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CORRANDES
D’AGOST Divendres, 3 d’agost 2012

ESBART SANT MARTÍ, DE L’ATENEU TOR-
RELLENC DE TORRELLES DE LLOBREGAT
AMB LA COBLA LA BISBAL JOVE, entre
altres grups de cultura popular. APLEC INTER-
NACIONAL 25 ANYS A BUDAPEST. Organitzat
per ADIFOLK.

Hora: fins a diumenge, 5 agost 2012
Població: Budapest (Hongria)

ESBART DANSAIRE DE TARRAGONA. CER-
CAVILA de Festa Major amb el Ball de Pastorets
i Cossis.

Hora: 18 h
Lloc: Carrers de la vila
Població: Vilanova i la Geltrú (el Garraf)

Dissabte, 4 d’agost 2012

GRUPS FOLKÒRICS DE BARAKALDO, SANT
POL DE MAR I ANDORRA LA VELLA.
Actuació conjunta.

Hora: 17 h
Lloc: Plaça Guillemó
Població: Andorra la Vella (Andorra)

GRUP MONTGRÍ DANSA. DANSES dels Països
Catalans.

Hora: 21 h
Lloc: Parc Ecoiffier
Població: Alenyà (Rosselló)

ESBART SANT MARTÍ, DE BARCELONA I
L’ACTRIU JORDINA BIOSCA. ESPECTACLE
“Pyrene”.

Hora: 22 h
Lloc: Claustre del Monestir
Població: Sant Joan de les Abadesses 
(el Ripollès)

ESBART DANSAIRE DE CASTELLÓ D'EMPÚ-
RIES. Totes les seccions. ACTUACIÓ.

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

Diumenge, 5 d’agost 2012

ESBART DANSAIRE D'ANDORRA. ACTE DE
COMMEMORACIÓ del 30è aniversari de
l’Esbart a Andorra la Vella. Ball del Contrapàs
d'Andorra

Hora: 13 h
Lloc: Plaça de la Vila
Població: Andorra la Vella 
(Andorra)

ESBART CADÍ, DE BAGÀ. Totes les seccions.
BALLADA DE FESTA MAJOR.

Hora: 19 h
Lloc: Plaça Major
Població: Bagà 
(Berguedà)

ESBART DANSAIRE D’ANDORRA.

ESPECTACLE "ESCENES".
Hora: 22.30 h
Lloc: Plaça de la Vila
Població: Andorra la Vella (Andorra)

Dijous, 9 d’agost 2012

ESBART JOVENTUT, DE PERPINYÀ. ACTUA-
CIÓ.

Hora: 21.30 h
Lloc: Plage Sud
Població: Canet (Rosselló)

ESBART JOVENTUT DE PERPINYÀ.
ACTUACIÓ.

Hora: 21.30 h
Lloc: Teatre del Mar
Població: Argelers de la Marenda 
(Rosselló)

ESBART VILA DEL VENDRELL I LA LIRA.
FESTA MAJOR del Francàs.

Hora: 22 h
Lloc: El Francàs
Població: El Vendrell (Baix Penedès) 

Divendres, 10 d’agost 2012

ESBART BRUGUÉS DE GAVÀ. 14è FESTIVAL
INTERNACIONAL FOLKLÒRIC D’USINI .
Participació.

Dia: del 10 al 15 d’agost
Població: Usini 
(Sardenya, Itàlia)

ELS DANSAIRES CATALANS DELS BANYS -
L’ALEGRIA D’ARLES - ESBART DELS REIS DE
MALLORCA, DE PERPINYÀ - CIA. GRUP
MONTGRÍ DANSA, DE TORROELLA DE
MONTGRÍ amb l’acompanyament musical de la
Cobla Tres Vents. ESPECTACLE “Recordant Max
Havart” als Banys. Dins dels actes del 70è
Festival Folklòric Internacional

Hora: 21 h
Lloc: Teatre del Festival
Població: Els Banys 
(Vallespir) 

Dissabte, 11 d’agost 2012

CIA DE DANSA CATALANA “GRUP MONTGRÍ
DANSA” de Torroella de Montgrí. “Països
Catalans en dansa”. ESPECTACLE DE DANSA
D’ARREL TRADICIONAL.

Hora: 21 h
Lloc: Plaça Paul Reig
Població: Banyuls de la Marenda 
(Rosselló)

Diumenge, 12 d’agost 2012

ESBART SANTA TECLA DE TARRAGONA.
ACTUACIÓ.

Hora: 18 h
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Lloc: Plaça de la Vila
Població: Conesa 
(Conca de Barberà).

ESBART DANSAIRE CASTELLÓ D'EMPÚRIES.
FESTIVAL “DANSEM”.

Hora: 22 h
Lloc: Pati del Plau dels Comtes
Població: Castelló d'Empúries 
(Alt Empordà)

Dilluns, 13 d’agost 2012

ESBART DANSAIRE DE TARRAGONA.
ACTUACIONS.

Hora: a les 19.45 h
Lloc: Portal del Carro
Població: Tarragona

Dimecres, 15 d’agost 2012

ESBART JOVENTUT, DE PERPINYÀ.
ACTUACIONS.

