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PPUUNNTT  IINNFFOORRMMAATTIIUU  118888  ––  GGEENNEERR  22001122      
 

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 
 

♪ ANY NOU – VIDA NOVA ♫ 
 

TOT EL CONSELL DIRECTIU DE L’AGRUPAMENT D’ESBARTS DANSAIRES US DESITJA 

UN BON ANY NOU - DOS MIL DOTZE 

 

De tot cor desitjo a tots els meus estimats esbarts i a tota la gran família i 

a tots els amics que comporten, un sens fi de felicitat per a tots, donant-

vos les gràcies pel suport que durant aquests cinc anys he rebut com a 

capdavanter de l’Agrupament d’Esbarts Dansaires. Seguiu treballant les 

nostres danses amb la màxima dignitat, arreu de Catalunya i fora d’ ella, 

per honrar la nostra cultura i poder ser admirats. Es un desig que aquest 

prec sigui escoltat per tots vosaltres en aquest nou any.  

Amb tot el meu afecte, 
 

Jordi Núñez i Pallarola.- 

 

L’entrada a l’Any Nou ha estat una de les festes que ha obtingut una major universalitat. Entre els costums 

establerts pel nostre poble, hi ha el que es practicava a les Valls pirinenques, que ha arribat gairebé fins a 

nosaltres. La quitxalla, a les vigílies de cap d’any, circulava pels carrers cridant : “Ninou, ninou l’esquella al 

bou. Un pollí, un rocí, una rosta per a mi. Si no me’n donau escales avall caigau”.  

Tal vegada com a recordança o resta dels extravagants divertiments en els quals el poble participava en tal 

diada i que s’anomenaven “festes del boig” a semblança de les paganes titulades “saturnals” i que, malgrat 

haver estat condemnades per l’Església, el poble no va saber sostreure-se’n, de practicar-les, com, per 

exemple, l’extravagant “missa  del burro” que feia referència al que hi havia a l’estable on nasqué Jesús i 

també a l’ase que conduí la Sagrada Família a Egipte o al que després va cavalcar Jesús en fer la seva 

entrada entre palmes i llores, aclamacions i crits de lloança proferits per aquell voluble poble judaic de la 

ciutat deïcida. 

Aquesta diada era, per als barcelonins, una de les festes més assenyalades, com ho 

demostra el que la celebressin amb no escassa solemnitat, car les Autoritats ciutadanes 

feien en aquest dia una ostensible manifestació de gaubança; els Concellers es reunien a 

l’antiga plaça de Sant Jaume per a eixir després en luxosa cavalcada a donar un passeig 

per la ciutat a fi d’alegrar el veïnat, segons es veu consignat en el “Dietari del Consell” 

de mitjans del segle XVI com a costum establert ja de temps, acompanyant el Bisbe de 

Barcelona, i alguns anys, assistint-hi també l’Arquebisbe de Tarragona, els bisbes 

d’Urgell, Girona,etc., junt amb els Diputats de la Generalitat de Catalunya, els Cònsols 

de la Llotja de Mar, Cavallers, Nobles i ciutadans, a més de moltes altres persones de 

tots els estaments, segons graduació prescrita que es troba consignada en el “Llibre de Solemnitats”, i amb 

aquest ordre feien el passeig per les principals vies ciutadanes, donant a la cavalcada un major relleu i més 

caràcter de les peces d’artilleria quan la comitiva passava per davant dels baluards o llocs fortificats de la 

muralla de la ciutat. 

 

Aureli Capmany.- 
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» Diumenge, 1 Gener 2012 a les 18 h  

Representació de "Els Pastorets" a Manresa  

Participació de els seccions de l'Esbart del Casal Cultural de Dansaires Manresans 

Lloc: Cercle Familiar Els Carlins  

Població: Manresa (Bages)  

 

» Diumenge, 1 Gener 2012 a les 19 h  

Representació de "Els Pastorets" a Terrassa  

Participació de l’Esbart Egarenc, de Terrassa 

Lloc: Teatre Principal  

Població: Terrassa (Vallès Occidental)  

 

» Dimarts, 3 Gener 2012 a les 11.30 h  

Actuació a Igualada  

Agrupació Folklòrica Igualadina. Secs. infantils i juvenils 

Lloc: Residència Sant Jordi  

Població: Igualada (Anoia)  

 

» Dimarts, 3 Gener 2012 a les 16.30 h  

Actuació a Manresa  

Escola de dansa de l’Esbart del Casal Cultural de Dansaires Manresans 

Lloc: Casa de les Germanetes Pobres  

Població: Manresa (Bages)  

 

» Dimarts, 3 Gener 2012 a les 20 h  

Seguici de festa a Vila-seca  

Participació 

Grup de Dansa Tradicional Catalana Ramon d'Olzina, de Vila-seca 

Lloc: Carrers de la vila  

Població: Vila-seca (Tarragonès) 

 

» Divendres, 6 Gener 2012 a les 18 h  

Representació de "Els Pastorets" a Manresa  

Participació 

Seccions de l'Esbart del Casal Cultural de Dansaires Manresans 

Lloc: Cercle Familiar Els Carlins  

Població: Manresa (Bages)  

