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CORRANDES OCTUBRE

Esbart sant Martí, dE barcElona
Festa Catalana a Barcelona
Hora: a les 17 h
Lloc: Plaça de les Glòries, 
tocant al Hub Disseny
Població: Barcelona - Sant Martí

Esbart ciutat coMtal
Espectacle “La Maresma” a Barcelona
Hora: a les 17.30 h
Lloc: Plaça del Monestir de Pedralbes
Població: Barcelona - Les Corts

Esbart dansairE dE GranollErs - 
colla dansairE dE lEs roquEtEs
Actuació conjunta a Les Roquetes, 
Sant Pere de Ribes
Hora: a les 17.30 h
Lloc: Plaça Vinya d’en Petaca
Població: Sant Pere de Ribes (el Garraf)

ParticiPació Esbart olEsà
Seguici popular del Correllengua 2015 
a Olesa de Montserrat
Hora: a les 18 h
Lloc: Diversos carrers de la població
Població: Olesa de Montserrat 
(el Baix Llobregat)

Esbart santa llúcia, orGanitzador 
- Esbart dansairE dE calafEll - 
Esbart llEidatà dE dansairEs - 
Esbart raMon d’olzina, dE VilasEca
Trobada d’esbarts juvenils a Reus
Hora: a les 18 h
Lloc: Plaça Evarist Fàbregas
Població: Reus (el Baix Camp)

Esbart JoVEntut nostra i Esbart 
sant Jordi, dE barcElona
Actuació a Barcelona
Dins la Festa Major del Barri Congrés
Hora: a les 18 h
Lloc: Plaça del Congrés
Població: Barcelona - Sant Andreu

Esbart ballEt folklòric sarrià, 
dE barcElona
Recital a Barcelona
Amb motiu del 60è aniversari
Hora: a les 18 h
Lloc: Envelat de la Plaça de Sarrià
Població: Barcelona -  
Sarrià - Sant Gervasi

ParticiPació Esbart dEl casal dE 
dansairEs ManrEsans
Festival a Alcoi
Hora: a les 20 h
Població: Alcoi (Alcoià, el País 
Valencià)

Esbart Monistrol dansairE, 
dE Monistrol dE MontsErrat
Ballada del 25è aniversari a Monistrol 
de Montserrat 
Hora: a les 17 h
Lloc: Plaça de la Font Gran
Població: Monistrol de Montserrat 
(el Bages)

Dissabte, 3 d’octubre Diumenge, 4 d’octubre

Esbart català dE dansairEs, dE 
barcElona. cos dE dansa i dirEctius 
i diVErsEs forMacions Musicals
Actuació a Barcelona
En la inauguració del Museu Etnològic 
de Barcelona
Lloc: Museu Etnològic
Població: Barcelona - Sants-Montjuïc

Diumenge, 4 d’octubre

Esbart ciutat coMtal
Espectacle “La Maresma” 
a Barcelona
Hora: a les 13 h
Lloc: Plaça del Monestir de Pedralbes
Població: Barcelona - Sarrià
Sant Gervasi

Diumenge, 11 d’octubre

Esbart sant Martí, dE barcElona
Espectacle “Antologia” a Barcelona
22è any d’actuacions per a 
nord-americans
Hora: a les 21.30 h
Lloc: Espai Alchemika 
Av. Sant Antoni M. Claret 356
Població: Barcelona - Sant Martí

Dimarts, 13 d’octubre

Esbart JoaquiM ruyra, dE blanEs
Actuacions a Corea del Sud
Dins del Anseong Baudeogi Festival
Població: Anseong-si (província 
de Gyeongii-do), Corea del Sud

Del dilluns 5 al 12 d’octubre

orGanitza: Esbart català dE 
dansairEs
Ball dels divendres a Barcelona
Per aprendre a ballar, 
per passar-s’ho bé ballant
Hora: de 20 a 21h
Lloc: Sala d’Actes de la Casa 
dels Entremesos
Població: Barcelona - Ciutat Vella

Esbart dEl casal dE dansairEs 
ManrEsans
Actuació a Cardona
Hora: a les 17.30 h
Lloc: Centre Cívic
Població: Cardona
(el Bages)