Hora: a les 11 h i 14 h
Lloc: Les Angles
Població: Els Angles 
(Capcir)

ESBART COMTAL CASTELLERS DE BARCE-
LONA. SEGUICI DE FESTA MAJOR.

Hora: 12 h
Lloc: Carrers de Gràcia
Població: Barcelona - Gràcia

ESBART ROCASAGNA, DE GELIDA.
ACTUACIÓ a Martorell, dins de la Festa Major

Hora: a les 13 h
Lloc: Plaça de l’Església
Població: Martorell (Baix Llobregat)

ESBART DANSAIRE DE TARRAGONA.
CERCAVILA a El Ferran amb el Ball de
Gitanetes i Pastorets Petits.

Hora: a les 18 h
Població: El Ferran 
(Tarragonès)

E S B A R T C O M TA L C A S T E L L E R S D E
BARCELONA. CERCAVILA DE FESTA MAJOR
DE GRÀCIA.

Hora: 18 h
Lloc: Carrers de Gràcia
Població: Barcelona - Gràcia

ESBART ARRELS, DE LLEIDA. ACTUACIÓ.
Hora: a les 18 h
Lloc: Plaça Major
Població: Vilaller 
(Alta Ribagorça)

ESBART JOAQUIM RUYRA DE BLANES.
ACTUACIÓ.

Hora: 18 h
Lloc: Plaça de la Vila
Població: Manlleu

ESBART VILA DEL VENDRELL I LA LIRA.
FESTA MAJOR.

Hora: 22 h

Lloc: Plaça del Centre
Població: Coma-ruga, El Vendrell 
(Baix Penedès)

ESBART SANTA TECLA DE TARRAGONA.
ACTUACIÓ DINS LA FESTA DE SANT MAGÍ.

Hora: 22.30 h
Lloc: Plaça de la Font
Població: Tarragona

Dijous, 16 d’agost 2012

ESBART CATALÀ DE DANSAIRES. SECCIONS
INFANTIL I JUVENIL I COLLA GRAN DE BAS-
TONERS. FESTES de Sant Roc.

Hora: de 9 a 12.30 h
Lloc: Plaça Nova
Població: Barcelona - Ciutat Vella

ESBART MARAGALL, D'ARENYS DE MAR.
SECCIÓ DE VETERANS AMB ACOMPANYA-
MENT DE LA COBLA LA PRINCIPAL DEL
LLOBREGAT. BALLADA DE LA DANSA
D'ARENYS DE MAR. PARTICIPACIÓ A LES
FESTES DE SANT ROC

Hora: 20 h
Lloc: Riera, davant de l'Edifici Xifré
Població: Arenys de Mar 
(Maresme)

ESBART CATALÀ DE DANSAIRES AMB
ACOMPANYAMENT D’EL GRUPET. FESTES
de Sant Roc.

Hora: 20.30 h
Lloc: Plaça Nova
Població: Barcelona - Ciutat Vella

ESBART SANTA TECLA, DE TARRAGONA.
ESPECTACLE "Contalles de Sant Magí" a
Tarragona

Hora: 22.30 h
Lloc: Plaça de la Pagesia
Població: Tarragona

Dissabte, 18 d’agost 2012

ESBART DANSAIRE DE TARRAGONA I GRUP
MUSICAL FAKTORIA FOLK. FESTIVAL
FOLKLÒRIC.

Dia: fins a diumenge, 19 agost 2012
Població: Villaluenga de la Sagra (Toledo)

ESBART ROCASAGNA, DE GELIDA.
CERCAVILA de Festa Major.

Hora: 17 h
Lloc: Carrers i places de la població
Població: Gelida 
(Alt Penedès)

ESBART MANRESÀ DE DANSAIRES -
ESBART REUS DANSA I LA PARTICIPACIÓ
DELS AMICS DE L'ALMORRATXA DE
GIRONELLA. Actuació conjunta a Gironella.

Hora: 21.30 h
Lloc: Plaça de la Vila
Població: Gironella 
(Berguedà)
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CIA. DE DANSA CATALANA GRUP MONTGRÍ
DANSA, DE TORROELLA DE MONTGRÍ.
ESPECTACLE “PAÏSOS CATALANS EN
DANSA” a Valras-Plage dins de la programació
del festival “Estivales”.

Hora: 21.30 h
Lloc: Grande Scène
Població: Valras-Plage 
(Besiers-França)

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

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

Diumenge, 19 d’agost 2012

ESBART MARAGALL DE BARCELONA. ACTU-
ACIÓ. Dins la Universitat Catalana d’Estiu.

Hora: 20.30 h
Lloc: Plaça de la Vila
Població: Prada 
(Conflent)

Dilluns, 20 d’agost 2012

ESBART MESTRE SIRÉS DE PALAFRUGELL.
CONCERT D’ESTIU. Ball de l’Hereu Riera, amb
la Coral Mestre Sirés.

Lloc: Plaça de l’Església
Població: Calella de Palafrugell 
(Baix Empordà)

Dijous, 23 d’agost 2012

ESBART JOVENTUT, DE PERPINYÀ.
ACTUACIÓ.

