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CARNESTOLTES

Puntuals, com les orenetes que ens porten l'estiu, cada any arriben les
festes del Carnestoltes. A Catalunya, any rere any, malgrat aquesta crisi
que ens tenalla, hi haurà moltes activitats i moltes disfresses per pobles,
viles i ciutats. Arreu, a les entitats, en els col·legis, als esbarts i/o en
famílies i locals d'esbarjo, es celebrarà el Carnaval. N'hi haurà arreu;
segurament seran a milers les persones, grans o petites, que sortiran
als carrers a fer joiosa gresca. Carrers i places de totes les localitats
del nostre país es veuran, aquells dies, virolades de vestimentes i d'estrambòtiques coloraines, escampant la seva alegria arreu. És una disbauxa simpàtica i engrescadora.
Amb l'inici d'això que encara en diem “democràcia” (?), lentament es
van anar aixecant alguns tabús i van anar retornant algunes expressions festives, com el Carnestoltes, per exemple, de manera pública i
participativa. Abans i durant molts anys no va ser permès de celebrarles al carrer, no es podia anar disfressat amb caretes, de manera que
alguns ens tancàvem als nostres locals i, sense fer gaire soroll, intentàvem mantenir la tradició furtada.
Actualment hi ha molts Esbarts que no només participen en les rues
amb les comparses i/o acompanyant les carrosses, amb balls i moviments alternatius, sinó que col·laboren per a organitzar-les. Altres
Esbarts en fan objecte de tot un espectacle, general o monogràfic, al
seu local o a la seva barriada, participant en el Ball de Gitanes.
També és en aquest mes de febrer que arreu de les comarques del
Vallès s'organitzen les Ballades de Gitanes, promogudes expressament per l'Agrupació Comarcal, de les quals, sovint, en podem
oferir informació a la secció corresponent del Punt Informatiu.
Com sembla lògic, a les grans ciutats aquest esdeveniment adquireix
unes magnituds impressionants, amb participacions multitudinàries.
Quedant-nos molt a prop, al Cap i Casal, enguany tenim dades que la
Comissió de Festes de la ciutat de Barcelona ha escollit el sector del Born
per tal que la rua, 'la gran rua' hi faci el seu recorregut, durant el qual
també esperem que hi puguin participar els esbarts locals. És ben possible que hi interpretin alguns dels balls de Carnestoltes, tan escaients per
a la diada, dels quals n'hi ha un abundant repertori, segurament participant, també, en algunes de les coreografies que l'equip organitzador
artístic els convidi a presentar.
Encara que diu que per Carnaval tot s'hi val, caldrà que tinguem cura de
no prendre mal. Volem dir que si podeu, i segur que podreu, gaudiu
d'aquestes festes. Bon Carnestoltes per a tothom!

CORRANDES

FEBRER

Divendres, 1 de febrer
ESBART CATALÀ DE DANSAIRES "ELS
PASTORETS" A MANRESA. Per aprendre a
ballar, per passar-s'ho bé ballant.
Hora: de 20 a 21 h
Lloc: Sala de Ball de la Casa dels Entremesos
Població: Barcelona - Ciutat Vella
Divendres, 2 de febrer
ESBART L'ESPIGA D'OR (AMFITRIÓ) ESBART CASSÀ DE LA SELVA - ESBART
LLUÍS MILLET, DE BARCELONA - ESBART
OLESÀ, D'OLESA DE MONTSERRAT. XXXIV
Roda Catalònia Infantil i Juvenil a Barcelona.
Hora: 18 h
Lloc: Centre Sant Pere Apòstol C/Sant Pere
més Alt 25
Població: Barcelona - Ciutat Vella
Diumenge, 3 de febrer
ESBART DANSAIRE DE MOLLET. Ball del
Barraló a Mollet del Vallès.
Hora: 11.30 h
Lloc: Plaça Prat de la Riba
Població: Mollet del Vallès
(Vallès Oriental)
ESBART DANSAIRE DE CALAFELL
(AMFITRIÓ) - ESBART CASTELL DE TONA ESBART DANSAIRE DE SANT JOAN DESPÍ
- ESBART JOVENTUT NOSTRA, DE
BARCELONA. XXXIV Roda Catalònia Infantil i
Juvenil a Calafell.
Hora: 12 h
Lloc: Per determinar
Població: Calafell
(Baix Penedès)
ESBART CIUTAT COMTAL. Espectacle "Ara i
abans". Dins del cicle Espai A
Hora: 18 h
Lloc: Teatre Societat El Casino
Població: Sant Andreu de la Barca
(Baix Llobregat)
Dijous, 7 de febrer
GRUP
DE
DANSA
PARACOTA,
D'AMPOSTA. "Fem sonar les castanyoles" a
Amposta. Curs d'iniciació i elemental.
Hora: 19 h
Lloc: Sala de Ball de La Lira Ampostina
Població: Amposta
(Montsià)
Divendres, 8 de febrer
ESBART BRUGUÉS, DE GAVÀ, ACOMPANY-
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AT PELS GRALLERS DE GAVÀ. Ball de la
Tornaboda a Gavà.
Hora: 18 h
Lloc: Parc Lluch
Població: Gavà
(Baix Llobregat)
ESBART CATALÀ DE DANSAIRES. Ball dels
divendres a Barcelona. Per aprendre a ballar, per
passar-s'ho bé ballant.
Hora: de 20 a 21 h
Lloc: Sala de Ball de la Casa dels Entremesos
Població: Barcelona - Ciutat Vella
Dissabte, 9 de febrer
ESBART
VILA
D'ESPLUGUES,
D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Rua de
Carnestoltes d'Esplugues de Llobregat.
Participació a Comparsa i Carrossa de l'Esbart
Hora: 18 h
Lloc: Itinerari carrers Esplugues
Població: Esplugues de Llobregat
(Baix Llobregat)
ESBART DANSAIRE DE GRANOLLERS. Ball
de gitanes de Granollers.
Hora: 19 h
Lloc: Plaça Porxada
Població: Granollers
(Vallès Oriental)
AGRUPACIÓ MEDITERRÀNIA DANSA, DE
FIGUERES. Espectacle "Bruixes" a Torrelles de
Llobregat.
Dins del cicle Espai A
Hora: 22 h
Lloc: Ateneu Torrellenc
Població: Torrelles de Llobregat
(Baix Llobregat)
Diumenge, 10 de febrer
ESBART CATALÀ DE DANSAIRES AMB
ACOMPANYAMENT
MUSICAL
DELS
SOLISTES DE CARNESTOLTES. Rua i Ball de
Màscares del Carnaval a Barcelona. Participació
del Cos de Dansa.
Hora: Segons programa
Lloc: Segons programa
Població: Barcelona - Ciutat Vella
ESBART CADÍ, DE BAGÀ. TOTES LES SECCIONS. Festa de l'Arròs a Bagà. Participació, i
amb la ballada oberta a tothom del Ball Cerdà
de Bagà.
Hora: 12 h
Lloc: Plaça Galceran de Pinós
Població: Bagà
(Berguedà)

ESBART SABADELL DANSAIRE. SECS.
INFANTIL, JUVENIL I COS DE DANSA, AMB
ACOMPANYAMENT DE LA COBLA
SABADELL. Tradicional ballada de Carnaval a
Sabadell.
Hora: 12 h
Lloc: Plaça de Sant Roc
Població: Sabadell
(Vallès Occidental)
ESBART BRUGUÉS, DE GAVÀ, ACOMPANYAT PELS GRALLERS DE GAVÀ. Ball de la
Tornaboda a Gavà.
Hora: 12.30 h
Lloc: Parc Lluch
Població: Gavà
(Baix Llobregat)
ESBART BRUGUÉS, DE GAVÀ, I ESBART
VILADECANS, ACOMPANYATS PELS
GRALLERS DE GAVÀ. Ball de la Tornaboda a
Viladecans.
Hora: 13 h
Lloc: Can Sallarès
Població: Viladecans
(Baix Llobregat)
BALLETS DE CATALUNYA - ESBART
CATALÀ DE DANSAIRES - ESBART GAUDÍ ESBART JOVENTUT NOSTRA - ESBART
SANT JORDI DEL FOMENT - ESBART
MARAGALL - ESBART SANTA EULÀLIA.
Cavalcada del Rei Carnestoltes a Barcelona.
Hora: 17.15 h
Lloc: Via Laietana
Població: Barcelona - Ciutat Vella
Dijous, 14 de febrer
GRUP
DE
DANSA
PARACOTA,
D'AMPOSTA. "Fem sonar les castanyoles" a
Amposta. Curs d'iniciació i elemental.
Hora: 19 h
Lloc: Sala de Ball de La Lira Ampostina
Població: Amposta
(Montsià)
Divendres, 15 de febrer
ESBART CATALÀ DE DANSAIRES. Ball dels
divendres a Barcelona. Per aprendre a ballar,
per passar-s'ho bé ballant.
Hora: de 20 a 21 h
Lloc: Sala de Ball de la Casa dels
Entremesos
Població: Barcelona - Ciutat Vella
Dissabte, 16 de febrer
ESBART CATALÀ DE DANSAIRES - ESBART
GAUDÍ - ESBART LLUÍS MILLET - ESBART