Esbart dansairE dEl cEntrE Moral, 
d’arEnys dE Munt
Espectacle “A prop i d’arreu” 
a Arenys de Munt
Hora: a les 21.30 h
Lloc: Centre Moral. Sala Corrioles
Població: Arenys de Munt (el Maresme)

Esbart fontcobErta, dE banyolEs 
aMb la cobla sElVatana
Espectacle “Els àngels fan ballades” a 
Manresa. Dins la Fira Mediterrània
Lloc: Teatre Conservatori
Població: Manresa (el Bages)

Divendres, 16 d’octubre

orGanitza: Esbart català dE 
dansairEs 
Ball dels divendres a 
Barcelona. 
Per aprendre a ballar, 
per passar-s’ho bé ballant
Hora: de 20 a 21h
Lloc: Sala d’Actes 
de la Casa 
dels Entremesos
Població: Barcelona - Ciutat Vella

Divendres, 23 d’octubre

Esbart dansairE dE VilanoVa 
dEl caMí
Gran Gala de Dansa a Vilanova 
del Camí. 
Pel 25è aniversari
Hora: al vespre
Població: Vilanova del Camí 
(l’Anoia).

Dissabte, 24 d’octubre

ParticiPació Esbart català dE 
dansairEs, dE barcElona. 
cos dE dansa aMb acoMPanyaMEnt 
dE Músics dE l’Esbart
Diada de la Colla Falcons 
de Barcelona
Hora: a les 12 h
Lloc: Av. Francesc Cambó 
i carrers del Barri Gòtic
Població: Barcelona - Ciutat Vella

Diumenge, 25 d’octubre

orGanitza: 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 d’Actes de la 
Casa dels Entremesos
Població: Barcelona - Ciutat Vella

Divendres, 30 d’octubre

Esbart dansairE dEl cEntrE Moral, 
d’arEnys dE Munt
Espectacle “A prop i d’arreu” a Arenys 
de Munt
Hora: a les 21h
Lloc: Centre Moral. Sala Corrioles
Població: Arenys de Munt (el Maresme)

Esbart sant Martí, dE barcElona. 
totEs lEs sEccions
Actuació a Montserrat
Hora: a les 12 h
Lloc: Plaça de l’Abadia
Població: Montserrat (el Bages)

Esbart ciutat coMtal
Espectacle “La Maresma” a Manresa
Dins la Fira Mediterrània
Hora: a les 17.30 h
Lloc: Teatre Conservatori
Població: Montserrat (el Bages)

Esbart dansairE dEl cEntrE Moral, 
d’arEnys dE Munt
Espectacle “A prop i d’arreu” 
a Arenys de Munt
Hora: a les 19.30 h
Lloc: Centre Moral. Sala Corrioles
Població: Arenys de Munt (el Maresme)

Dissabte, 17 d’octubre

Diumenge, 18 d’octubre
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Col·laboracions

Ja ha passat la Diada. Per a l’Agrupament d’Esbarts 
Dansaires, una Diada especial.

Ens havíem proposat aprofitar els actes de celebració 
de la Diada per donar a conèixer, popularitzar, el Ball 
d’Homenatge creat per en Joan Serra i en Jaume Arne-
lla. Un ball que pot servir per homenatjar, per donar la 
benvinguda,  per iniciar un acte solemne, que pot servir 
com a reconeixement a una persona o institució, etc. 
Per ensenyar-lo i explicar la nostra proposta vam orga-
nitzar, de forma descentralitzada, un seguit de tallers a 
Barcelona, Banyoles, Lleida, Molins de Rei, Granollers, 
Tarragona, Gelida, Les Preses... I vam posar-nos repe-
tidament en contacte amb els esbarts de l’associació.
 
També ens vam posar en contacte amb els respon-
sables de l’acte oficial de celebració de la Diada que 
organitza el Parlament de Catalunya a fi i efecte que el 
ball d’Homenatge també fos present en aquest acte.
Com veieu, una feina important.

