, La morisca
18 i 19 d’agost
Tarragona, Ball de nans i bastons
21 d’agost
Sant Privat d’en Bas, Garrotxa, Ball de Sant Isidre
22 i 23 d’agost
L’Arboç, Baix Penedès, Bastons, Nans i diables
Avinyonet del Penedès, Alt Penedès, Ball de picarols, i Ball de cercolets
23 i 24 d’agost
Sitges, Garraf, Balls de pastorets, Panderetes, Moixiganga, Bastons, Gitanes, Diables, Cintes i
Cercolets
Proper al 25 d’agost
Navàs, Bages, Ball de cascavells
25 d’agost
Taradell, Osona, Dansa de la llibertat
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