SANT JORDI-JOVENTUT NOSTRA ESBART SANT MARTÍ, TOTS DE
BARCELONA, ACOMPANYATS PER LA
COBLA CIUTAT DE TERRASSA DIRIGIDA
PER JORDI NUÑEZ I PALLEROLA. 10a
Trobada d'Esbarts infantils i juvenils a
Barcelona. Dins les Festes de Santa Eulàlia.
Hora: De 10 a 12 h
Lloc: Plaça Sant Jaume
Població: Barcelona - Ciutat Vella
ESBART BRUGUÉS, DE GAVÀ. Ballada a
Gavà. Dins la Calçotada de Gavà.
Hora: 12 h
Lloc: Parc Lluch
Població: Gavà
(Baix Llobregat)
ESBART SANTA EULÀLIA AMB ACOMPANYAMENT MUSICAL D'EL GRUPET. Ball de
Santa Eulàlia a Barcelona.
Hora: 17.15 h
Lloc: Plaça Sant Jaume
Població: Barcelona - Ciutat Vella
ESBART CATALÀ DE DANSAIRES AMB
ACOMPANYAMENT
MUSICAL
D'EL
GRUPET. Actuació a Barcelona. Dins les Festes
de Santa Eulàlia.
Hora: 17.30 h
Lloc: Plaça Sant Jaume
Població: Barcelona - Ciutat Vella
ESBART CIUTAT COMTAL. Espectacle
"Eulàlia" a Barcelona. Representació de la vida
i passió de Santa Eulàlia.
Hora: 20.30 h
Lloc: Catedral
Població: Barcelona - Ciutat Vella
Diumenge, 17 de febrer
BALLETS DE CATALUNYA - ESBART
MARAGALL - ESBART MARE NOSTRUM,
TOTS DE BARCELONA. ESBART CONVIDAT: ESBART JOVENTUT, DE PERPINYÀ,
ACOMPANYATS PER LA COBLA CIUTAT DE
TERRASSA DIRIGIDA PER JORDI NUÑEZ I
PALLAROLA. 10a Trobada d'Esbarts infantils i
juvenils a Barcelona. Dins les Festes de Santa
Eulàlia.
Hora: De 10 a 12 h
Lloc: Plaça Sant Jaume
Població: Barcelona - Ciutat Vella
ESBART CATALÀ DE DANSAIRES.
CAVALLETS COTONERS I TOTES LES
COLLES DE BASTONERS. Seguici de Santa
Eulàlia a Barcelona.
Hora: 11 h
Lloc: Carrers i places
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Població: Barcelona - Ciutat Vella
ESBART DE CASSÀ DE LA SELVA
(AMFITRIÓ) - AGRUPACIÓ CULTURAL I
DANSAIRE PLA DEL PENEDÈS ASSOCIACIÓ DE DANSAIRES ELS
TIORBINS, DE SANT ANDREU DE LA
BARCA
ESBART
DANSAIRE
GRANOLLERS. XXXIV Roda Catalònia Infantil i
Juvenil a Cassà de la Selva.
Hora: 12 h
Lloc: Per determinar
Població: Cassà de la Selva
(Gironès)
ESBART CIUTAT COMTAL. Espectacle
"Eulàlia" a Barcelona. Representació de la vida
i passió de Santa Eulàlia.
Hora: 16.45 h
Lloc: Catedral
Població: Barcelona - Ciutat Vella
GRUP MEDITERRÀNIA, DE SANT CUGAT
DEL VALLÈS. Espectacle "Els colors de la
dansa" a Arenys de Munt. Dins del cicle Espai
A.
Hora: 18 h
Lloc: Teatre del Centre Moral
Població: Arenys de Munt
(Maresme)
Dijous, 21 de febrer
GRUP
DE
DANSA
PARACOTA,
D'AMPOSTA. "Fem sonar les castanyoles" a
Amposta.
Hora: 19 h
Lloc: Sala de Ball de La Lira Ampostina
Població: Amposta
(Montsià)

(Bages)
GRUP DE DANSA COR DE CATALUNYA. Fira
de l'Aixada a Manresa.
Hora: De 11 a 18.45 h
Lloc: Plaça Major
Població: Manresa
(Bages)
ESBART DANSAIRE DEL CENTRE MORAL,
D'ARENYS DE MUNT (AMFITRIÓ) ESBART DANSAIRE DE MOLLET. Ballada
d'intercanvi a Arenys de Munt.
Hora: 18 h
Lloc: Sala Corrioles del Centre Moral
Població: Arenys de Munt
(Maresme)
Dissabte, 23 de febrer
ESBART ROCASAGNA, DE GELIDA.
Espectacle "Vents de la Mediterrània” a
Mataró.
Hora: 21.30 h
Lloc: Foment Mataroní
Població: Mataró
(Maresme)
Diumenge, 24 de febrer
ESBART JOVENTUT NOSTRA (AMFITRIÓ) ESBART DANSAIRES DE L'HOSPITALET ESBART SANT JORDI, DE BARCELONA ESCOLA DE DANSA DEL GRUP
MEDITERRÀNIA, DE SANT CUGAT DEL
VALLÈS. XXXIV Roda Catalònia Infantil i
Juvenil a Barcelona.
Hora: 12 h
Lloc: Agrupació Congrés.
c. Alexandre Galí 20
Població: Barcelona -- Sant Andreu

Divendres, 22 de febrer
ESBART CATALÀ DE DANSAIRES. Ball dels
divendres a Barcelona. Per aprendre a ballar, per
passar-s'ho bé ballant.
Hora: De 20 a 21 h
Lloc: Sala de Ball de la Casa dels Entremesos
Població: Barcelona - Ciutat Vella

ESBART CIUTAT COMTAL. Espectacle "Ara i
abans" a Badalona. Dins del cicle Espai A.
Hora: 18.30 h
Lloc: Círcol Catòlic
Població: Badalona
(Barcelonès)
Dijous, 28 de febrer

Dissabte, 23 de febrer
fins a diumenge, 24 de febrer
ESBART DEL CASAL CULTURAL DE
DANSAIRES MANRESANS. Fira de l'Aixada a
Manresa.
Lloc: Plaça Sant Ignasi i Plaça Major
Població: Manresa
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GRUP
DE
DANSA
PARACOTA,
D'AMPOSTA. "Fem sonar les castanyoles" a
Amposta. Curs d'iniciació i elemental.
Hora: 19 h
Lloc: Sala de Ball de La Lira Ampostina
Població: Amposta
(Montsià)

D’INTERÈS

EDIFICI ESPONA
Centre de la dansa tradicional catalana. És un espai de recerca,
formació i difusió de les nostres danses tradicionals i de creació.
Activitats en curs, consultar-les a la seva plana web.

TORRE JUSSANA
A la web que detallem a sota, hi ha la referència de la nova oferta formativa per a totes les entitats culturals que ho desitgin,
referida al primer trimestre de 2013.
Torre Jussana Barcelona tjussana@bcn.cat

CASES DE LA FESTA
L'ICUB ens convida a entrar a la
seva web, per a saber de les “Cases
de la Festa”, una nova modalitat
de contacte entre les diverses
activitats de la nostra cultura popular. També ha
estat publicat el “Protocol Festiu de Barcelona”, al
qual també hi podeu tenir accés. En Francesc
Fabregat és el cap de cultura popular de la ciutat.
Tel. 933 161 206.

TRADICIONARIUS 25 ANYS
A partir del dia 11 de gener i fins el 22
de març de 2013, estarà en actiu la
temporada d'aquest col·lectiu. Tots els actes es fan al Centre Artesà
Tradicionarius. Plaça Anna Frannk, s.n., de Gràcia, Barcelona. Com
cada any, enguany hi ha una programació extraordinària del tot
interessant.
Coincidint amb aquestes dates, i al mateix lloc, hi ha una exposició
amb el nom de “Músics en festa”, procedent del Museu d'Etnologia
de Barcelona, que també recomanem.