I què hem aconseguit?
De tots els tallers programats només un es va suspen-
dre per manca de gent.
L’acte celebrat a la plaça Sant Jaume es va iniciar amb 
en Cesc Gelabert oferint el ball d’Homenatge. 
A 27 ciutats de Catalunya es va ballar el ball d’Homen-
tatge en els actes de celebració de la Diada. Arbeca, 
Arenys de Mar, Barcelona, Capellades, Castellfollit de la 
Roca, Castelló d’Empúries, Castellterçol, Gavà, Grano-
llers, la Garriga, Lleida, Llinars, Manresa, Mataró, Molins 
de Rei, Navarcles, Olesa de Montserrat, Olot, Premià de 
Dalt, Reus, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant 
Cugat, Santa Maria d’Oló, Vacarisses, Vilanova i la Gelt-
rú, Vila-Seca (si ens n’hem deixat algún, disculpeu-nos i 
feu-nos-ho saber, siusplau.
Tenint present que Barcelona, Manresa i Lleida, per 
exemple, compten amb més d’un esbart, el nombre 
d’esbarts implicats en aquesta iniciativa es deu aproxi-
mar molt a la cinquantena.
Alguns esbarts més ens han comunicat que, malgrat 

w Jaume Arnella, a la guitarra, i Joan Serra 
interpretant el Ball d’Homenatge

w L’Esbart d’Olot ha presentat el ball d’Homenatge a l’acte 
institucional. Foto de A. Ortiz

w L’Esbart de Granollers

w L’Esbart Dansaire de Rubí

voler afegir-se a la iniciativa no ho han pogut fer per 
manca de balladors disponibles, per dificultats d’entesa 
amb els ajuntaments corresponents... 
També hi ha esbarts que ens han comunicat que no 
participen de la iniciativa perquè no els sembla una 
bona iniciativa, especialment perquè no troben adient 
el ball proposat.
Dit això, quina valoració en fem des del Consell de 
l’Agrupament?
Ras i curt. Estem molt satisfets de la resposta que heu 
donat els esbarts. Sincerament, us volem agrair que ha-
gueu volgut sumar-vos a la iniciativa. D’entrada el fet de 
fer els tallers descentralitzats ens ha permès conèixer 
seus d’esbarts i, sobretot, gent dels esbarts (recordeu 
que som un consell molt nou). Això ha estat un plaer. I 
anar rebent correus i missatges dels esbarts que ana-
ven afegint-se a la iniciativa ens anava confirmant que 
la proposta havia estat una bona idea.
El ressò que aquesta iniciativa ha tingut és difícil de 
valorar. Quanta gent ha vist i ha entès el sentit del ball 
d’Homenatge? Impossible de saber. Molta gent el va 
veure per TV3 (que va parlar de la proposta de l’Agrupa-
ment), molta gent ha assistit als actes organitzats pels 
respectius ajuntaments, alguns mitjans de comunica-
ció locals han parlat del ball...
I ara què? Dues consideracions. Primera: continueu 
ballant el ball d’Homenatge sempre que ho considereu 
oportú. Demostrem que la dansa pot estar present per 
expressar els sentiments dels quals parlava a l’inici: 
benvinguda, respecte, admiració... Fem visible la dansa.
Segona consideració: no fa gaire vaig sentir a dir que, a 
l’Agrupament cadascú tira per la seva banda. Crec que 
això comença a no ser veritat. Un nombre molt impor-
tant d’esbarts hem estat capaços de tirar endavant una 
proposta conjunta estesa per tot el territori nacional.
Moltes gràcies per haver-ho fet possible.

Carles Masjuan

     Ball
d’Homenatge

11 DE SETEMBRE 2015
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L’Agrupament Informa

» ACLARIMENT DEL WEB
En consultar la secció Agenda del nostre web podreu 
notar, molt sovint, que si la notícia és extensa no està 
posada a Corrandes en la seva totalitat. Ens cal dir que 
si cliqueu l’apartat de color vermell de la notícia s’obrirà 
una finestra nova i podreu tenir la informació més 
complerta. Això succeeix sobretot quan hi ha aques-
tes trobades extenses d’esbarts que dificulten que la  
secció Corrandes sigui ben àgil de consultar.