Hora: 21.30 h
Lloc: Per determinar
Població: Banyuls de la Marenda 
(Rosselló)

Divendres, 24 d’agost 2012

AGRUPACIÓ FOLKLÒRICA IGUALADINA.
EXHIBICIÓ de balls igualadins.

Hora: 19.30 h
Lloc: Plaça de l'Ajuntament
Població: Igualada 
(Anoia)

ESBART JOAQUIM RUYRA, DE BLANES.
ESPECTACLE “Dret A Decidir. exe” a Les Preses
dins del Festival És Dansa.

Hora: 22 h
Lloc: Espai Festival És Dansa
Població: Les Preses 
(Garrotxa) 

ESBART MANRESÀ DE DANSAIRES. ESPEC-
TACLE “Tradidansa-2012”.

Hora: 22.15 h
Lloc: Plaça Major
Població: Manresa 
(Bages)

ESBART SANT JULIÀ, DE L’ARBOÇ. COS DE
DANSA I JUVENILS. NIT DE DANSA.

Hora: 22.30 h
Lloc: Plaça de la Vila
Població: L’Arboç 
(Baix Penedés)

Dissabte, 25 d’agost 2012

ESBART CATALÀ DE DANSAIRES AMB
ACOMPANYAMENT D' EL GRUPET. Cicle de
Música i Dansa de Santa Maria de
Palautordera.

Hora: 18 h
Població: Santa Maria de Palautordera 
(Vallès Oriental) 

ESBART DEL CASAL CULTURAL DE
DANSAIRES MANRESANS I DOS GRUPS
FOLKLÒRICS MÉS, DE GIJÓN I DE TOLEDO.
AUDICIÓ DE DANSES a Manresa amb motiu
de la 27ena Oreneta d’Or.

Hora: 23 h
Lloc: Plaça Major
Població: Manresa 
(Bages)

Diumenge, 26 d’agost 2012

ASSOCIACIÓ GRUP ESTUDI FOLCK, DE
MANRESA. TOTES LES SECCIONS. ESTRENA
espectacle “Magic-Salta i Balla”.

Hora: 18 h
Lloc: Teatre Conservatori
Població: Manresa 
(Bages)

CIA. DE DANSA CATALANA GRUP MONTGRÍ
DANSA, DE TORROELLA DE MONTGRÍ.
ESPECTACLE "Inaudit" a Torroella de Montgrí.

Hora: 21 h
Lloc: Espai Ter
Població: Torroella de Montgrí 
(Baix Empordà)

Dilluns, 27 d’agost 2012

GRUP MEDITERRÀNIA DE SANT CUGAT DEL
VALLÈS. FESTIVAL INTERNACIONAL de
Cz_stochowa (Polònia).

Dia: fins a dilluns, 3 setembre 2012
Població: Cz_stochowa 
(Polònia)

AGRUPACIÓ FOLKLÒRICA IGUALADINA.
CERCAVILA de Festa Major.

Hora: 19 h inici
Lloc: Sortida de la Plaça Cal Font fins 
l'Ajuntament
Població: Igualada (Anoia)
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En plena era digi-
tal, cada vega-

da més, ens
acostumem
a utilitzar
les eines
virtuals per

fer-ho....tot!
I aquells que

se’n resisteixen estan abocats al fracàs total. No sé si
tot plegat és més positiu que no pas negatiu o al revés,
però és un fet innegable que suposa l’evolució d’una
societat cada vegada més mecanitzada o, per ser més
exactes, més digitalitzada.
Abans, en arribar les vacances,  segur que, entre altres
activitats, agafàvem un bon llibre i gaudíem de
família, amics, platja, muntanya i lectura… Avui no
és pas així, i la crisi, l’atur, les presses, el desvergonyi-
ment dels que manen ho desgavella tot més encara.
Amb el desig sincer que tots plegats puguem gaudir
d’unes bones vacances i netejar els neguits que ens
envolten us vull proposar unes vacances també amb
lectura. Però com que cal avançar amb els temps, no
seran pas llibres els que proposaré, sinó unes planes
digitals on segur que trobareu informació molt inte-
ressant.
Observareu que la majoria són reculls i articles o lli-
bres de fora de Catalunya. El fet és que, malaurada-
ment, es fa complicat trobar informació, classificada,
catalogada i organitzada sobre dansa catalana. I la
poca que existeix, encara que de qualitat, està
restringida a cercles socials ben petits.
Probablement tots nosaltres, els que som respon-
sables d’esbarts, responsables d’entitats culturals,
responsables de transmetre coneixements i actituds,
hem de ser també responsables que aquesta transmis-
sió es faci de forma efectiva, amb veracitat i sentit
comú. Amb força i amb tenacitat. Seria bo, doncs,
que ens emportéssim durant les nostres vacances
totes aquestes informacions virtuals que us llisto a
sota i que, ni que sigui un petit fragment, desperti en
nosaltres un neguit per preguntar, investigar, pro-
posar, iniciar, projectar, transmetre i tots els infinitius
que vagin en la mateixa direcció. Aquí van:
http://mcuellar.webs.ull.es/investigacion.htm