ESBARTS QUE CELEBREN ANIVERSARI EL 2013
L’Esbart Dansaire de Rubí, de Rubí, celebrarà aquest any 2013 els seus 90 anys
de vida i d'activitats. Ballets de Catalunya, també celebrarà enguany 60 anys
d'activitats amb constància i sense pausa.
A tots: per molts anys!!
Acaben celebració de 2012 a 2013: l’Esbart Joaquim Ruyra, de Blanes, amb els
seus 50 anys, i l’Esbart Llinarsenc, de LLinars del Vallès, amb els seus 25.
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COL·LABORACIÓ
CARTA OBERTA A TOTS ELS ASSOCIATS
Ja ho veieu, després de 200 números d'anar pel món, el PUNT INFORMATIU està en crisi.
Després de centúries d'existir, la cultura popular i tradicional, sembla estar en crisi, la qual
cosa tampoc no és gaire nova, perquè tinc tota la impressió, d'ençà que em vinc movent en
aquest món, que viu en una eterna crisi. Però també cal reconèixer que va surant.
Actualment fa l'efecte que tot està vivint una profunda crisi; i estic escrivint aquest article,
treball o com ho vulgueu anomenar, avui, dijous, dia 20 de desembre de 2012, que segons
el calendari Maya, demà s'ha de produir la fi del món. I jo tan tranquil!
Bé, no tant tranquil, perquè precisament allò que em preocupa és el futur del nostre país
després d'aquesta fi del món tan exageradament anunciada a bombo i platerets, com
assenyadament desmentida per diversos estaments, tots ells rigorosament científics que, és
clar, com tu i com jo, passen per sobre d'aquests futurismes tan funestos, que es van anunciant cada dos per tres.
Allò que ens caldria, a nosaltres; allò que ens caldrà a tots els catalans i catalanes és fer una
gran pinya castellera per a aixecar la torre de la independència del nostre País, per tal que
des del punt de vista de l'enxaneta, tot fent l'aleta de l'esperança, es pugui albirar un avenir
pletòric, camí d'aquesta Europa que, si et plau per força, ens haurà d'acceptar com a part
integrant d'aquest petit món que és el nostre continent, que no només hem d'imaginar,
sinó que hem d'exigir que sigui solidari amb la llibertat i la identitat del nostre poble. Vet
aquí.
Aquest és el futur que albirem i que volem per al nostre País a partir del dia 22 de desembre de 2012, que haurà de ser millor, sense cap mena de dubte, malgrat tantes traves, amenaces i estirabots, per dir-ho suau, que ens posaran a les rodes de la nostra il·lusió nacional,
des de tots els àmbits de l'Espanya uniformadora.
Però ara, estimat socis i amics de l'Agrupament d'Esbarts Dansaires; dilectes amics en la cultura popular i tradicional del nostre poble, hem de baixar uns quants graons fins a situarnos en el nostre espai precisament, que és una manera molt necessària i exigent de ser i sentir-nos catalans. És una manera tan important i compromesa com qualsevol altra de poder
col·laborar en una proposta de comunitat disposada a lluitar per tot això que hem anat
proclamant des de sempre: fer una Catalunya gran. Però hem de ser conscients que per a
arribar al cim, per a assolir aquesta fita cal començar pel primer esgraó, i en el nostre cas
concret el primer graó és el grup, o l'esbart, i això és indubtable, però també ens cal una
actitud solidària a l'hora de conformar col·lectius forts que ens puguin representar davant
de les nostres instàncies de govern, poso per cas. D'agrupaments que ens puguin anar indicant els millors camins per a transitar per aquest món sempre tan interessant i indefugible,
de les danses i les tradicions. I per això també ens cal ser generosos. Per això ens cal -ja
n'hem parlat altres vegades, no?- sostreure'ns poc o molt del nostre petit nucli, tan estimat,
però sense abandonar-lo, per a oferir suport i dedicació a la tasca federativa.
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He arribat fins ací expressament, perquè, com vinc dient des de fa temps, si cal arribar a
algun lloc ens cal fer-ho ben units, perquè fent la guerra cadascú pel seu compte només
aconseguirem de ser una mica franctiradors i no res més. I per a arribar a algun lloc ens cal
ser solidaris i, en el nostre cas, hem de fer un Agrupament d'Esbarts Dansaires fort, massís,
sense fissures. Ja sé que això és molt difícil, recordo ara unes paraules de l'enyorat Francesc
Soler i Mas, un manresà de pedra picada, quan referint-se a una de tantes crisis que va patir
l'Obra del Ballet Popular deia, en relació a les ajudes que li haurien calgut de les persones i
dels grups que en formaven part, que tenien: “Poca consistència aglutinadora, al ser molts
d'ells [referint-se als socis] gent d'una entitat que en les seves preferències està per damunt
de l'Obra ( ).” I així estem a l'Agrupament d'Esbarts Dansaires, i per conseqüència lògica del
món en què ens movem, agreujat encara per les circumstàncies que vivim, no només en el
nostre món estricte, sinó en tots els mons possibles culturals i fins i tot esportius. Aquesta és
la realitat.
Per això ens caldria tenir consciència de si és possible aquesta il·lusió d'agrupar els esbarts i
si és estrictament necessari aquest nexe de Punt Informatiu, quan en infantar-lo ja érem
conscients de les seves limitacions, però que en haver assolit els 200 números ens havíem
fet a la idea que seria una eina de llarga durada. De tots nosaltres depèn.
Així estan les coses en el nostre món, i cal que siguem realistes; dues o tres persones soles
que s'eternitzin en els seus càrrecs no ho podran resoldre, de manera que si no som capaços
de reconduir els dos projectes, que com els deu manaments s'enclouen en un: 'fer durable
la nostra institució', potser valdrà més que ens ho fem mirar!

Ricard Jové i Hortoneda
1.- Llibre Aproximació a la Historia de l'Obra del Ballet Popular,
de qui signa, pàg. 437.

ACLARIMENTS
UNA NOVA SECCIÓ
En el Punt del mes anterior, en una crònica d'en Gilbert López i amb motiu de la proposta d'ensenyar a
qui ho vulgui el Ball de la Coca de Sant LLorenç de Morunys, es va anunciar que disposava de partitures
del ball. Cal fer l’aclariment que d’aquesta versió únicament hi ha els papers per acordió. La instrumentació per a cobla encara no és feta. L’error va ser degut a què hi ha una glosa del mestre Joaquim Serra,
però no es pas la instrumentació d'aquest nou muntatge. Queda aclarit.
Altra qüestió. Algun esbart ens fa retret que no donem a conèixer activitats de les que organitzen. En el
seu moment ja vàrem aclarir que les col·laboracions les han d'enviar els mateixos esbarts, Publicarem les
cròniques de tot el que al seu moment ens sigui tramès. Cròniques d'estrenes, participació a festivals internacionals, etc. És la feina del Punt: informar. Cal, però, que ens ho feu arribar abans del dia 20 de cada
mes. Això ho anem repetint Punt rere Punt. Quan podem ho fem constar a “Passades”.
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COL·LABORACIONS
SIS ANYS AL CONSELL DIRECTIU DE
L’AGRUPAMENT
Escric aquestes línies perquè desprès de sis anys al Consell Directiu de l'Agrupament d'
Esbarts em veig obligat a deixar-ho.
El motiu és que el passat mes de juliol vaig tornar a la direcció de l'Esbart Maragall, i no
tinc temps suficient per a poder-me dedicar amb prou garanties a la família, el treball,
l'esbart i l'Agrupament.
Aprofito per agrair als companys del Consell aquests bons anys que hem passat junts,
plens de projectes i d'activitats. Crec que hem contribuït a donar un cop de mà a molts
esbarts que ho necessitaven, especialment aquells més petits o aquells que estan més
lluny de la centralitat de la ciutat de Barcelona i per tant tenen més difícil l'accés a moltes
coses.
La majoria dels companys del Consell actual ja els coneixia. Al Jordi, el nostre president, des dels anys seixanta, a l' Andreu des dels anys setanta, l' Àngels i el Joan
Manel des dels anys vuitanta, La Mercè, el Sebastià, i el Toni, des de fa
més d'una dècada. He tingut el plaer de conèixer i treballar amb en
Gilbert, una excel·lent persona i un gran ambaixador d'aquesta institució.
I també vull aprofitar-ho per fer una reflexió en veu alta, “A
l'Agrupament fan falta mans”, si són joves millor, però estic segur
que totes, independentment de l'edat, seran benvingudes.
Actualment el vuitanta per cent de la feina de l'Agrupament la realitzen
dues persones, el Jordi Núñez i l'Andreu García, o l'Andreu García i el
Jordi Núñez, tant és l'ordre, dues persones tan diferents però alhora
tan complementaries, que fan funcionar la institució amb la seva
força i la seva il·lusió. Però el Jordi i l'Andreu no són
eterns i fins i tot pot ser que un d'ells o potser els
dos estiguin fent el seus últims anys de servei
a l'Agrupament. “Falten dos anys de mandat”. Seria important que si algú vol
agafar el relleu d'aquest Consell, s'hi
integrés ja, per tal d'anar agafant
el dia a dia de la nostra entitat.
Per la meva part crec que he fet la
feina que tenia encomanada i amb
la que em vaig comprometre amb el
màxim rigor i, ja saben els companys que encara que no formi part
del Consell, podran comptar amb
mi quan em necessitin.
Endavant Agrupament d'Esbarts
i endavant tots els esbarts
d'aquest país.
Enric Martínez
Escuder
Extresorer de
l’Agrupament
d’Esbarts Dansaires
de Catalunya
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CORRANDES