Dades i projectes fora de Catalunya:
Les dades donades el passat mes d’agost per viatges 
d’esbarts vindran detallades en propers Punts i a mida 
que es produeixin o ens siguin anunciades. Són activi-
tats programades per la tardor i que en l’apartat Corran-
des anirem posant tal qual arribin.

» BALL D’HOMENATGE
Ha estat un èxit aquest 11 de setembre. 
Ens han arribat dades de més de 50 esbarts que han 
ballat el ball d’Homenatge dins dels actes de la Diada 
arreu de Catalunya. 
Això no hi ha qui ho aturi i creiem que farem el ball molt 
sovint i en moltes celebracions. 

ESTRENES

» L’Esbart sant Martí dE barcElona estrenarà a 
principis d’any el seu espectacle “Camí a la festa” amb 
coreografies de David Martínez i músiques de diversos 
mestres i instrumentistes. 
Hi poden haver més propostes, però ja anirem informant.
agrupament@esbarts.cat

ESBARTS GUARDONATS PER L’AGRUPAMENT

» L’AGRUPACIÓ FOLKLÒRICA IGUALADINA 
   en celebra 75. 

» En celebren enguany 25, els Esbarts :

BITRAC DANSA D’IGUALADA
ESBART MONISTROL DANSAIRE                                                                                                                                         
ESBART DANSAIRE DE FIGUERES
ESBART DANSAIRE VILANOVA DEL CAMÍ 

Anirem informant a Corrandes dels actes que es vagin 
programant.

Neix una web molt interessant: 
www.FesCAT.cat

Ha nascut aquest web on podeu baixar-vos l’app 
mòbil apta per a tothom i que us informa de les 
15.000 festes populars de Catalunya. Entreu a la 
web de FesCAT per tal d’obtenir una informació ben 
interessant.
Disponible per a dispositius iphone i Android.

ANIVERSARIS

60 » ESBART BALLET JOVENTUT 
 DE PERPINYÀ
 es troba en plena celebració dels 
 seus 60 anys d’activitat. 
 Per molts anys!

20 » ESBART DANSAJOVE DE NAVÀS
 celebra enguany 20 anys. 
 Per molts més!

20 » GRUP MEDITERRÀNIA DE
 SANT CUGAT DEL VALLÈS
 també celebra 20 anys. 

70 » ESBART SANT MARTÍ  
 DE BARCELONA
 celebra també enguany 70 anys, 
 amb activitats que es van anunciant.

10 » GRUP LA CORRANDA DE FALSET
 celebra enguany 10 anys d’activitats,
 d’espectacles musicals i de dansa 
 tradicional.

25 » ESBART SANTA TECLA 
 DE TARRAGONA
 celebrarà 25 anys de l’estrena del 
 Retaule de Santa Tecla que acull la 
 catedral de la ciutat l’any vinent. 

80 » DANSAIRES D’AMELIE 
 LES BAINS PALALDA
 celebren aquest setembre els seus 
 80 anys d’activitat. 
 Felicitacions a tots!
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* “Et volen fer por, perquè no marxis, 
 els qui tenen por que marxis”

* “Els que més t’acusen a tu d’un mal comportament, 
 són els que més el practiquen”

* “Em preocupa tenir i em desesperaria demanar”

* “Per tenir enemics no fa falta declarar una guerra,
  únicament cal dir el que un pensa”                 

* “Prohibir, suspendre, impugnar i imputar, equival a “pànic”

* “A la terra que vagis, dansa què ballin”

* “Cal que aprenguis a desfruitar de la teva 
 pròpia companyia”

* “Hi ha molta gent actualment que en lloc de ser útil
 vol ser important”

* “Em reconforta plorar, m’encanta riure”

* “Quin és el primer dels nostres deures? 
 Ser nosaltres mateixos”

* “No dur el compte de les hores durant una vida, 
 és viure per sempre”

* “L’amic lleial ajuda sense fer preguntes”