 

» Divendres, 6 Gener 2012 a les 19 h  

Representació de "Els Pastorets" a Terrassa  

Participació 

Esbart Egarenc, de Terrassa 

Lloc: Teatre Principal  

Població: Terrassa (Vallès Occidental)  

 

» Dissabte, 7 Gener 2012 a les 11.30 h  

Actuació a Igualada  

Agrupació Folklòrica Igualadina 
Lloc: Parc del Xipreret  

Població: Igualada (Anoia)  

CORRANDES DE GENER 
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» Dissabte, 7 Gener 2012 a les 18 h  

Representació de "Els Pastorets" a Manresa  

Participació 

Seccions de l'Esbart del Casal Cultural de Dansaires Manresans 

Lloc: Cercle Familiar Els Carlins  

Població: Manresa (Bages)  

 

» Dissabte, 7 Gener 2012 a les 18 h  

Representació de "Els Pastorets" a Terrassa  

Participació 

Esbart Egarenc, de Terrassa 

Lloc: Teatre Principal  

Població: Terrassa (Vallès Occidental)  

 

» Dissabte, 7 Gener 2012 a les 18 h  

Representació de "Els Pastorets" a Barcelona  

Participació 

Esbart Maragall, de Barcelona 

Lloc: Casal Catòlic de Sant Andreu c/Pons i Gallarza 58  

Població: Barcelona -- Sant Andreu  

 

» Diumenge, 8 Gener 2012 a les 11.45 h i 18 h  

Representació de "Els Pastorets" a Igualada  

Participació 

Totes els seccions de l’Agrupació Folklòrica Igualadina 

Lloc: Ateneu Igualadí  

Població: Igualada (Anoia)  

 

» Diumenge, 8 Gener 2012 a les 12 h  

Actuació a L'Arboç  

Dins la Festa Patronal 2012 

Totes les seccions de l’Esbart Sant Julià de l'Arboç 

Lloc: Teatre El Centre  

Població: L'Arboç (Baix Penedès)  

 

» Diumenge, 8 Gener 2012 a les 18 h  

Representació de "Els Pastorets" a Barcelona  

Participació 

Esbart Maragall, de Barcelona 

Lloc: Casal Catòlic de Sant Andreu c/Pons i Gallarza 58  

Població: Barcelona -- Sant Andreu  

 

» Diumenge, 8 Gener 2012 a les 18 h  

Representació de "Els Pastorets" a Manresa  

Participació 

Seccions de l'Esbart del Casal Cultural de Dansaires Manresans 

Lloc: Cercle Familiar Els Carlins  

Població: Manresa (Bages)  

 

» Diumenge, 8 Gener 2012 a les 19 h  

Representació de "Els Pastorets" a Terrassa  

Participació 

Esbart Egarenc, de Terrassa 

Lloc: Teatre Principal  

Població: Terrassa (Vallès Occidental)  



 - 4 - 

» Dissabte, 14 Gener 2012 a les 18 h  

Espectacle "Les nostres danses" a Olot  

Esbart Rocasagna, de Gelida 

Lloc: Centre Cultural Els Catòlics c/Crivillers 7  

Població: Olot (Garrotxa)  

 

» Dissabte, 14 Gener 2012 a les 21 h  

Actuació a Mollet del Vallès  

Amb motiu de la Festa Major 

Esbart Dansaire de Mollet 

Totes les seccions 

Lloc: Can Gomà  

Població: Mollet del Vallès (Vallès Oriental)  

 

» Dissabte, 14 Gener 2012 a les 22 h  

Actuació a Sant Vicenç dels Horts  

Esbart Santvicentí, de Sant Vicenç dels Horts  
Amb acompanyament de la Cobla La Principal del Llobregat dirigida per Jordi Nuñez i Pallarola 

Lloc: Societat Cultural La Vicentina  

Població: Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)  

 

» Dissabte, 14 Gener 2012 a les 22 h  

Espectacle "Síntesi" a Esplugues de Llobregat  

Esbart Ciutat Comtal, de Barcelona 

Lloc: Teatre l'Avenç  

Població: Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat)  

 

» Diumenge, 15 Gener 2012 a les 11.45 h i 18 h  

Representació de "Els Pastorets" a Igualada  

Participació 

Agrupació Folklòrica Igualadina 

Totes les seccions 

Lloc: Ateneu Igualadí  

Població: Igualada (Anoia)  

 

» Dissabte, 21 Gener 2012 fins a Diumenge, 22 Gener 2012  

Festival de la Fireta de San Antón a Alacant  

Participació 

Esbart del Casal Cultural de Dansaires Manresans 

Lloc: Muro de Alcoi  

Població: Alacant  

 

» Dissabte, 21 Gener 2012 a les 18 h  

Espectacle "Somia .... i balla, Toni" a Les Franqueses del Vallès  

Esbart Dansaire de Granollers 

Seccions infantils 

Lloc: Centre Cultural Bellavista  

Població: Les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental)  

 