María Jesús Cuéllar Moreno. Professora del
Departament de Didàctica de la Expressió
Musical, Plàstica y Corporal de la Facultat de la
Educació. Universitat de la Laguna Canàries:
http://youtu.be/x77pfZgnHm1U   

Rudolf Laban, fragment reportatge sobre el seu
mètode:
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=RxfK2I
nKabQC&oi=fnd&pg=PA47&dq=rudolf+laban&ots
=joCwICymWi&sig=gCvoJmQ0R0WR7KJKxsHM

mtmEWb8#v=onepage&q=rudolf%20laban&f=false 

El seu llibre “El dominio del movimiento” en què
descriu el seu mètode de descripció coreogràfica,
entre altres aspectes de la dansa:
http://www.tornaveu.cat/ 

Publicació mensual de l’ens de comunicació asso-
ciativa. Hi trobareu informació de cultura catalana
de tot tipus i articles o entrevistes a personatges
rellevants dins aquest àmbit:
http://issuu.com/cpabarzuza/docs/guia_danza 

Una interessant guia didàctica de la dansa editada
pel Teatro Nacional:
http://educasam.blogcindario.com/2009/10/00024-
la-danza-en-la-educacion-y-la-didactica-en-sus-nive-
les-tercera-parte-del-tema-expuesto.html 

Educació, art i ciències del Perú amb elements
didàctics en general:
http://www.tv3.cat/actualitat/283000/Nydia-home-
natja-el-coreograf-Eduard-Ventura 

Naturalment no podia faltar algun enllaç amb gent
nostra. Malauradament l’amic Ventura no va poder
acabar allò que era d’una utilitat vital per la dansa
catalana:
http://books.google.es/books?id=MoyexEklOGwC&
pg=PA343&lpg=PA343&dq=DICCIONARI+DE+L
A+DANSA&source=bl&ots=qQ7Zj94Bpp&sig=eN
PTstz29TvzfWqFOGjJox12FEQ&hl=es&sa=X&ei=
7uoCUJ6BEImwhAeVhfCHCA&ved=0CFIQ6AEw
AA#v=onepage&q=DICCIONARI%20DE%20LA%
20DANSA&f=false 

I, finalment, un llibre introbable que vaig veure per
casualitat digitalitzat:  “El diccionari de la dansa”
d’en Joan Amades i Francesc Pujols. Per qüestions
tècniques que no entenc,  falten algunes planes, però
està bastant complert.

Res més, deu ni do, no? Només desitjar-vos unes
bones vacances i retrobar-nos a setembre amb nous
reptes i objectius engrescadors. Molt bon estiu.

Toni Arias

SABÍEU
QUE...?



Fa temps que ho penso, això, no és una cosa que
se m’acabi d’ocórrer ara mateix. Per això seré
expressament punyent, inclús dur. M’he proposat
dir les coses pel seu nom, tant si m’ho permeteu
com si no. En qualsevol cas, passeu de llarg i llegiu
altres coses més convenients i carregueu-me els
neulers a mi. Jo intentaré ser correcte, però em
costarà, perquè estic cada cop més disgustat amb
el món dels esbarts. M’havia costat de creure-hi i
sembla que només un miratge em va arribar a
engalipar de valent. Què pensen els esbarts, si és
que pensen? Pensen que les coses es van fent sen-
zillament per art d’encanteri? 

Quan l’any 1985 en Juli Sanclimens em va venir a
buscar per a fer-me càrrec de la secretaria d’aque-
sta Institució tan voluntariosa i tan necessària com
maltractada pels seus propis membres, no m’hi
vaig resistir gaire, tot i
que venia avisat sufi-
cientment de la meva
experiència a la secre-
taria general de l’Obra
del Ballet Popular i
sabia com les gasten els
esbarts. Però sempre
penses que les coses es
poden corregir i millo-
rar.
Va durar una bona tem-
porada que feia l’efecte
que sí que s’anaven
aconduint mitjanament
bé i que es podien anar
perfeccionant. De tal
manera que, fins i tot,
l’empresa va tenir la
gosadia d’adquirir un
local social propi –cosa
que no tenen gaires
entitats avui en dia–,
amb una presentació
cada cop més
estimable, que feia l’e-

fecte que havia d’estimular la clientela. Voleu dir
que algun esbart se n’ha assabentat de tot això?
Voleu dir que els esbarts de Catalunya saben què
volen? Actualment, jo estic en disposició de dub-
tar-ho. I em sap molt de greu.
Perdoneu, però estic emprenyat amb els esbarts.
Molt emprenyat. Segurament algun grup no en
serà mereixedor del meu enuig, tot i que ho dubto
i em dol. Ara no us creieu que sigui una cosa per-
sonal. No ho és, que consti. És un desengany i un
sentiment de frustració, però al capdavall ho és a
causa d’un moviment que se’ns està morint a les
mans i no ens en sabem adonar. 