* “L’opressor no seria tan fort si no tingués còmplices 
 entre els oprimits”

* “Si dos cavalquen d’alt d’un cavall, 
 un dels dos ha d’anar darrera”

* “Cada sortida és una entrada a un altre lloc”

* “La confiança en un mateix és el secret del seu èxit”

* “Em fa mandra viatjar. M’agradaria no tornar”

* “Una bona imatge és equivalent a una bona acció”

* “Sóc un gran defensor de “Las Corridas de Todos”

* “El poder intel·lectual d’un home es medeix per l’humor 
 que és capaç d’emprar”

* ”La vida no és esperar a que parli la tempesta. 
 És aprendre a ballar sota la pluja” 

* ”Cal tallar barreres amb el públic, 
 parlar i no anar disfressats d’artistes intocables” 

Recopilació: Andreu Garcia i Cartanyà

BARREJA DE PENSAMENTS I FRASES 
DIVERSES IMPORTANTS O NO, 
D’ACÍ I D’ALLÀ

D’interès

Octubre
RACÓ POPULAR REFRANYS

* ”Si a l’octubre fa bon fred, mort el cuquet”                                                                                                                   
* ”Per Sant Lluc sembro si puc”
* ”Per Sant Narcís, cada mosca val per sis”
* ”Si vols tenir un bon favar, sembra’l pel Pilar”
* ”Per l’octubre, fuig del l’ombra i busca el sol”
* ”El bolet i el moixernó de l’octubre és el millor”
* ”Per Sant Pau i Sant Vicenç Ferrer, el vi al celler”
* ”Quan trona pel mes d’octubre, neu segura”                                                                                                                   
* ”Quan a l’octubre plou, el rovelló es mou”
* ”La lluna d’octubre en cobreix set i si plou nou”
* ”En arribar l’octubre, l’hivern i l’estiu s’esgarrapen”

Sou refranyers de mena? Us heu preguntat mai quins són els que feu 
servir més sovint? Doncs entreu AL NOU WEB 

www.refranysmesusuals.cat
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Racó Popular

DANSES POPULARS DEL MES D’OCTUBRE

Autor: Lluís Puig Gordi 
Edició 1998 pendent de revisar.  

Una trucada prèvia a l’Ajuntament del municipi per saber les dates exactes de la festa us estalviarà algun des-
engany, ja que, a voltes i per capricis de les agendes, algunes festes es poden avançar o endarrerir un cap de 
setmana. Penseu, a més, que aquest calendari no serà mai exacte, ja que alguna dansa desapareixerà, d’altres 
es recuperaran de nou, i així la festa i la dansa compliran el seu objectiu de moviment constant i, per tant, de 
vida pròpia.

Dia 4 
»  Barcelona-Hostafrancs
  Ball de rams d’Hostafrancs.

Dia 4  
»   Ulldemolins (el Priorat)
  Ball del Roser, Ball de majorales,
   i La Clavellinera.

Dia 4 
»   Martorell (Baix Llobregat)
  Per les Festes del Roser, 
  únicament hi ha programat 
  el Ball de bastons.

Dia 11
»   Les Preses (la Garrotxa)
  Ball de Cintes. 

Dia 11  
»   Caldes de Montbui 
  (el Vallès Occidental)
  Festa Major amb 
  el Ball de bastons. 

Sense data en concret a l’octubre: 
Arbúcies /La Selva
Ball de Cintes  

FIRES I ACTIVITATS 
Mes d’ OCTUBRE

Dies 3 i 4 Ullà (el Baix Empordà)
Fira de la Poma     

Dies 2 al 4 Sant Sadurní d’Anoia 
(l’Alt Penedès)
Mostra de Cava i Gastronomia

Dies 3 i 4 Sarrià de Ter (el Gironès)
Fira del Paper

Dies 3 i 4 Seva (l’Osona)
Fira del Bolet

Dies 3 i 4 Sant Joan Les Fonts
(la Garrotxa)
Fira de la Bruixeria 

Dia 12 Bellver de Cerdanya
(la Cerdanya)
Fira Ramadera

Dia 15 Ripoll (el Ripollès)
Fira de Santa Teresa i 
Fira Catalana de l’Ovella                                                                   

Dies 17 i 18 Castellterçol
(el Vallès Oriental)
Fira de les Herbes Remeieres
i del Bolet                  