» Dissabte, 21 Gener 2012 a les 22 h  

Actuació a Igualada  

Festa dels Traginers 

Agrupació Folklòrica Igualadina 

Lloc: Ateneu Igualadí  

Població: Igualada (Anoia)  
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» Diumenge, 22 Gener 2012 a les 12 h  

XXXIII Roda Catalònia d'Esbarts Infantils i Juvenils a Vilanova del Camí  

Esbart Dansaire Vilanova del Camí (amfitrió) -- Esbart Castell de Tona -- Esbart Rosa d'Abril, de 

Castellterçol -- Esbart Sant Jordi del Foment Martinenc, de Barcelona 

Lloc: Plaça del Mercat o Centre Polivalent Can Papasseit (segons climatologia)  

Població: Vilanova del Camí (Anoia) 

 

» Diumenge, 22 Gener 2012 a les 18 h  

"Cançó d'amor i de guerra" a Sant Vicenç dels Horts  

Participació 

Esbart Gaudí, de Barcelona 

Lloc: Teatre La Vicentina  

Població: Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)  

 

» Diumenge, 29 Gener 2012 a les 11 h  

Ballada a Sant Just Desvern (N. Senyora de Lourdes)  

Esbart Vila d'Esplugues, d'Esplugues de Llobregat 

Lloc: c/Montseny, 2  

Població: Sant Just Desvern (Baix Llobregat)  

 

» Diumenge, 29 Gener 2012 a les 11.30 h  

Actuació a Vilafranca del Penedès  

Aplec de Sant Pau 

Esbart Rocasagna, de Gelida 

Lloc: Ermita de Sant Pau de la Muntanya  

Població: Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)  

 

» Diumenge, 29 Gener 2012 a les 12 h  

XXXIII Roda Catalònia d'Esbarts Infantils i Juvenils a l'Hospitalet de Llobregat  

Dansaires de l'Hospitalet (amfitrió) -- Esbart L'Espolsada, de Premià de Dalt -- Esbart Olesà, d'Olesa 

de Montserrat -- Grup Mediterrània de Sant Cugat del Vallès. Escola de dansa 

Lloc: Casino del Centre Av. Prat de la Riba 337  

Població: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)  

 

» Diumenge, 29 Gener 2012 a les 18 h  

"Cançó d'amor i de guerra" a Esplugues de Llobregat  

Participació de l’Esbart Gaudí, de Barcelona 

Lloc: Teatre l'Avenç  

Població: Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat) 

 

wwwwww..eessbbaarrttss..ccaatt//aaggeennddaa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vestits balears 
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DEL MES DE DESEMBRE 2011 
 

El dia 3 

L’Esbart Brugués de Gavà va actuar al teatre Municipal Maragall de la seva vila. 

L’Esbart Dansaire d’Andorra va actuar a Barakaldo. 

 

El dia 4 

L’Esbart Dansaire d’Andorra va actuar a Barakaldo. 

El Grup de dansa Paracota d’Amposta va actuar a la fira del “Tocino”a Casera. 

L’Esbart Dansaire de Granollers va participar al festival Arrels Vives” (Sant Antoni de Portmany - Eivissa). 

 

El dia 9 

L’Esbart Dansaire de Rubí va participar en la representació del “Poema de Nadal” a Rubí. 

 

El dia 11 

El Grup de Dansa Cor de Catalunya de Manresa, va actuar a la fira de Sta Llúcia a Manresa. 

L’Esbart Dansaire d’Andorra va actuar a la seva vila amb motiu de la Fira de Sta.Llúcia. 

L’Esbart Montgrí va actuar a Torroella amb motiu de la Marató de TV3. 

 

El dia 14 

L’Esbart Dansaire d’Andorra va actuar a la seva vila a la Residencia Clara Rabasa. 

 

Dels dies 16 a 18 

L’Esbart Dansaire de Castelló d’Empúries va actuar a Tomelloso (Castella-La Mancha) 

 

El dia 17 

L’Esbart Brugués de Gavà va actuar dins del cercavila de Nadal pels carrers de la ciutat. 

 

El dia 18 

Els Dansaires de L’Hospitalet de Llobregat van actuar a la Mostra d’Entitats de la seva ciutat. 

L’Agrupació Folklòrica Igualadina va participar a dues representacions dels Pastorets a la seva vila. 

 

El dia 26 

L’Agrupació Folklòrica Igualadina va participar als Pastorets a la seva vila. 

 

El dia 28 

L’Agrupació Folklòrica Igualadina va actuar al saló de la infància a Iguakada. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRANDES PASSADES 
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INFORME AL JAUME GUASCH 
 

Tot semblava preparat per poder assistir a un espectacle de dansa d’arrel tradicional. La ciutat que ens 

reunia, Tarragona, té una tradició ben especial en el nostre àmbit. En ella s’hi poden trobar, any darrere any, 

totes les opcions, maneres, sistemes, escoles, o com els vulguis anomenar, de presentar la dansa catalana. La 

creació en la Nit de dansa, la festiva en el seguici popular, la popular a les Contalles, el sentir d’un poble al 

Retaule. Les més variades propostes del nostre cercle d’actuació sovint venen de Tarragona. Fins i tot no és 

estrany que algun projecte prengui cos, arreli i es faci conegut a qualsevol indret del nostre país i que, si 

l’estudiem amb un cert deteniment, hi reconeguem trets de quelcom que es fa o s’ha fet a Tarragona. 