L’altre dia, d’una manera casual, em vaig trobar
amb una reunió sardanista. No hi estava convidat
i no m’hi vaig quedar, tot i que possiblement
m’hauria plagut força de fer-ho, i us dic la veritat

COL·LABORACIONS

6

CARTA OBERTA
Carta oberta a tots els socis i simpatitzants de l’Agrupament d’Esbarts Dansaires.
Carta oberta a tots els esbarts que en formen part i, encara, als que no en són
ni n’han estat mai. Tinc la convicció que us interessa a tots. Potser més que una
convicció és una pretensió. O una necessitat. Què hi farem!



si confesso que em va fer venir saliveres en veure
una mesa de reunions amb, com a mínim, quinze
persones que hi estaven participant. Quinze per-
sones i algunes d’elles ben joves i, semblaven,
almenys ho semblaven, molt interessades i molt
actives. I no eren tots del Cap i Casal, encara que
possiblement ho eren la majoria, però hi havia
gent de comarques que hi participava.
Desperteu-vos, esbarts, que només tenim un
Agrupament d’Esbarts Dansaires, només un, i en
canvi hi ha molts esbarts que hores d’ara no sé per
a què serveixen. Sóc conscient que tots els esbarts
tenen dificultat de personal per atendre les
pròpies necessitats; és una realitat que ens
estalona i que cal admetre. Però senyors directors,
mestres, coreògrafs, dansaires, directius, afi-
cionats… de Barcelona, especialment, però també
de les comarques veïnes, sóu conscients del que
esteu deixant perdre actualment? De debò en sou
conscients? I parlo amb coneixement de causa.
Penseu que si l’Agrupament d’Esbarts Dansaires fa
fallida costarà Déu i ajuda recuperar una il·lusió
semblant. Sincerament, algú es pot creure que tres
o quatre persones, amb càrrecs que s’acosten a la
perpetuïtat, per més voluntat que tinguin poden
aguantar tots sols una Institució semblant?  Potser
que no fem broma. Ho heu pensat alguna vegada
això?

Jo admiro la fe de
l’Andreu Garcia i
Cartanyà, admiro per-
sonalment l’Andreu
perquè és un puntal
insubstituïble, sobre-
tot quan s’esforça a
través del Punt
Informatiu a acon-
seguir un suplement
de quota de cent socis
més, per tal de millo-
rar les finances. És una
proposta interessant.
Però com volem aug-
mentar la massa social
si no tenim personal
per a la direcció? Fa
temps que s’està par-
lant del tema, però
darrerament s’està
aguditzant la necessi-
tat i jo, que hi he de-
dicat uns quants anys
de la meva vida, em
sento autoritzat a
prendre-hi part, ni

que ningú no m’hagi convidat a fer-ho, i estic
defraudat i em fa molta pena que no surti gent
per governar l’entitat. Jo que admiro el Consell
Directiu actual que senzillament fa el que pot, que
ja és molt; però tot arriba que cansa, senyors!
Recordo amb una barreja de pena i sentiment
que, en el seu moment. els Esbarts van crear una
il·lusió i van deixar morir un Departament, una
proposta que actualment també malviu (no ens
enganyem) a expenses de l’Obra del Ballet
Popular. Segurament que això em valdrà alguna
repulsa, ara que l’Obra ha col·laborat en la publi-
cació del meu llibre i em diran malagraït. No ho
sóc, miro de veure les coses amb una certa pers-
pectiva positiva; és per això que s’han de dir i per
això, també, tinc la convicció que seria del tot
immerescut el retret. Perquè si hi pot haver per-
sonal per a un col·lectiu unitari, que n’hi hauria, és
una evidència que actuar cadascú pel seu compte
és una malversació d’esforços.

En fi, com diuen els espanyols que cada palo
aguante su vela. Jo ja he dit el que crec que calia
dir. Com ja vaig escriure en una altra oportunitat,
ara la paraula és vostra ESBARTS! Que ho heu sen-
tit?

Ricard Jové i Hortoneda

7



8

El festival de Cantonigròs s’ha celebrat dels dies
19 al 22 de juliol.
Enguany s’ha traslladat al Teatre l’Atlàntida de
Vic, que ha estat un marc molt digne on els
1.300 cantaires i dansaires han actuat. 
Hi ha hagut 24 països representats. Per dansa hi
ha participat l’Esbart Olot en nom de Catalunya.
Hi ha un titular d’un diari que diu que a Vic hi ha
hagut música per espantar la crisi. Tan de bo...

Incluim una web per poder veure moltes
fotografies que donen fe de la importància
d’aquest festival i d’aquesta edició:
h t t p s : / / p l u s . g o o g l e . c o m / p h o -
tos/118194762636310443975/albums/576835112
4489986241?authkey=COv8_rjF1ra8jwE#pho-
tos/118194762636310443975/albums/576835112
4489986241

Segueix sent un referent de Festival important a
Europa i el d’aquest any ha estat el número 30.
Felicitats per la feina i per la perseverança.

Text i fotografies
Josep Campos

DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA
DE CANTONIGRÒS

COL·LABORACIONS



CORRANDES
PASSADES

JULIOL 2012
DIA 1   

· L’Esbart Santa Eulàlia de Banyeres va actuar amb les seves seccions infantils a la vila de Saifores.

DIA 6 

· L’Esbart Brugués de Gava va actuar a la fresca de l’auditori Marc Grau.
· L’Esbart Dansaire de Rubí, dins del Rubifolk, va fer la Cercavila pels carrers de Rubí. 
· Dins del Rubifolk 2012 l’Esbart de Rubí va organitzar un taller de dansa i música a la carpa del
Castell de Rubí, dirigit per Marcel Casellas. 