PASSADES

Actuacions que no ens van ser comunicades en tancar el Punt del mes de gener, però
sí que van ser publicades al nostre portal web, en la secció Corrandes. Si us plau
comuniqueu-nos les ballades a agrupament@agrupament.com, si pot ser abans
del 20 de cada mes. Gràcies.

GENER 2013
DIA 6

DIA 23

· L'Esbart “Ballets de Catalunya” va celebrar una
festa de Reis al seu local social, de Barcelona, on hi
van actuar les seves seccions infantils.

· L'Esbart Dansaire de Rubí, va ballar l'Entrada de
Les Gitanes de Rubí, en directe per TV3, dins el programa “Divendres”, realitzat en aquesta vila.

DIA 11

DIA 30

· L'Esbart Dansaire de Castelló d'Empúries, va actuar a la seva vila, dins l'acte de presentació de
“Castelló per la independència”.

· El dia 30, el Grup de dansa “Paracota”, d'Amposta,
va iniciar el curs d'iniciació a la Jota, a la Sala de Ball
de la Lira Ampostina, de la capital del Montsià.
També el dia 30, a la seu dels Amics de Reus,
d'aquesta ciutat, va fer una dissertació sobre les
danses tradicionals catalanes, el mestre Josep
Bargalló i Badia, de la capital del Baix Camp.

DIES 11, 12 I 13
· L'Esbart Manresà de Dansaires, va participar en
l'espectacle de la 56a. Innocentada de Manresa,
que organitzen al Teatre Conservatori.
El dia 13, el Grup de Dansa Paracota organitzà una
ballada de Jotes, ballades i cantades, a Amposta.
El dia 17, Festivitat de Sant Antoni (festa Major de
Vila-seca, Tarragonès), el Grup de Dansa Tradicional
Catalana de Vila-seca va participar en la desfilada
per la vila, amb els balls: de Valencians, de Bastons
i Ball del vano i del ram.

DIA 31
· El Grup de dansa “Paracota”, d'Amposta, va iniciar un altre curs de Castanyoles a la Sala de ball de
la Lira Ampostina.

DIA 19
· L'Esbart del Centre, de la vila de Gràcia, de
Barcelona, va celebrar una ballada en homenatge
als seus 40 anys, en el local del Centre Moral.
Els dies 18, 19 i 20, l'Esbart Manresà, repetí la seva
participació en l'espectacle de la “56a Innocentada
de Manresa”, que organitza anualment el Teatre
Conservatori.

NOTA. Ens comuniquen del Centre Cívic Sant
Narcís, de Girona, que tots els dilluns de
gener, a les 20 hores, s'han fet unes xerrades
sobre els balls tradicionals catalans, que han
anat a càrrec del mestre David Ripoll.
Ignorem si seguiran en el futur.

9

COL·LABORACIONS

La música,

DEL BALL DE GITANES DEL VALLÈS
Cada colla o esbart interpreta la dansa a la seva manera però hi ha uns
balls comuns: la contradansa, el xotis, la catxutxa, la jota i la masurca
Quan parlem de la música del Ball del Gitanes
del Vallès, o Ball de Plaça com s'anomena a
moltes poblacions del Vallès, ho podem fer des
de diversos punts de vista. Pot ser en funció de
les diferents músiques englobades en el Ball de
Gitanes que cada població interpreta, de les

evolucionat constantment. Amb tot, en aquest
text, més que fer menció del passat de les
gitanes es parlarà sobretot de la situació actual,
i òbviament, d'una forma global, perquè cada
població que té colla de Ball de Gitanes, o cada
esbart que el té en el seu repertori, ballen el
seu Ball de Gitanes amb unes
parts del ball concretes, que
no sempre són les mateixes.
És difícil poder esmentar
totes les músiques que interpreten les diferents colles i
esbarts que ballen gitanes. El
Ball de Gitanes del Vallès és el
producte de diverses danses
que s'interpreten una darrera
l'altra. Hi ha, però, uns balls
que són comuns a quasi totes
les colles i esbarts.

L’Esbart Sabadell Dansaire en plena ballada.

formacions musicals, dels músics que han fet les
diferents instrumentacions, dels enregistraments, etc.
Cal tenir present que aquest ball està documentat en algunes poblacions des de mitjans de
segle XVIII i que, tant coreogràficament com
musicalment, pel fet de ser una dansa viva, ha
10

Aquests balls són: la contradansa escrita en compàs de
2x4, el xotis en compàs de
4x4, la catxutxa en compàs de
3x8 o 3x4, la jota en compàs
de 3x4 i la masurca en compàs de 3x4, si bé aquesta última molts esbarts no la ballen.
No a tot arreu es fan per
aquest ordre. Així mateix,
habitualment la contradansa
es balla més d'una vegada i
de xotis n'hi ha més d'un.
El ball de gitanes comença habitualment amb
un pasdoble que, segons els indrets, també se'n
diu el Galop o el Pas, com a l'Ametlla del Vallès,
Castellar del Vallès o Rubí. Hi ha altres balls
que no es ballen a tot arreu però sí en algunes
localitats com és el cas de La Pavana a Castellar
del Vallès o de la polca a Sant Celoni, Sant

Esteve de Palautordera o Cerdanyola del Vallès,
per citar-ne alguns exemples, així com composicions més o menys actuals que els diferents
mestres coreografien pels seus balladors.
Castanyoles i cascavells
Un fet característic i poc habitual en les danses
catalanes és la utilització per part dels dansaires
de les castanyoles. No podem pas imaginar el
Ball de Gitanes del Vallès sense el repic de les
castanyoles i el so dels cascavells, ja sigui com a
camals, habitualment en els balladors, o cosits a
les espardenyes. Els sons indeterminats d'aquests instruments donen una personalitat indiscutible al Ball de Gitanes. En moltes poblacions
ballen el “xotis mut”, cosa que vol dir que,
durant uns compassos, la música para, però, els
dansaires continuen ballant únicament amb el
so de les castanyoles i el dringar dels cascavells.
Els autors
Partint de la música popular de les Gitanes hi ha

del Vallès), Daniel Sanahuja Capella, Joaquim
Serra i Corominas i, sobretot, Joan Roca Olivé,
autor de la versió per a cobla més popular que
habitualment utilitzen la majoria de colles de
Ball de Gitanes del Vallès. El mestre Roca era
nascut a Sentmenat, si be va viure molts anys a
Castellar del Vallès. Instrumentista de tible,
saxofon, clarinet i flauta, va dedicar la vida a
les cobles, actuant entre d'altres a la Cobla
Sabadell i La Principal del Vallès. És autor també
de diverses sardanes.
Les formacions musicals
Sintetitzant l'evolució del tipus de grups musicals que han acompanyat el Ball de Gitanes
podem dir que tenim moltes referències on es
parla que antigament es ballaven al so del
flabiol, tamborí i sac de gemecs. Posteriorment
van fer entrada, poc a poc, les orquestres amb
formacions instrumentals de tot tipus, primer
preferentment amb instruments de corda i posteriorment amb la incorporació d'instruments
de vent.