 

Quan la vista es passejava per les cares dels reunits s’hi descobrien destacats músics de ben diverses 

tendències, els Cassú, Gómez, Guasch, Núñez, Olivé, Sans es trobaven al costat dels de la Inestable i el 

Josep Prats. Segurament n’hi havia més i no els vaig saber ubicar, segurament. I si no hi eren segur que 

estaven fent la seva feina en algun indret però amb el cap i el cor a la nostra trobada. Els cantaires no 

cantaven cançons sinó que feien sonar sentiments, ja fos en conjunt com en veu sola contraltada, poderosa i 

clara. Per dansaires no calia patir, n’hi havia de totes les tendències, estils i edats. Dansaires i exdansaires, 

tècnics, majordoms de vestuari, regidors d’escena, presidents i expresidents... Parlem a part de mestres de 

dansa i directors, Jaume, un munt de directors i mestres. Dels que jo conec i segur que me’n deixo: en Roig i 

en Serra, en Joan Manel i en David, l’Anna i la Teresa, en Rovira de l’Arboç, l’Albert des de Rubí i al 

capdavant, com no podia ser d’altra manera en Lluís fent de delegat del director general. 

 

Alguna cosa hi fallava però no se sabia ben bé què. La predisposició de la gent potser? Tothom hi era 

malgrat l’hora no fos la millor, un dia de festa a quarts de quatre convida a una llarga sobretaula amb copeta 

i conversa animada, això ho sabem tots. Semblava com si ningú hi volgués ser i de fet tots hi érem amb 

recança. Però tot va desenvolupar-se segons el previst. Qui portava la veu cantant, tot humanitat, apareixia 

emocionat i tens a la vegada, orgullós del que feia encara que no ho hauria volgut fer mai. Les músiques, 

allò que sempre t’ha preocupat tant, protagonistes (més aviat els seus intèrprets) dels moments que tots 

recordarem més. No crec que ningú torni a escoltar de la mateixa manera la Moixeranga, el Cant de l’enyor 

o l’Aurtxoa Seaskan. També estic convençut que tots plegats retindrem, per sempre més, les notes del teu 

pasdoble. 

 

I els diables? Com van poder no fer soroll i ser més potents que mai? La màgia de l’espectacle, segurament. 

Mira, Jaume, tu eres allà al mig de tot. Dirigint sense dirigir. Protagonitzant sense voler. Tothom hi era per a 

tu però sobretot per elles i ells mateixos; ningú volia perdre l’oportunitat de ser amb tu en aquell moment. I 

la tristor era el nexe que ens unia, el desconsol i la incomprensió, l’inconformisme i la rebel·lia. 

 

Els esbarts retien homenatge i comiat a un dels seus grans homes del segle XXI. Els venerables Català i 

Manresà, els veterans Rubí i Sant Martí, El Ciutat Comtal i el Sant Julià, el jove Reusdansa, el conciutadà de 

Tarragona, molts esbarts... l’Agrupament sencer! Tothom fent costat l’adolorit Santa Tecla i emocionant-se 

amb les paraules de la Rosa. Quina força, Jaume. Quina força ! 

 

I en un moment la crua i dura realitat es feia palesa. Marxaves sense voler-ho, ni tu ni nosaltres. En un últim 

esforç d’aquella disciplina i compromís que sempre has demanat, ho acceptàvem i ja pensàvem com havíem 

de fer perquè la teva obra i el teu llegat fos més potent que mai. Ho intentarem Jaume, però sense tu serà 

molt més difícil. 

 

Apa... siau ! 

 

Josep Mª Fuentes Ros, 

Desembre 2011.- 

FEM RESSÒ... 
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CURS DE JOTES 
 

“Ballem jotes”, un curs organitzat pel Grup de Dansa Paracota d’Amposta fins a Juny 2012.  Hi ha 3 

sessions al mes amb dates triades entre els grups que facin inscripció. 

  

Lloc: Sala de ball de la Lira Ampostina.  

Informació: 650127634 o bé : paracota@gmail.com 

 

VÍDEOS I DVD’S  
 

Tenim a l’arxiu de l’Agrupament una dotzena de Vídeos i DVD’s amb mostres del que fan els esbarts. 

Creiem que cal actualitzar-ho. Per tant demanem als molts esbarts que encara no ho han fet, ens facin arribar 

aquest material. L’Agrupament en farà únicament ús quan  pugui servir per promoció de les nostres danses 

en cas de que ens ho demanin Institucions o possibles contactes que ens donin possibilitats d’ajuts. Així, 

dons, si ens envieu algun DVD i arribem a tenir-ne més, podrem fer un « cap mas » del que fan els esbarts 

de l’Agrupament. Agraïts, però per a bé de tots. 