DIA 7 

· L’Esbart Fontcuberta de Banyoles va organitzar a la “Muralla” de la seva vila el 17è festival
Internacional folklòric en què també hi van intervenir els grups Mascaró de Proa i el Meprus de Rúsia.

DIA 8

· El cos de bastoners de l’Esbart Santa Tecla de Tarragona va actuar dins l’òpera “L’home del
paraigua” al Camp de Mart de Tarragona.

DIA 9

· L’Esbart Santa Eulàlia de Banyeres va actuar a la plaça Major de la seva vila.

DIA 13

· L’Esbart Dansaire de Tarragona va participar al Cercavila de Pratdip,al Baix Camp,amb el ball de
gitanes.
· L’Esbart Brugués de Gavà, va fer aquest dia l’actuació ajornada per l’ajuntament amb motiu de la
final de futbol, a la seva ciutat. 

DIA 14

· L’Esbart Maragall de Barcelona va actuar a la fresca a la Plaça Orfila de Sant Andreu.

DIA 19

· L’Esbart Manresà de Dansaires va fer un taller de danses a la plaça Major de Manresa.

DIA 22

· L’Esbart Mestre Sirés de Palafrugell va actuar a la plaça de la seva
vila amb motiu de la festa major.
· L’Esbart Joaquim Ruyra va actuar amb la seva escola de dansa a
Blanes per la festa major.

DIA 27

· L’Esbart Grup Mediterrània de Sant Cuga, va representà la
Moixiganga de Sitges al claustre de Sant Cugat del Vallès dins dels
actes de la festa de Sant Cugat.

9
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DIA 28

L’Esbart Vila del Vendrell va representar a la seva vila l’actuació “Recordant al mestre Agustí Cohí
Grau”.

DEL 23 AL 28

· Es va celebrar al Poblenou del Delta Ebre “Jota Campus”. Escola d’estiu de la jota amb cantades,
ballades, música, espectacles, seminaris, jocs , esplai i promoció del Delta. 

Actuacions que no ens van ser comunicades en tancar el Punt però sí que van ser publicades al por-
tal web.
Per sortir al web i al punt informatiu comuniqueu si us plau les ballades a www.agrupament@agru-
pament.com. Les passades i les futures, que de totes en donem la corresponent ressenya. Gràcies.

SEMINARI D’INDUMENTÀRIA
Guardeu-vos a la vostra agenda la data del dissabte matí dia 29 de
setembre per tal d’assistir al seminari “d’INDUMENTÀRIA” que rea-
litzarà el dissenyador PAU FERNANDEZ a l’estatge de l’Agrupament
d’Esbarts Dansaires, València, 558, 6è 1a BARCELONA.

CANVIS DE CONTACTES D’ESBARTS
L’Esbart Folklòric Sarrià de Barcelona té el nou contacte a:
www.lluis.fabregat@zurich.com
L’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella es pot trobar per mail a:
www.esbartandorra@gmail.com
L’Esbart Santa Anna de Les Escaldes d’Andorra es pot trobar a:
www.esbart.santaanna@hotmail.com

FESTES DE LA MERCÈ 2012
Com avançavem al juliol, cada dia actuaran tres esbarts de Barcelona
amb un total de nou.
Dissabte, diumenge i dilluns dies 22, 23 i 24 setembre a les 12 del matí
a l’espai de dansa del parc de la Ciutadella de Barcelona acompanyats
per la Cobla el Prat de Llobregat i percussió, dirigits pel mestre Jordi
Núñez i Pallarola i amb la direcció general de Montserrat Colomé.

CD DEL MESTRE JOSEP BARGALLÓ 
AMB DANSES DE LES COMARQUES TARRAGONINES. El
tenim ja enllestit i a punt de ser presentat al darrer trimestre d’enguany.
Els que van fer el seminari podran gaudir de les músiques ben enre-
gistrades que ben segur podran programar. Pendents de lloc i data, que
anunciarem en el proper Punt Informatiu. 

NOVES ALTES DE SOCIS
N’hem rebut fins al dia 20 de juliol únicament 3. Ens en falten encara
més de 90. T’hi apuntes? www.agrupament@agrupament.com

L’AGRUPAMENT

INFORMA



11

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

1 d'agost St. Feliu de Pallarols. Garrotxa. Ball de cavallets.

Sort. Pallars Sobirà. Ball dels rigodons

Torelló. Osona. Paga-li Joan.

1 i 2 d’agost Oliana. Alt Urgell. Ball de cascavells

5 d’agost Les Cabanyes, Alt Penedès. Ball de panderos i bastons.

4,5 i 15 d’agost Vilanova i la Geltrú. Garraf. Ball de cintes, cercolets, 

gitanes, panderos, pastorets, Serrallonga, Moixiganga

10 d’agost El Pinell de Brai. Terra Alta. Cap de dansa.

12 d’agost Alinyà. Alt Urgell. Ball pla.

Castellciutat, Alt Urgell. Ball de l’aigua-ros,

l’esquerrana.