Dies 17 i 18 Arbúcies (la Selva)
Trobada de Flabiolaires

Dia 31 Andorra la Vella (Andorra)
Fira d’Andorra la Vella

Dia 31 Monistrol de Montserrat 
(el Bages)
Fira de la Coca i el Mató                   

De més d’una centena que n’hi ha 
de programades, anotem les que tenen 
menys repercussió tot i essent 
interessants.
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Mitjans de Comunicació

» ESBARTNAUTES
Pels que desconeixen aquest sistema de comunicació 
poden cercar instruccions a l’apartat Esbartnautes del 
web de l’Agrupament. Sense que funcioni massa sovint, 
cal dir que és un estri que ens pot ajudar en moments 
puntuals i que depèn de nosaltres que en fem bon ús, 
tot evitant fer-lo servir indegudament.Trobareu instruc-
cions per utilitzar-lo a:
www.esbarts.cat/seccions/esbartnautes

» CULTURA POPULAR
Un nou web que compta amb perfils de Twitter, Face-
book, Instagram i YouTube. Tot el món de la cultura po-
pular local amb totes les novetats.
www.culturapopular. bcn.cat

» BTV
Un nou programa a la Televisió de Barcelona: Pan-
talles. Obre una finestra a les institucions i centres 
culturals de la ciutat perquè facin difusió de les seves 
activitats. Cal que els esbarts s’arrisquin a utilitzar-lo
Informació a www.btv.cat

» RAC 1  CULTURA POPULAR
Els dissabtes i diumenges segueixen oferint el progra-
ma La primera pedra amb un nou format de 6 a 8 del 
matí i més tard de 12 a 14 h.

» DOMINI.cat
El 16 de setembre del 2005 va ser aprovat el domini.
cat. Deu anys després, més de 92.000 dominis estan 
registrats amb aquesta extensió. Per celebrar-ho, la 
Fundació punt CAT i la Generalitat van organitzar un 
acte en el marc del congrés  I.T Solutions World 
Congress. Importants ponents van explicar la gran 
evolució  d’aquest  domini. 

» PUNT INFORMATIU
El Punt INFORMATIU podria tenir més difusió i lectors 
si tots els directors i presidents el reenviessin als seus 
dansaires. Ens consta d’una dotzena que ja ho fan, en 
falten encara molts més. També cal saber, perquè un  
43% dels que el reben no l’obren. Com tota feina a fer, 
ens cal saber si són posats al dia els correus de la gent.  
A vegades no es conten els reenviats. L’estadística és, 
de totes formes, ben positiva. Hi ha també, sense es-
pecificar, els que hi entren pel web de l’Agrupament en 
l’apartat de Publicacions. Ens llegeixen més d’un miler 
de persones, però ens falta encara la vostra aportació 
en forma d’opinió. Hi ha 147 adreces que no són ja 
operatives. Si us plau torneu-vos a subscriure per re-
bre el punt directament. Gràcies!

PUNT INFORMATIU  231 AGOST 2015

Moltes gràcies a en
Josep Campos

que ens regala aquestes 
fantàstiques fotos

BONES VACANCES

PUNT INFORMATIU  230 JULIOL 2015

Podeu triar
del bo i millor

amb molta
variació

Juliol, un mes ple de festivals de música 
i de dansa arreu de Catalunya...

» FACEBOOK AGRUPAMENT
Hi podem accedir ja fa mesos, però encara potser hi ha 
qui no ho sap, o no ho ha fet.
www.facebook.com/agrupamentesbartsdansaires

PUNT INFORMATIU: Els que no voleu llegir el punt pel web de l’agrupament el podreu rebre directament, 
però cal inscriure’s’hi.