 

CANVI DE TELÈFON 

 

Informar-vos que el telèfon 667 71 91 71 ja no està operatiu per a contactar amb l’Esbart Vila 

d’Esplugues.  

 

L'actual és : 658 32 76 24. 

http://esbartesplugues.blogspot.com/ 
 

CANVI DE NOM 

 

Cal anotar el nom nou de l’Esbart Montgrí de Torroella de Montgrí.  

Ara és : Grup Montgrí Dansa, Companyia de Dansa Catalana.  

Tel. : 972 75 93 42 i 679 97 71 17.   

 

PROJECTE ESPAI “A” 

 

La programació dels 4 àmbits, dansa, cant coral, música i teatre es tancarà aquest desembre. El dia 14 de 

gener a la nit, s’iniciarà als 15 teatres que s’han ofert per programar-los. Hi ha triats els esbarts Ciutat 

Comtal, Sant Martí de Barcelona, Maragall de Barcelona, Rocasagna de Gelida i Marboleny de Les 

Preses.  

 

Els programadors tenen la paraula i el programa definitiu sortirà a principi d’any, una vegada tancat. 

N’anirem informant des de la plana web de l’agrupament i desitjaríem que la proposta reïxis. 

 

FESTES DE SANTA EULÀLIA DE BARCELONA – BALLADES D’ESBARTS JOVES 

 

Anoteu a la vostra Agenda aquest esdeveniment. Amb motiu de la festa major petita de la ciutat, enguany 

també es faran, entre d’altres actes, les ballades d’Esbarts Infantils-juvenils , o escoles de dansa de 

menuts.  

El dissabte i diumenge dies 11 i 12 de febrer es tornaran a fer els tres recitals al davant de la Catedral de 

Barcelona amb participació de 8 esbarts de la ciutat i dos de fora com a convidats. Hi participarà també la 

Cobla Ciutat de Terrassa, dirigida pel mestre Jordi Núñez i Pallarola. 

 

NOTÍCIES DIVERSES 
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DIVAGACIONS SOBRE LA SARDANA 
 

 En un escrit recent intentava interpel·lar 

sobre què és tradicional i què pot ser 

considerat popular en les nostres danses, i 

m’excusava per aventurar-me a donar 

opinió en un tema tan cantellut en el qual 

molts erudits no hi solen entrar a fer-ho en 

profunditat. O jo no ho he sabut trobar. Com 

queda dit jo ho vaig provar, si me’n vaig 

sortir o no ho dirà segurament l’opinió dels 

lectors, si fos que van tenir esma i humor de 

llegir-ho.  

 

Sempre amb el mateix respecte per als 

parers discrepants, però amb idèntiques 

conviccions formals que em mouen, avui 

em referiré a la sardana, dansa nacional 

d’aquest nostre país tan maltractat, i ho faré 

admetent la seva indiscutible característica 

de dansa popular, tot i el seu tradicionalisme 

o referència històrica que li han donat els 

anys. Però essent com és, encara, una dansa 

viva que balla el poble, esdevé singularment 

popular. I essent com va ser una expressió de vitalitat identitària, que ens identificava, vull dir, manté uns 

valors que per les circumstàncies que vivim encara ens són necessaris, malgrat algunes opinions no sempre 

positives o convenients que se solen emetre molt sovint sobre l’esperit o la conveniència que la sardana sigui 

això també. (Ho he dit altres vegades i hi insistiré avui mateix: en aquella llarga nit del franquisme, que cada 

cop massa gent vol oblidar, i no ho hauríem de fer, vam ser molts que maldàvem per una llibertat que 

costava molt d’arribar, i recordo que més d’una vegada vam reclamar que arribés el dia en què la sardana 

només fos una dansa. Encara no ha arribat aquest dia). 

 

¿La sardana té esperit? ¿ Pot tenir esperit una dansa? Tenint present que esperit és un valor moral, hom creu 

que sí que es pot parlar de l’esperit que emana de la sardana, possiblement com el poden tenir altres danses 

en moments i llocs determinats, però no pas amb la intensitat que l’expressa la nostra sardana. “Un poble és 

fet de moltes coses, ningú no ha pogut determinar encara quines són les essencials, les imprescindibles, 

quina part important hi té el llegat dels segles: els costums, les cançons, les paraules, els mites, les creences, 

i quina altra part un desig profund de no desaparèixer: la voluntat de ser. La sardana és la confluència de 

totes aquestes coses, car ella conté els orígens remots de les nostres danses...” (Maria Aurèlia Capmany, 

Missatge al Món Sardanista, 2 de maig de 1981. Santa Coloma de Farners). Quan diem que hem de ser fidels 

a l’esperit de la sardana, doncs, hem de manifestar en la nostra actitud totes aquestes coses, i algunes més. 

“Donant-se més el cor que els cossos, dansant a la plena llum d’una festa tan comunitària que mai no s’hi 

pugui acotxar l’isolament o l’egoisme. Ballar sardanes de debò sempre serà fer Pàtria lliure i en preservada 

identitat i conquerir democràcia socialitzada, i construir Humanitat ecumènica.” (Missatge al Món 

Sardanista, 1 de maig de 1983. Solsona. Pere Casaldàliga, Bisbe de Säo Félix de Araguaia. Brasil). 