Esterri d’Àneu. Pallars Sobirà. Ball de guapos, ball pla 

i l’esquerrana i El corrido.

El Pont de Suert. Alta Ribagorça. Ball pla.

Ogassa, Ripollès. Ball de la mare de Déu del Puig de 

França 

15 d’agost Falset. Priorat. Ball de coques.

Gósol. Berguedà. Contrapàs de les coces.

Moià. Bages. Balls: del ciri, de veguers, contrapàs 

curt, gitanes, nans, garrofins i bastons.

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 de pabordes i ball pla.

Vallmoll. Alt Camp. El patatuf.

Vilaller. Alt Camp. Ball del tatero.

15 i 16 d’agost Paüls. Baix Ebre. Jota de Paüls.  

16  d’agost Amer. Selva. La sardana de l’Alcalde.

16 d’agost Arenys de Mar. Maresme. La dansa.

18,19 d’agost Tarragona. Tarragonès. Ball de nans i de bastons.

19 d’agost Gironella. Berguedà. Ball de l’almorratxa o 

Marquesa.                                

DANSES
POPULARS
DEL MES



Borredà. Berguedà. Ball del racó, la dansa, pabordesses

Sant Quintí de Mediona. Alt Penedès. Ball: Panderetes, 

bastons i nans.

Vilobí del Penedès. Alt Penedès. Ball de panderos. 

Malgrat de Mar, Maresme. Ball de Sant Joan i Sant Pau.  

Sant Privat d’en Bas. Garrotxa. Ball de Sant Isidre.

Gerri de la Sal. Pallars Sobirà. La morisca.

23 i 24 d’agost Sitges. Garraf. Balls: pastorets, panderetes, moixi 

ganga, gitanes, diables, cintes i cercolets.  

25 d’agost Taradell. Osona. Dansa de la llibertat, Sardana 

Toca-sons

25 i 26 d’agost L’Arboç. Baix Penedès. Ball de nans, diables i bastons. 

26  d’agost Navàs. Bages. Ball de cascavells.

Avinyonet del Penedès. Alt Penedès. Balls: picarols, del 

bastó i cercolets

Castellterçol. Vallès Oriental. La dansa i el ball del ciri.
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NOTÍCIES
DIVERSES

ESDANSA, 30 ANYS
Festival Internacional de música i dansa de Les Preses. Del 21 al 26
d’agost de 2012. 5 dies de dansa tradicional. 16 tallers per a adults.
Informació general de totes les activitats: info@esdansa.cat. Tel. 972
693 485  www.facebook.com/esdansa

RODA D’ESBARTS CATALONIA
És a punt de preparar ja l’edició numero 34 de la Roda d’enguany. Ens
comuniquen que els esbarts interessats tenen temps d’inscriure’s fins al
22 de setembre. Poden trucar al 696 320 724 o per correu electrònic.
Roda Catalonia www.rodaescatalonia@ya.com

La reunió per confeccionar el calendari serà també el 29 de setembre
(lloc i hora per confirmar encara). 
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Cal però que els responsables que hi assisteixin aquest dia, puguin
donar les dades i dates exactes de la participació dels seus esbarts en

totes les actuacions de la Roda infantil-juvenil.

ADIFOLK
25 anys de l’Aplec Internacional.
Del 4 al 6 d’agost a Budapest. En
parlem a Corrandes.

40 ANYS DE LES JORNADES INTERNA-
CIONALS  FOLKLÒRIQUES  DE
CATALUNYA  JIFC

La informació més detallada la tindreu a
“Corrandes setembre”. 7 GRUPS
FOLKLÒRICS AMB ACTUACIONS
PER TOT CATALUNYA. Enguany
assoleixen els quaranta anys i podem
avançar que se celebren dels dies 6 al 10
de setembre, amb inici a Calella i cloen-
da al Palau de la Música Catalana de

Barcelona. 
Podeu demanar més informació a www.info@adifolk.cat i al tel. 933
025 017

NOU CURS D’AULA TRADICIONAL I POPU-
LAR    
Ens comuniquen els companys associats Grup de Dansa Paracota
d’Amposta que enguany a Tortosa hi haurà l’Aula dins de l’Escola
Municipal de Música. Instruments, llenguatge musical, folklore i
dansa. Si bé la inscripció es tanca el 31 de juliol, us podeu matricular
del tema que us interessi a la Casa de Música del 12 al 21 de setem-
bre.

Podeu adreçar.vos a tortosa@amtp.cat o al telèfon 609581970 i també
a www.paracota.blog.cat

NOTA                    
A la secció “Notícies” de la plana web de l’Agrupament hi ha l’actua-
lització constant de les novetats que es produeixen al nostre món
esbartístic i que a vegades s’anticipen a les del Punt Informatiu, que
s’edita cada primer de mes. 



La crònica de
l ’Andreu

El dia 8 de juliol darrer, el diari “Ara” va pu-
blicar una sèrie d’articles amb el nom de “La
crisi no pot amb la cultura popular”. En vuit
planes senceres, diferents articulistes anal-
itzaven les diferents modalitats de la nostra
cultura i el paper que hi fem en els moments
de crisi.  
Es podia estar o no d’acord amb el contingut
però… Ai las, hi va haber una gran absència:
DE NOSALTRES ELS ESBARTS no en parlaven.
Erem un col·lectiu de cultura popular inexis-
tent.