A començament del segle
XX Josep Masó i Goula ja
deia que en les orquestracions actuals (les de
1906) el ball quedava
completament desvirtuat, no quedant-li res de la
seva fesomia primitiva.
Referent a la música, hi
havia combinacions per a
tots els gustos, des de la
interpretació
d'antics
poupurris fins a l'intercalat de jotes, xotis i
masurques, que, amb
bona voluntat, acabaven
adaptant-se a les configuracions del ball. Com a
fet anecdòtic i curiós, hi
ha un paràgraf d'una
conferència del folklorista Jaume Maspons i
Camarasa, que diu: “Les
orquestres han introduït
totes les novetats imagPartitura de piano del Ball de Gitanes, del mestre Daniel Sanahuja Capella.
inables a la música, des
de la flamenca més
rebregada al xotis o
diferents instrumentacions per grups musicals l'americana de moda. A més, com que en això
de tot tipus i, lògicament, també per orquestra també de vegades intervé la política, és frei, sobretot, per a cobla. Entre els músics que qüent sentir la Marxa Real, si els que ballen són
han escrit aquestes instrumentacions cal anom- partidaris del Rector, i la Marsellesa si són
enar, entre d'altres, els mestres Agustí Cohi avançats i reneguen més que els altres”.
Grau, Lluís Moreno Pallí, Jordi Núñez Pallarola,
Manuel Oltra Ferrer (amb una excel·lent parti- Després, va venir la cobla amb la seva formatura per a cobla titulada Gran Ball de Gitanes ció habitual, que va conviure amb les
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orquestres, sense oblidar els conjunts de música
moderna dels anys seixanta, i altres formacions
musicals. Actualment moltes colles de Ball de
Gitanes ballen al so de la Cobla La Nova Vallès
de Sabadell, l'Orquestra Dekaros o la Banda de
Joves Músics de Mollet, sense oblidar poblacions que gaudeixen de músics propis com ara
la Principal del Ferro de Sant Celoni. Els esbarts
actuen habitualment amb cobla, encara que en
ocasions ho fan acompanyats de música enregistrada. Alguns, però tenen grup de música
pròpia.

mestres Ramon Vilà Ferrer, Joaquim Serra, Pere
Burés, Josep Serra, David Farran i Joan Vilà
Ayats. Completen el CD altres musiques representatives del poble, com ara sardanes i una
composició coral.
El futur
Aquest és el passat i el present. Quin serà el
futur? No ho sabem. Igual que sembla que
moltes de les músiques del Ball de Gitanes del
Vallès tenen un clar regust que ens fa suposar
que provenen, en els seus inicis, d'altres indrets

Els enregistraments
No sempre, però, és possible
llogar un grup per ballar amb
música en directe i cal fer-ho
amb música enregistrada. A part
d'enregistraments privats que
han fet algunes colles de Ball de
Gitanes o esbarts, al mercat hi
ha i hi ha hagut des de fa anys
enregistraments. Teresa Maria
Datzira esmenta a la revista
Plaça Vella de Castellar del
Vallès, del març de 1985, l'existència d'un disc de pedra de 78
revolucions
amb
música
d'orquestra i amb diferents
músiques del Ball de Plaça, entre
les quals hi ha La Masurca de
Castellar.
Així
mateix,
l'Orquestra Galana va enregistrar el pasdoble A la Festa, de
Joan Vilà i Ayats, després enregistrat per vàries cobles.
Aquests últims anys han
aparegut diversos enregistraments. El 1995 va sortir a la llum
el CD Balls de Gitanes del Vallès,
fet per la Cobla Principal de la
Bisbal, amb instrumentacions de
Joan Roca, Joaquim Serra, Joan
Lluís Moraleda, Joan Vilà Ayats i
Daniel Sanahuja i amb l'assessorament musical
del mestre Francesc Casú en algunes de les
peces. L'any 1999 s'edita l'enregistrament El
Ball de Gitanes a Sant Esteve, Sant Celoni i
Llinars, interpretat per La Principal del Metro,
amb arranjaments de Cesc Alexandri i Marcel
Casellas i instrumentacions de Josep Ferrer i
Torres.
El 2007 surt un altre CD amb el nom de Salta!
balla! repica!, interpretat per la Cobla
Mediterrània, amb totes les peces que es ballen
a l'Ametlla del Vallès, i instrumentacions dels
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d'Espanya i d'Europa, no fóra gens estrany,
tenint en compte la globalització actual i les
corrents migratòries d'arreu, que en el futur
també s'enriqueixi amb músiques i ritmes provinents d'altres llocs del món. El temps ens ho
dirà.

Tomàs Manyosa Ribatallada
Publicat a la revista-llibre VALLESOS. Número 1
(COM LA BALLEM. Les Gitanes i altres balls
i danses vives del Vallès) Primavera-estiu 2011.

SABÍEU QUE...?
... D’IL·LUSIONS, DÈRIES I PROJECTES
Podem dir que des de tots els temps s'ha criticat, ha
sabut greu i fins i tot ha fet desgavells, la manca de
col·laboració o de recursos humans en el si de qualsevol associació o grup cultural. Probablement és una
qüestió innata i segurament difícil de corregir en la
condició humana.
Ningú es pot salvar d’aquesta descripció i a qui intenti fer-ho potser cal esgrimir-li aquella frase típica,
tòpica i bíblica que diu: “ qui estigui lliure de culpa
que tiri la primera pedra”.
El mes passat parlàvem de la publicació nº 200 del
punt informatiu i dèiem que era una fita important i
que calia continuar fent-lo. Curiosament tots els articulistes i col·laboradors vam coincidir en la crítica a

la minsa col·laboració, però també en la necessitat de
la seva continuïtat. I us puc assegurar que no hi havia
acord previ!
Val a dir que les col·laboracions en aquest nº 200 han
estat abundoses i, si em permeteu dir-ho, encertades,
oportunes i molt útils. No voldria deixar-me a ningú
però podem destacar el memorial a Ricard Amat, per
part de Lluís Martin, en Jordi Núñez que ens explica els seus 50 anys amb els esbarts i 6 al front de
l'Agrupament, la recuperació del Ball de la Coca de
Sant Llorenç de Morunys per part de Gilbert López,
el nostre estimat expresident Juli Sanclimens del qual
només hem escoltat paraules d'ànim i projectes

engrescadors, l'incombustible Andreu Garcia sense
el qual no tindríem aquest nº 200 i que amb la seva
crítica punyent, clara i sense embuts, ens va punxant
el cul a tots plegats per continuar el camí iniciat. I
molts més, l'amic i col·laborador incansable Ricar
Jové, la Mercè Colomer que amb el seu bell fer
habitual, ens explica de forma esquemàtica i aclaridora l'ús de les eines internàutiques. O el Pompili
Massa que també ens il·lustra en profunditat, com és
habitual en ell, sobre el Ball de Pabordes.
Tot plegat és molt positiu i realment no per excepcional deixa de ser encoratjador.
Però no voldríem que això respongués a aquella frase
que ens diu que una flor no fa estiu.
I com que cal continuar, com podem fer-ho
millor si no és amb projectes nous?
En aquest sentit, i després de totes les dificultats que ha suposat per l’agrupament i
per la comissió pistatxo, ens fa molta il·lusió
anunciar-vos que podem tirar endavant un
dels aturats projectes pistatxeros. Em refereixo a aquella taula de debat que ha estat
aturada molts mesos i que hem titulat
“EXPERIÈNCIES DE TREBALL AMB
INFANTS”.
Tots sabem que és un àmbit, l’educació dels
nostres petits, que ens preocupa principalment. Això te data i forma i es durà a terme
el proper 17 de març al matí amb la participació com a ponents dels esbarts Català de
Dansaires, Manresà, Santa Tecla, Sant
Martí de Barcelona, Marboleny i Rubí. La
intenció és crear un debat- taula rodona
amb la intenció d’enriquir-nos tots plegats i
poder donar als nostres infants i a nosaltres
mateixos eines més objectives, si cap.
Aquest és només un vell projecte que hem aconseguit posar sobre la taula i que ja té nom i cognoms.
Però en tenim més i ens agradaria, i també hi hem
posat tota la il·lusió, que no fos, només, una flor
d'estiu i que juntament amb el punt informatiu formés part activa del nostre ideari esbartístic. Amb
tothom al davant i sense pors ni enganys.
M’agradaria molt acabar amb una frase de l’amic
Ricard Jové i que amb el seu permís em faig meva i
alhora de tots: “ tot sigui, doncs, per una il·lusió excitant”.
Toni Arias
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Lluís Calduch i Ramos (Barcelona, 1955)
CINQUANTA ANYS D’ACTIVITAT
I ACTIVISME
Serge Lifar (Kiev, 1904-Lausanne, 1986):
“En un principi fou la Dansa, i la Dansa era el
Ritme; i tot el que fou fet , fou fet pel Ritme i
sense el Ritme res no existiria”.