  

En podríem trobar més de cites en els Missatges, moltes més. Certament que la sardana la fem les persones 

d’aquest poble, les fem entre tots en els aplecs i en les ballades, però també en l’actitud de cadascun de 

nosaltres. Però, ¿expressem tots aquests valors amb el nostre gest participatiu? 

 

COL·LABORACIONS 
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És evident que a l’Aplec o a la ballada s’ha de gaudir de la música, de la dansa, de l’ambient, de la germanor 

i de la sociabilitat, però entenem que cal continuar manifestant una actitud inequívoca, vet aquí.   

 

I aleshores ens preguntem: ¿la sardana com a dansa popular pot evolucionar? Pot evolucionar. I tant!  Però, 

¿ha d’evolucionar forçosament? No cal, tampoc forçar les coses, i si ho fa ha de ser mantenint el seu esperit. 

Si és cert que algunes persones, especialment de les comarques bressol de la dansa, no semblen compartir 

gaire, o gens, aquesta característica patriòtica afegida, sí que s’avenen a reconèixer-li uns certs valors que les 

circumstàncies de la nostra història li han conferit. Cal recordar, si no m’erro, que l’evolució de la sardana 

d’ara fa cent cinquanta anys partia del ball rodó. Per a evolucionar, doncs, ¿ha de mantenir la seva figura del 

cercle, la rotllana?, perquè si no fos així, ¿com ho hauria de fer?   

 

Tornant a les cites, recordo que en les XVes. Jornades d’Estudi celebrades a Banyoles el dia 13 de juliol de 

1973, sota la crida de: La problemàtica dels Aplecs de la sardana, Albert Martínez i Fajardo, de Ribes de 

Freser, va presentar la ponència Ànima i consciència de l’Aplec, i confessava amb un cert pessimisme que 

en algun aplec“no hi trobava ni una cosa ni l’altra”.  I això és molt greu. No ho va dir ell, ho dic jo.  

 

Totes aquestes consideracions em porten a preguntar-me, com al comú 

de la gent: ¿per què el jovent no balla sardanes? Potser vaig equivocat, 

insisteixo, però ¿voleu dir que el nostre jovent balla? ¿On l’heu vista 

ballar mai a la joventut? Potser és que no he anat mai a una discoteca, 

però per algunes referències que en tinc i alguns fotogrames o 

fragments de pel·lícula que he pogut veure, no identifico pas cap mena 

de ball. Es mouen poc o molt això sí, potser porten o executen alguna 

mena de ritme, més aviat compulsiu, però res més; talment acostumen a 

fer en aquells concerts multitudinaris. Però d’això no se’n pot dir ballar. 

Passa que són expressions lúdiques que ens han vingut de fora i tot allò 

que importem sempre és millor que allò que podem crear o practicar a 

la terra. Penso que aquest és un dels grans mals de la nostra joventut. 

No sembla que a tot arreu passi exactament. 

 

Ricard Jové i Hortoneda.-  

 

 

 

**** 

 

 

 

 

 

 

 

DES DE L’AGRUPAMENT, ENS CAL TENIR LES DADES AL DIA 
 

Si volem contactar per mail amb els esbarts, molts, ens venen 

retornats perquè l’han canviat. Si us plau verifiqueu les vostres 

dades al Directori del nostre portal : www.esbarts.cat i ens 

comuniqueu les variacions ! També els esbarts que no tinguin el 

seu correu anotat a la plana, seria molt pràctic que ens l’enviéssiu. 
 

 

D’INTERÈS 
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SEGONS EL CALENDARI DE DANSES TRADICIONALS CATALANES DE LLUÍS PUIG 
 

15 de gener 

>Rajadell al Bages : ball de la coca 

 

17 de gener 

>Manlleu a l’Osona : ball del ciri 

>Ascó a la Ribera d’Ebre : ball de coques 

>Caldes de Montbui al Vallès Occidental : dansa de sant Antoni 

>El Pinell de Brai a la Terra Alta : cap de dansa   

>Gandesa a la Terra Alta : dansada 

>La Torre de l’Espanyol a la Ribera d’Ebre : dansada 

>Sant Feliu de Codines al Vallès Oriental : dansada 

>Tortosa al Baix Ebre : bolero, el puntxonet, fandango, jota...   

>Tremp al Pallars Jussà : el contrapàs  

 

20 de gener  

>El Masroig al Priorat : jota del Masroig coco  

>Moià al Bages : ball del ciri, ball de gitanes, ball dels garrofins, contrapàs curt... 