Això serà objecte d’un escrit o altres movi-
ments que faré o farem per tal de posar al seu
lloc la nostra activitat. 
El diari “Ara” és dels meus preferits, i malgrat
tot, us el recomano ja que em sembla molt
valent i amè. En aquesta ocasió i amb aques-
ta omissió,han deixat d’acomplir el servei
que, al menys en el meu parer, fan al nostre
país. En el seu moment, veurem si hi ha recti-
ficació, afegint la informació oblidada o ens
hi donaran torn de rèplica. 

Aquest fet em fa recordar que en altres oca-
sions ja he denunciat la negligència de molts
esbarts o dels components del seu equip
directiu, que esperen a què els vinguin a bus-
car a “ca seu”, sense adonar-se que la infor-
mació s’ha de fer córrer, s’ha de donar al seu
temps. Cal respondre a les xarxes social d’in-
mediat.
No ens podem esperar a informar d’un esde-
veniment, si ja el tenim clar, al cap d’uns dies.
Els mitjans de comunicació, ens ignoren?
Poder nosaltres no ”piquem pedra” que és el

que toca...
Aleshores, al marge de la crisi, als esbarts ens
toca no adormir-nos i, si fem coses, ens cal
donar-les a conèixer des del Punt Informatiu,
o l’Ens de comunicació, o agendes de diaris i
altres mitjans. No tot ha de ser Facebook i
Twiter. Cal encara utilitzar aquests correu i la
trucada telefònica feta en el dia a dia. 
No ens obliden els mitjans… Som nosaltres
que no ens fem notar! Convidem informadors
al nostres espectacles, perdó, ballades? No
tothom! Si tenim publicitat per penjar, ho
fem d’immediat o esperem que altres ens
treguin la feina del damunt?

Molts esbarts fan bé les coses. Però molts més
les deixen de fer.
En el moment en que estem, corsacats per la
maleïda crisi, en què no hi ha quasi retribu-
cions per a les nostres danses, cal no
endormiscar-nos i, més que mai, fer el “vite
vite” que diuent els francesos. 
Cal acceptar el meu anunciat que diu que als
esbarts ens ignoren? Sí i no. Fem els deures
que esmentava, intentem allò fonamental
que és ballar bé i, aleshores, ens podrem dol-
dre si no ens fan cas.

Arran de les meves individuals vivències veig,
però, que hi ha gent molt preparada i que sap
cap on ha d’anar, però a masses encara  els hi
falta entendre la necessitat de modificar el
model rutinari d’esbart. Malgrat tot,el movi-
ment esbartistic és digne de lloar. Bon estiu!

Andreu Garcia i Cartanyà

ELS ESBARTS SOM IGNORATS
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RACÓ
POPULAR

AQUESTES DITES
NO LES SABIEU...

El mes d’agost, per les
pastures, és el pitjor.

Aigua d’agost: safrà,
mel i most.

El que per l’agost madura, el setembre assegura.

El sol d’agost estova la cera i enforteix el llot.

Per la Mare de Déu d’agost, a les set ja és fosc.  

FIRES
D’AGOST

Dies 4 i 5. Fira del
cantir i internacional
de ceràmica a
Argentona.

Dies 7 i 8. Firagost a Valls. 

Dies 18 i 19. Mercat Medieval de
Castell d’Aro. 

Dies 30 i 31. Musicant, Música
catalana de totes les èpoques a
Campllong (Gironès). 15

Els programadors en aquesta trobada van contractar (d’esbarts) 17 actuacions amb els següents espec-
tacles i titulars:

“Bruixes” Esbart Grup Mediterrània de Figueres en sis ateneus.

“Els colors de la dansa” Esbart Grup Mediterrània de St. Cugat del Vallès en cinc ateneus.

“Segle XXI.cat” Esbart Dansaire de Rubí en tres ateneus

“Ara i abans” Esbart Ciutat Comtal de Barcelona en tres ateneus.

Els altres 4 esbarts seleccionats no han estat contractats pels programadors. Resta pendent que els
ateneus i els esbarts escollits, uniformitzin les dates per donar publicitat al calendari definitiu.

DARRERA HORA

ESPAI “A”
Després de diverses reunions per preparar la segona edició d’aquest espai “A” 2012-2013 es va deixar
en mans d’un equip de 5 persones que van seleccionar els 17 espectacles i 16 esbarts. Reunits els pro-
gramadors i les companyies de les quatre modalitats a Montcada, a l’estatge de la Unió Masrampinyo,
van fer contractació i pel que fa als esbarts podien triar dels seguents:

· 7 Esbarts seleccionats i un de reserva: 8 Espectacles triats.
· Esbart Sant Martí, Esbart Maragall i Esbart Ciutat Comtal, tots de Barcelona
· Esbart Dansaire de Rubí, Grups Mediterrània de St. Cugat del Vallès i Figueres
· Esbart Manresà de Dansaires i Esbart Sta. Tecla de Tarragona



16

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