Aquesta categòrica afirmació podria encaixar amb la
trajectòria vital d'en Lluís Calduch i Ramos, que porta ja
cinquanta anys immers en activitats vinculades a la cultura popular i tradicional catalana en general i a la
dansa en particular. Essent un infant va tastar ben aviat
el ritme que el va dur fins a la dansa, principi d'un llarg
i profitós recorregut de dansaire, de mestre, de coreògraf, facetes totes d'un únic delit
que s'escriu amb D de Dansa, així en majúscula. Perquè s'ha de sentir la dansa molt profundament per convertir-la en l'eix vertebrador d'una vida i d'una actitud, amb set
d'aprendre, d'assimilar, per tal de poder, posteriorment, utilitzar-la per expressar emocions i sentiments d'una forma subtil i treballada.
La trajectòria d'en Lluís arrenca l'any 1962 a l'Escola de Dansa de l'Esbart Ciutat Comtal,
entitat amb la que mantindrà lligams estrets per sempre tot i que dedicarà molt de
temps a la formació i a la cerca de la progressió constant en les seves aspiracions: vuit
anys vinculat a l'Esbart de Rubí de l'època de l'Albert Sans, com a dansaire i com a
col·laborador en el muntatge d'espectacles, on va poder tastar i apreciar el gust per l'excel·lència, cursos de tota mena amb els millors, sempre amb la voluntat de saber-ne més.
Ha mostrat una gran generositat en ajudar altres esbarts que li han requerit ajuda, consell o mestratge, generositat que acaba generant vincles d'amistat i de pertinença, fins
i tot a l'altra banda de l'oceà, al Casal Català de Montevideo.
De 1981 a 2013 el doll de la inspiració l'ha acompanyat en la creació d'arranjaments
coreogràfics, de coreografies, de muntatges d'espectacles de llarga durada, des del senzill i deliciós Ball Francès de Beuda fins a Eulàlia, el seu darrer treball, fruit d'anys de
recerca.
En Lluís Calduch ha vist recompensada la seva dedicació amb premis, amb reconeixements institucionals diversos, amb càrrecs dins d'organitzacions de festivals folklòrics del
país, però sobre tot, amb l'amistat que li professem aquells que el coneixem de debò.

Mercè Colomer Bartrolí
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La crònica de
l ’Andreu
Quasi cada mes, amb la meva crònica intento ser
una mica àcid, però també procuro emprar dosis de
"bon rotllo", o d'humor. Avui no ho puc fer així;
avui no puc servir-me de l'habitual barreja d'ambdues coses. Escric justament en una data especial, ja
que avui celebro els "tres quarts de segle...", de la
meva edat. I he passat un bon dia, francament,
moralment i físicament he passat un bon dia; però
en arribar al vespre he començat a reflexionar, i ja
ho veieu m'he posat de "mala llet". I m'excuso per
l'expressió. No m'agrada gairebé res del que eh
rodeja. Compte!, he dit gairebé res! Avui tot ho veig
lleig: la societat civil, la política, els esbarts..., etc!
Per tot això esmentat, i com que estic a punt de tancar el Punt Informatiu del mes de febrer, m'excuso
de fer la meva crònica acostumada, perquè
"escriuria" (és una manera de dir-ho) d'una forma amb la qual oblidaria que he estat molt feliç i
podria arribar a ser injust i tot, carregant contra tothom i contra tot allò establert.
De manera que, per tal que la plana no resti en blanc, que seria una manera de protestar i potser no
hi teniu cap culpa, lectors del Punt Informatiu, us inclouré uns pensaments que he llegint no fa gaire,
que no són meus, sinó del gran Woody Allen. Serà, crec, una sortida airosa per a amagar la meva
amargantor, i, amb l'acidesa d'ell, potser més aviat us farà venir un somriure a la cara, que prou falta
ens fa a tots.

Són, també, una forma de pensaments/refranys
"Morir és com dormir, però sense haver d'alçarnos per a anar a orinar"
"Els japonesos no miren, sospiten"
"A dalt de l'avió, el temps passa volant"
"Molts mosquits es moren entre aplaudiments"
"El meu pare va haver de vendre la seva farmàcia, perquè no tenia cap més remei"
"Fes-ho bé i no miris amb qui"
"El diabètic no pot anar a fer la lluna de mel"
"Cal treballar vuit hores i dormir-ne també vuit,
però sense ser les mateixes"
"Els avantatges del nudisme, salten a la vista"
"Quan tot puja, l'únic que baixa és la roba interior"
"L'únic animal que després de morir dóna voltes,
és el pollastre a l'ast"
"L'amistat és com la maionesa, val un ou i cal evitar que es talli"

"La fidelitat únicament la veiem en els equips de
so"
"Estimeu-vos els uns 'sobre' els altres"
"La música japonesa, és com una tortura xinesa"
"Per què ho anomenen sexe oral, si és amb l'única pràctica en que menys es pot parlar?"
"L'eco o ressò, sempre diu la darrera paraula"
"Únicament aquell que ha menjat all, ens pot
donar paraules d'alè"
"El matrimoni és comparable a les llibretes
d'estalvi, perquè de tant posar i treure es perd
'l'interés''"
Bé si cal que em disculpi, em disculpo. Potser el
mes de març ja serà una mica millor. Que així
sigui.
Andreu Garcia i Cartanyà
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RETALLS

DE PREMSA
SOM DANSA
“DE LLEVANT A PONENT”
NOU ESPECTACLE
DE L’ESBART DANSAIRE DE MOLLET
Desprès de cinc anys del darrer espectacle de l’esbart , el dia 19 de gener es va estrenar al Teatre Municipal Can Gomà de Mollet aquesta nova producció. Això es va
fer notar, doncs es van exhaurir les entrades en poca estona. Aquest espectacle es la
proposta més reivindicativa de l’entitat, que planteja un viatge per diferents zones
de parla catalana, amb un paral·lelisme entre diferents variants dialectals i les
maneres de ballar pròpies de cada territori.
“La casualitat ha fet que la temàtica de defensa del català sigui d’actualitat tot i
que vam començar a preparar aquest espectacle fa dos anys” Això ho explica el
nou director de l’esbart Eduard Peixoto. Aquesta es la seva primera estrena
com a director, encara que ha estat vinculat a l’esbart des del primer dia; ara
va fer 18 anys.
L’espectacle comença amb la coreografia d’Albert Sans “Cant Espiritual”
que es recupera com a homenatge al compositor Xavier Montsalvatge en
el centenari del seu naixement. Les coreografies de Joan Vallbona
apropen l’espectador a les danses i a les variants dialectals de diferents contrades dels països catalans.
SOM DANSA “De Llevant a Ponent” és un
passeig per mitjà d’una llengua comuna,
abans de cada dansa s’escolten uns textos de
la molletana Glòria Arimón, amb veus de
les diferents zones triades.
Cal esmentar que ha col·laborat novament
amb l’esbart en Jordi Roig, en el disseny del
vestuari “Hem d’estar molt contents del favor
que ens fa, ja que té molt prestigi en el món de
l’òpera i no acostuma a treballar amb esbart”,
diu Peixoto, director de l’esbart.
Els que no formin part dels afortunats que han
aconseguit entrades per aquesta estrena a Can
Gomà, tindrant altres oportunitats de veure’l.
La recomanació es de que es tracta de una molt
bona proposta artistica que ens ha fet l’Esbart
Dansaire de Mollet.
Texte reduït de CONTRAPUNT,
Diari de Mollet
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DANSES
POPULARS

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

Dia 3

Esponellà, Pla de l'Estany. Ball del tortell.
Bot, Terra Alta. La Dansada.
La Fatarella, Terra Alta. Jota de tortada.

Dia 5

Arnes, Terra Alta. La Dansada.

Dia 10

Tivissa, Ribera d'Ebre. Ball de coques.

Dia 19

Bagà, Berguedà. Ball cerdà.

Dia 12

Les Roquetes, Garraf. Balls de cintes, cercolets, bastons,
panderetes i La bolangera.

Més danses populars dins de les festes de CARNAVAL
Dia 7

Esterri d'Àneu, Pallars Sobirà. L'Hereu Riera.

Dia 9

Berga, Berguedà. Ball dels cornuts.
Martinet, Cerdanya. Ballet de Martinet.
Torà, Segarra. Ball de la llordera.
L'Escala, Alt Empordà. La Farandola.
Premià de Dalt, Maresme. L'Espolsada.