>Monistrol de Montserrat al Bages : ball del bo-bo 

>Taradell a l’Osona : ball del ciri 

 

21 i 22 de gener 

>Alcanar al Montsià : ball de sant Antoni 

 

22 de gener  

>Copons a l’Anoia : ball de la crispella 

>Matadepera al Vallès Occidental : ball de l’arbre per sant Sebastià 

>Prats de Lluçanès a l’Osona : trencadansa, ballets de sant Vicenç, ballet de deu i corranda 

 

23 de gener 

>Torrelles de Llobregat al Baix Llobregat : la tar.lara 

 

25 de gener 

>Sant Pere de Ribes al Garraf : balls de cercolets, panderetes, pastors i bastons                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ball del ciri de Taradell 

DANSES POPULARS DEL MES 
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GIACOMO MAYERBEER I GIOACCHINO ROSSINI 
 

Giacomo Mayerbeer (Tasdorf, 1791-1864) 

Gioacchino Rossini (Pesaro, 1792 - Passy, 1868) 

 

Un matí, mentre treballava al piano i s’esforçava en concentrar-se, Giacomo 

Mayerbeer havia de suportar un orguenet que, amb insistència poc  corrent, tocava 

sens parar una selecció del “Barbieri” de Rossini, enfront de la seva casa. 

- Escolti vostè, aquí baix! - va cridar Mayerbeer a l’ organista -: li donaré cinc francs 

si se’n va a tocar, durant una hora, una selecció d’una de les meves òperes, enfront 

de la casa del senyor Rossini. 

 

- Ho sento, senyor - va respondre el músic de carrer: no puc fer-ho; el senyor 

Rossini, vostè ho sap? m’ha pagat deu francs perquè toqui, sota de la finestra de 

vostè, la música d’ell. 
G. Rossini 

Quan Mayerbeer va morir, un dels seus nebots va visitar Gioacchino Rossini, 

doncs havia escrit una marxa fúnebre en memòria del seu oncle i volia conèixer 

la opinió d’un expert sobre l’obra. 

 

Rossini va contemplar tristament el manuscrit del jove. 

 

- Bonica , noi - va dir -, molt bonica; però, amb franquesa, no creu vostè que 

hagués sigut molt més avantatjós, des del punt de vista musical, que s’hagués 

mort vostè i la marxa fúnebre l’hagués escrit el seu oncle? 

 

 
G. Mayerbeer 

El número 13 

 

Sovint veiem el número 13, que determinades supersticions andaluses estimen de mal auguri, en les dades de 

la biografia de Richard Wagner (Leipzig, 1813 - Venècia, 1883). Vegem-ho: 

 

- El mestre, com ja sabem, va néixer l’any 13 del s. XIII. Les xifres 

d’aquest any, sumades, ens donen el número 13. 

- Wagner va morir el dia 13 de febrer. 

- La seva signatura, tant en alemany com en espanyol, és de 13 lletres. 

- Va deixar 13 òperes acabades. 

- El seu desterrament durà 13 anys. 

- La seva òpera L’holandès errant, la va concloure un 13 de setembre. 

- Tannhäuser fou acabada un 13 d’abril i estrenada a Paris un 13 de març. 

- L’estrena de Tannhäuser  va ser un fracàs que es rectificà, després, en la 

Gran Òpera de Paris el 13 de maig de 1895. El seu major triomf esdevení 

al Teatre de Bayreuth, el 13 d’agost. 

- Un 13 de setembre deixà Bayreuth per darrera vegada. 

- Va concloure la seva última òpera un 13 de gener, tretze mesos justos 

abans de la seva mort. 
R. Wagner 

Jordi Núñez i Pallarola.- 

  

VOLVES MUSICALS 
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ELS ESBARTS VIATGERS 
 

Enguany i com els dos o tres darrers, la crisi s’ha notat també amb els viatges dels esbarts. Exceptuant 

alguns desplaçaments importants el promig de sortides a fora de Catalunya s’ha reduït molt. Tot i així, hom 

coneix el treball que han fet els dirigents dels esbarts, que han hagut de cercar i  treballar moltíssim per 

aconseguir tenir actuacions i els diners per a fer-ho. Un esforç que honora aquestes persones que” contra 

corrent” fan un esforç per tal de que els grups tinguin l’al·licient dels viatges però també el poder representar 

les nostres  danses, que és també promocionar els nostres països catalans , encara que  a vegades ens 

excedim en la proporció de les no programades de Catalunya Principat., però això ja són  figues d’un altre 

paner a parlar en una altra ocasió. 

 

Relació de llocs on s’han desplaçat els nostres esbarts, de les quals en tinguem coneixement : 

 

ANDORRA : Andorra la Vella, Encamp, Les Escaldes i Sant Julià de Lòria. 

 

CATALUNYA NORD : Arles, Argelers de la Marenda, Alenyà, Canet de Rosselló, Cervera de la Marenda, 

Cotlliure, El Voló, Les Cluses, Molig, Montesquiu d’Albera, Perpinyà, Sallagosa, Sant Cebrià, Sant Esteve, 

Surnià, Tuir i Vernet. 

 

FRANÇA : Beziers, Dunes, Romans sur Isère, Valràs i Grenoble. 

 

ANDALUCIA :  Màlaga i Coin. 

 

ARAGÓ : Ansó, Montsó i Secastilla. 

 

CASTELLES : Valladolid i Tomelloso. 

 

GALICIA :  Lugo i Vigo. 

 

LES ILLES :   Maó i Sant Antoni de Portmany. 