Dia 10

La Pobla de Lillet, Berguedà. Ball del Moliner.
Prats de Lluçanès, Osona. Ball de la pilota.
Viladecans, Baix Llobregat. Ball de la Tornaboda
i El Patatuf.
Vilanova i la Geltrú, Garraf. Les Danses de Vilanova.

Dia 12

Esterri d'Àneu, Pallars Sobirà. Ball de la murga.
Rialp. Pallars Sobirà. Contrapàs i lo nus.
L'esquerrana i la Passa.
Sort. Pallars Sobirà. La Passa.

Dia 17

Calaf, Anoia. Ball del gemec.
Martorell, Baix Llobregat. La Quadrilla.
Molins de Rei, Baix Llobregat. Ball del camell.
Coincidint amb el
Carnestoltes, es troben molts
balls de Gitanes al Vallès.
Trobareu el detall en l'apart
Calendari de Trobades de Colles.
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MITJANS DE
COMUNICACIÓ
PROGRAMA “LA SONORA”, DEL
CANAL 33
Aquest programa que voldríem que fos més extens i amb més
dansa nostrada, ha canviat altra vegada de dia i hora d'emissió. A
partir de gener s'emetrà els dijous, a les 23'30 hores. Ignorem
encara si hi ha un altre dia de repetició. Com sempre, si ens
interessa molt, ens caldrà entrar a TV3 a la carta.

PROGRAMES “NO T’HO PERDIS” i
“ÀNIMA” AL CANAL 33
Uns altres programes de caire cultural, on també hi entra la dansa i que cal recomanar per la seva
qualitat. Diumenges a les 21'30 hores el primer, i els dilluns a les 23'10 el segon.

REVISTA “PUNT INFORMATIU”, DE L’AGRUPAMENT
D’ESBARTS
Hi ha molts directors i presidents d'esbarts que reenvien el Punt als seus dansaires i/o associats. Doncs
això és el que caldria que ho féssiu tots. D'aquesta forma arribaria a molta més gent. També podrien
informar, els directors, que us podeu donar d'alta enviant un correu a agrupament@agrupament.com
que ens donin el seu correu electrònic, i d'aquesta manera poder-lo rebre directament. Es pot consultar també al nostre portal www.esbarts.cat tot entrant a seccions-publicacions.

PLANA WEB AGRUPAMENT
Veiem que al nostre portal web no s'aprofita prou l'apartat de
MULTIMÈDIA. Hi ha únicament una dotzena d'enregistraments de balls (vídeos). Evidentment això no és culpa de la
crisi. Som-hi, doncs, que n'hi ha molts per a poder-hi ser
inclosos. Es molt fàcil d'enviar. Gràcies.

BANC DE CONTINGUTS
L'Ens de Comunicació i l'Associació Catalana de Premsa
Gratuïta, han iniciat el “Banc digital de continguts”, que té com
a principals objectius, donar visibilitat a l'associacionisme cultural català i afavorir les nostres activitats en els mitjans de comunicació escrits, ràdio i televisió. Podeu penjar-hi les
vostres actuacions i sempre resultarà un bon ajut.
Informació: www.bancdecontinguts.cat

LLEGIR ELS DIARIS
ONLINE
Podeu accedir a tota la premsa que vulgueu únicament 'clicant' www.Kiosco.net. Fàcil i de forma
molt ràpida.
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LLIBRES I
REVISTES

TEMÀTICA DE LLIBRES, PER A LA GENT DELS
NOSTRES ESBARTS
Els interessats en conèixer dades del nostre món 'esbartístic', teniu una eina molt
apropiada per a aprofitar-la. Dins del nostre portal web www.esbarts.cat hi trobareu una
secció “Base humana i documental”, on cal 'clicar' a MONOGRAFIES, i hi podeu
tenir a l'abast un índex amb centenars de llibres, que ens presenten tot el panorama que
habitualment caldria que tinguéssiu a mà, per l'assessorament de mestres, estudiosos i
directors d'esbarts. Molts dels llibres que hi ha anunciats els podeu trobar a la biblioteca de l'Agrupament, o hi trobareu referències per adquirir-los o consultar-los
en altres biblioteques.

LLIBRE DE 25 ANYS DE L’AGRUPAMENT
D’ESBARTS DANSAIRES
Com ja sabeu, tenim a la vostra disposició aquest llibre, editat per
l'Agrupament d'Esbarts, i escrit per en Ricard Jové i Hortoneda, per als
que encara no l'hagin recollit. Ho podeu fer al nostre estatge social o
enviant un correu per tal de demanar horari concret:
agrupament@agrupament.com

RACÓ POPULAR
· La Candelera es ploranera, o per davant o per darrera.
· El febrer de cap o de cua l'ha de fer.
· Si la Candelera plora, l'hivern és fora, i si la Candelera riu, el ≠fred és ben viu.
· Si vols bon aller, planta'l pel febrer.
· El vent de Sant Maties, dura quaranta dies.
· Quan febrer viu, el fred reviu.
· Allà on toquen al febrer les calamarsades, al juliol hi toquen les pedregades.
· Per Carnaval, tot si val?
· El febrer és molt traïdor, borrascós i gelador.
· Mata més el febrer que el carnisser.
· El sol de febrer emmascara com una caldera.
· Febreret el curt, amb vint i vuit dies en surt.
· El febrer és el mes més mentider.
· Pel febrer treu flor l'ametller.

ACTIVITATS
· Fires de la Candelera, el dia 3 a Molins de Rei (Baix Llobregat);
a La Pobla de Claramunt (Anoia), i a Perafita (Osona).
· Fira dels traginers, a Balsareny (Bages), de l'1 al 3.
· Festa de l'arròs, a Bagà (Berguedà), el dia 10.
· Fira de l'Aixada, -Mercat Medieval-, a Manresa (Bages), dies 23 i 24.
· Fira de la Mel, a Crespià (Pla de l'Estany), els dies 23 i 24.
· Fira de l'arbre i la natura, a Mataró (Maresme), els dies 16 i 17.
· Fira de la Quaresma, a Tortellà (Garrotxa), el dia 17.
· Fira de l'Embotit, a Olot (Garrotxa), els dies 23 i 24.
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COL·LABORACIONS
UN ALTRE JOVE DIRECTOR ENS HA
DEIXAT: XAVIER CEBRIÁN i RAIMUNDO
El dia 22 de desembre, tot just acabats de complir els 50 anys,
d'una manera sobtada va morir en Xavier Cebrián. La vigília
de Nadal ens vàrem aplegar molta i molta gent que l'estimàvem per tal de donar-li el darrer adéu, el nostre comiat,
amb tota la sinceritat i la solemnitat que ell mereixia, Va ser
una gran manifestació de dol on tothom restà trasbalsat pel
sentiment de la seva pèrdua, i una expressió de l'estimació
que tots, amics i coneguts li teníem, que vam fer patent a la
seva família.
En Xavier va néixer el 4 de desembre de 1962, era el petit de
sis germans. Des del seu naixement ja va estar vinculat al món
dels esbarts; els seus pares i els seus germans aleshores formaven part de l'Esbart Català de Dansaires.
L'any 1970 va entrar a formar part de l'Esbart Sant Jordi, de
Barcelona, del qual el seu pare n'havia estat el fundador.
Va passar per les diferents seccions de l'Esbart: infantils, juvenils, cos de dansa, on va combinar la seva tasca com a dansaire
i mestre, primer amb els més menuts i més tard amb els juvenils.
També va col·laborar regularment amb els Esbarts: Albada, de
Círcol Catòlic de Badalona; Montserratí Martinenc i Joventut
Nostra, de Barcelona, i també amb l'Esbart Sant Just, de Sant
Just Desvern.
L'any 1988 va començar una nova etapa com a director del cos
de dansa, del recent format Esbart Sant Just, on hi va ser fins
el 1998.
Seguidament es va tornar a incorporar com a dansaire a
l'Esbart Sant Jordi, del Foment Martinenc, el seu Esbart de
sempre.
L'any 2006 es va fer càrrec de la direcció del cos de dansa de
l'Esbart Sant Jordi i Joventut Nostra, ambdós de Barcelona.
Dos anys més tard, va estrenar la seva coreografia “BALLEM”,
una dansa que amb el suport de sis peces de música del Grup
Tradivarius, música tradicional “adaptada”, intentava “picar l'ullet” a diversos balls
tradicionals amb els que la majoria de components de qualsevol Esbart s'han format al
llarg del temps: La Gala, Trencadansa, Danses de Vilanova, els balls de bastons, balls de
cercolets, Ball de Valencians, i tot un seguit de “Corrandes”. Per aquest any tenia ja prevista una nova coreografia. En sabem molt poca cosa. Únicament en tenim les músiques
i un petit guió.
Tots els que formem part de l'Esbart Sant Jordi i l'Esbart Joventut Nostra, intentarem
dur a terme aquesta coreografia que el Xavi tenia pensada; segur que no serà igual que
la que ell tenia en ment, però d'acord amb les lliçons que hem rebut d'ell, hi posarem
totes les ganes i tota la il·lusió per aconseguir-ho.
Aquest serà el nostre homenatge. GRÀCIES XAVI.
Joan Ramon Bernardo
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L’AGRUPAMENT

INFORMA
FESTES DE SANTA
EULÀLIA
Com cada any, hi ha prevista l'actuació dels
esbarts infantils i juvenils de Barcelona, a les
Festes de Santa Eulàlia, copatrona de la ciutat, que ja haureu trobat detallada a
Corrandes. Enguany hi ha canvi de lloc: es
celebrarà a la Plaça de Sant Jaume, de
Barcelona, els dies 16 i 17 de febrer, als matins de 10 a 12.

RODA D’ESBARTS CATALÒNIA,
PER ALS COSSOS DE DANSA
Aquesta proposta és en estudi i de moment no hi ha cap programació feta
de cara aquest 2013. La Roda Catalònia segueix pendent
de les vostres propostes a www.rodaesbartscatalonia.tk
Pel que fa a la de veterans, es va posar en marxa el mes de
gener i finalitzarà el proper 24 de novembre.

GUARDÓ HONORÍFIC
A SALVADOR MEL·LO
Una comissió del Consell Directiu va fer entrega del
guardó honorífic a la Sra Eulàlia Blasi, i a la seva filla, les
quals van acceptar, complagudes, aquesta distinció. Us
presentem la fotografia de l'esmentat acte, que en dóna
constància.

CD, DANSES DE LES COMARQUES
TARRAGONINES
Segueix pendent de passar a recollir, en disposició per als socis i esbarts, el
disc editat per l'Agrupament, en el qual hi trobareu 17 danses enregistrades, que van ser objecte de diversos seminaris del mestre Josep
Bargalló, de Reus. Demaneu data i hora per a passar a recollir-lo a agrupament@agrupament.com

ENS HA DEIXAT EN XAVIER CEBRIÁN (e.p.r.)
En una col·laboració apart, ens fem ressò d'aquesta gran pèrdua, a la qual
el Consell Directiu de l'Agrupament hi expressa la seva consternació i la
seva profunda tristesa. També des del Punt Informatiu, en nom propi i dels
nostres associats i amics, volem reiterar a la seva família el nostre sincer
condol, tot fent constar que enyorarem molt aquest bon amic i director,
traspassat tan prematurament.

COL·LABORACIONS
EULÀLIA
Representació de la vida
i passió de Santa Eulàlia
Des de la seva creació, l’any 1959, la feina de l’Esbart
Ciutat Comtal ha estat marcada pel respecte a la
dansa d’arrel popular i tradicional, treballant també
des de la vessant coreogràfica amb músiques de nova
creació i complint sempre amb les exigències que el fet
escènic imposa. L’any 1979 va fer-se càrrec de la direcció artística en Lluís Calduch Ramos, que es manté
actualment com a director i ha marcat una línia de treball des del rigor i el compromís, determinant una
notable trajectòria en el grup i duent a terme la presentació de diversos espectacles de dansa tradicional i
de nova creació. Coneixedors de les diferents manifestacions folklòriques de caràcter religiós del nostre
país, com les Moixigangues, les Muixe-rangues, o la
representació del Retaule de Santa Tecla, ens vam
plantejar, amb gran entusiasme i motivació, la possibilitat de treballar sobre la idea de la posada en escena
de la vida de Santa Eulàlia de Barcelona. D’aquest
entusiasme col·lectiu, el 2007 en va néixer el projecte
de caràcter artístic, social i cultural que avui s’ha fet
realitat i que respon al nom d’EULÀLIA.
Amb la voluntat d’aportar una nova forma d’expressió
de dansa de caire religiós, l’Esbart ha creat una
escenificació de la vida i passió de Santa Eulàlia de Barcelona. Aquesta representació que
incorpora música, cant i dansa, reflecteix l’enaltiment de valors com la fidelitat, la llibertat
d’expressió i la fermesa en les pròpies creences. Es tracta d’una crònica llegendària, explicada amb passatges literaris que revesteixen els fets històrics documentats i que conserva la
poesia que caracteritzen les llegendes apreses de petits i que, sense voler, es van convertir
en les paraules de nostra història. La música, creada pel mestre Francesc Cassú i Jordi, és un
entramat que quadre a quadre, melodia a melodia es posa a disposició de la coreografia per
tal que la idea tingui imatge i l’abstracte tingui dimensió. La varietat tímbrica de l’orquestra defineix el sentiment, caràcter i expressió de cada personatge buscant la seducció i la
complicitat del públic.
EULÀLIA és una escenificació creada i coreografiada pel nostre director Lluís Calduch Ramos,
sobre la vida i passió de Santa Eulàlia de Barcelona en que intervenen vint-i-set dansaires.
Es compon de deu quadres escènics i musicals: la presentació de la Santa a Barcelona, la professió de la fe, la defensa de les seves creences davant del pretor romà Dacià -qui la condemna a ser empresonada i martiritzada fins la seva mort a la creu-, el trasllat (en que intervenen una trentena de persones més) en processó solemne de les seves relíquies des de Santa
Maria de les Arenes fins la Cripta de la Catedral, i la seva glorificació com a màrtir i patrona
de Barcelona.
Les representacions de l’espectacle EULÀLIA són a la Catedral de Barcelona els dies:
Dissabte 16 de febrer a les 20.30 hores i Diumenge 17 de febrer a les 16.45 hores
Esbart Ciutat Comtal
www.esbartciutatcomtal.cat
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Esbart Olesà d’Olesa de Monsterrat

EL SURO

Està començant a organitzar una nova Trobada d’esbarts infantils-juvenils
a Olesa de Montserrat. Es farà a diferents indrets per tota la vila d’Olesa el
dia 25 de maig de 2013 de 17’30 a 20 hores. Els interessats en participarhi cal que es posin en contacte amb: Francesc. Tel. 633 050 275.

Esbart Rocasagna de Gelida
Us passem aquesta informació per si algú hi està interessat:
Un grup de Portugal d’'aprop de Porto busca un grup per a fer un intercanvi, el seu festival es el cap de setmana del 20 de Juliol i ells estarien
disposat a viatjar en qualsevol data. Si voleu mes informació parleu
amb el nostre amic Carlos. Tel. 609 734 041.

DARRERA HORA
SARDANES PER LA INDEPENDÈNCIA
Ja podeu agafar les agendes i apuntar-vos aquesta data tan
important:
Dia: 3 de març de 2013
Lloc: Plaça de l'Església, Cornellà de Llobregat Hora 12 migdia.
Transport públic: Metro (L5), TRAM (T2), FGC, RENFE.
Mapa: http://bit.ly/VIcHxN
Durant molts anys Catalunya ha donat suport a les sardanes, i ara ha arribat
l'hora que tots nosaltres ens mobilitzem per aconseguir la llibertat del nostre país!!
Serà una presentació d'àmbit Nacional i hem d’aconseguir omplir Cornellà de rotllanes i estelades. Necessitem
la màxima implicació de tots vosaltres perquè aquest acte sardanista sigui uns dels més multitudinaris dels darrers
temps. Ja tenim confirmades 9 sardanes d'estrena!! I estem segurs que molts músics s'apuntaran a formar una gran
Cobla per la Independència. Us ho perdreu?
Tant si sou sardanistes o músics, tant si balleu en una colla com si sou comunicadors: tots sou cridats a promoure
aquest acte i a participar-hi. Per això us demanem que reenvieu aquesta informació a tots els vostres amics, encara
que no formin part de la nostra sectorial. Aquell dia portarem fulls d'inscripció i potser serà la manera de convèncer-los!!
Demanarem a la Carme Forcadell, presidenta de l'ANC que hi sigui, i també volem que hi participi gent rellevant del món de la cultura catalana. No cal dir que tots els vostres suggeriments per tal que sigui un acte rodó
seran molt benvinguts. Properament us anirem explicant tots els detalls de l'esdeveniment i us enviarem el cartell.
Sardanes i independència. Comité sectorial.
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L’Agrupament d’Esbarts Dansaires
agraeix la col·laboració de totes i tots
els que fan possible el PUNT INFORMATIU

de l’Associacionisme
Cultural Català

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