 

MADRID :  Madrid. 

 

MURCIA : Alguazas. 

 

PAÍS BASC:  Barakaldo, Amurrio Vitòria i Irún. 

 

VALÈNCIA :  Castelló. 

 

ESLOVÀQUIA :  diferents ciutats sense detallar. 

 

ITÀLIA : Florència, Venecia i Verona. 

 

MÈXIC:  Guadalajara i altres ciutats de la zona. 

 

PORTUGAL :  Pedivem. 

 

RÚSSIA :  Sant Petesbourg. 

 

  

LA CRÒNICA DE L’ANDREU 
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SABÍEU QUÈ ? 
 

 

 

 

 

CRÒNICA DE L’ANTONI ARIAS                                                                                                      
 

La tradició ens explica sovint curiositats que caldria saber “ escoltar”. Ens explica el mestre Moreira , 

folklorista tortosí, la practica del cant comunitari a l’hora de collir olives, a les terres de l’Ebre: 

 

“ Ajupides per davall les oliveres, desafiant fret i mal temps, les animoses plegadóres calçats los dits de 

pessigâ de cada má, en ungles de lláuna, pléguen una a una les olives, que a grapats tiren als cabassos. 

Depresseta van los dits, i tan o més les llengües, que no callen,cantant i xarrant i rient. (...) I trencants les 

raóns, comença la canturèl·la que ja no para si no és per escoltâ alguna rondalla o per parlâ del temps. 

Una veu inicia la cançó, i seguixen atres; als piquerôls de les plegadores, s’ajunten les veuasses dels 

esquerradôs i les dolces dels noiets, que casi mai falten a les camerades; i animant-se, animant-se van alçant 

lo bèl, formant duos i tercetos i que sé jo’ls contrapunts i combinacions que teigijen, per a desfici dels Ecos, 

que tranquilament, endormiscats esperen per les coves i sopalmes a que canten o criden, per a escarnî amb la 

seua veu misteriosa als que criden o canten.(...) Les cançons apuntades, se canten també al compás de les 

barres de barroscâ, al temps de plegâ la dolça garròfa,un atre filó de riqueça d’ésta tèrra, cap allà al 

setembre; i també’s poden sentî, quan entre dos foscams les plegadores, espitjades dins dels carros, retórnen 

cap a casa en dissabte, per a recaptâ, i dormi mas que sigue un parell de nits, entre llançols, en resquít dels 

dies que han dormit a la palliça; prenent en lo bréu repòs, nous ánimos per a repéndre la pesada faena de 

plegar olives...” 

 

En Moreira es revolta contra el clima de transformació social que amenaça els valors sobretot espirituals del 

poble. Un folklorisme , el seu, apologètic. Una forma de salvaguardar els fonaments d’un mon que 

desapareix: 

 

“ Lo pòble’s perverteix. Lo pòble pert la Fé, lo pòble va oblidant les seues bònes costums, lo poble’s 

desgarría, sents dî arréu(...)  Al pòbre pòble ¿ quina tríaga se li proporciona per a contrarestâ lo verí que’l 

còrseca?  ¿ quins estímuls se li ofereixen, per a que s’interésse en la conservació de lo bò que encara li 

queda?... 

Per a que este pòc que quéda no s’acabe de pèrdre, s’ha fet aquest inventari(...) I per si no falla aquella 

profecia d’Horaci Multa renascentur, quae jam cecídere... ( 1) 

 

Sovint ens refiem de persones d’avançada edat que han viscut situacions socials  i tradicions que volem 

recuperar . I sovint oblidem que el que ens expliquen és només un record d’allò que van viure i que en el 

context social on ara viuen pot ser un record deformat per la nostàlgia o pel mateix oblit. Ens parla Moreira 

dels cants de collir olives i el seu  perquè. No podem imaginar aquests cants al segle XXI en ple 

desenvolupament industrial. Cal anar doncs en molt de compte al intentar investigar, desxifrar l’essència de 

la tradició. Més quant molts tenim la enorme responsabilitat de transmetre aquesta essència amb la màxima 

fidelitat als que son alumnes nostres. Tot plegat és un treball de camp que exigeix un grau de compromís 

molt elevat. Caldria tenir-ho molt en compte a l’hora de transmetre sobretot als nens aquest llegat que ens ha 

deixat la tradició i que sovint tractem tant a la lleugera. Qui es posa al davant de qualsevol alumne cal que 

tingui uns coneixements molt aprofundits sobre el tema. 

Multa renascentur, quae jam cecídere,  potser si que paraules, o balls, desapareguts tornaran a néixer però, 

de quina manera? , i amb quin criteri?... 

 

(1)  Moltes paraules desaparegudes renaixeran 

 

Extret de RASQUERA, CANÇONS DE LA TRADICIÓ ORAL 

Salvador Palomar i Salvador Rebés edicions del migdia 1990 isbn 84-87580-03-3 

 

 



 - 15 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AGRUPAMENT D’ESBARTS DANSAIRES 

agraeix la col·laboració de totes i tots 

els que fan possible el 
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