CRÒNICA DE L’ANDREU 2.0

En el moment d’intentar escriure aquesta crònica de 
cada mes, qui subscriu es troba en uns moments 
d’incertesa i també d’esperança.
A la darrera setmana de setembre ens ve el 27S, el 

qual esperem amb molt d’optimisme però, per altra banda, 
també amb incertesa. Això ens provoca un neguit que segu-
rament és més propietat de les persones d’edat que no de 
les més joves. Elles tenen altres oportunitats, però els avis ja 
ens en queden poques, poder la darrera. Escric sense saber 
què haurà passat diumenge, però malgrat pensar que ens 
en sortirem, al mateix temps tinc un rau-rau... Tant de bo la 
primera sensació sigui la bona. 

En un altre apartat de coses, pel que puc anar llegint com a usuari 2.0, 
el món dels esbarts es disposa a iniciar un nou curs. He llegit que es 
presenten les classes de les escoles de dansa i amb les reunions de pares 
s’organitzen les classes, la distribució de mestres-monitors i els nens i 
nenes que han canviat de classe o que han passat als grans o juveni-
ls. Sembla ser que enguany hi ha una millor aportació de nous futurs 
dansaires, això es molt reconfortant i esperançador. Pel que fa al cos de 
dansa del esbarts, no tinc cap opinió feta, però em sembla veure mol-
tes de les mateixes cares. Ja m’està bé, però l’edat no perdona i cal que 
confiem amb aquest bé de déu de nens i nenes que hi ha inscrits. Poder 
seguim en dèficit de nens i homes. Aquí hi ha la incertesa de si aquest 
curs escurçarem la gran diferència que hi ha entre homes i dones i que, 

a vegades, en veure balls on hi ha únicament dos o tres nens i tantes 
nenes, o tantes noies i tant poc home, et fa venir la “llàstima”…

Segurament que en no haver-hi estadístiques no puc pronun-
ciar-me i fer que el meu parer sigui fiable. He vist grups molt 

bons i ben nodrits i anivellats de gent i d’altres, com deia, 
amb homes i nens en minoria. 
Aquí poder hem de pensar amb l’esperança que poc a poc 
ho podrem anivellar. Es treballa molt i des d’aquí el meu 

homenatge als equips de treball dels esbarts que fan seves 
totes les formes que troben per seduir els dansaires tot fent 

balls nous, assajos i preparació del cos ben amens, i que 
cerquen millorar les mancances del seu grup, si les té. 

En planificar el nou curs els directors intenten tenir no-
ves ballades i noves posades en escena de balls tradicio-

nals o de creació.
            Tant si tenim majoria el 27S com si no, els esbarts sí 

que tenen majoria de gent amb una dosi de bona voluntat tan 
gran que em fan reiterar la meva felicitació. I segueixo amb la incertesa 
però també amb l’esperança.                                     

Andreu Garcia i Cartanyà  

Esperança
i incertesa
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Espectacles recomanats 
MÚSICA, DANSA I TEATRE
El mes d’octubre hi ha molt bona programació a Barcelona que també en molts 
casos es presenta a diversos teatres de la resta de Catalunya, podeu entrar als 
seus webs i informar-vos bé.

 √  Teatre Victoria
 A partir del dia 2 torna Mar i Cel de Dagoll 
 Dagom, per dos mesos al Teatre Victoria. 

 √  Club Capitol
 A partir del dia 7 al Club Capitol, s’hi presenta 
 el thriller musical Excítame i a partir del dia 4
  a la Sala Pepe Rubianes s’hi fa tot el mes 
 Impro Barcelona.

√  Teatre de la Passió d’Olesa
 El dia 4 d’octubre és la darrera representació
  de Fang i setge el musical dedicat a la nostra
 història. L’acull  el Teatre de la Passió d’Olesa, 
 un escenari dels més grans de Catalunya.

 √  Teatre Borràs
 Hi actuarà fins el dia 25 en Lluís Homar amb la 
 segona reposició de Terra Baixa.

 √  Teatre Poliorama
 Tot el mes, Amor & Shakespeare amb un elenc
 d’altíssim nivell. 

 √  Teatre Condal
 Tot el mes, Caiguts del Cel direcció de Sergi 
 Berbel i molt bon elenc.

√  Teatre Romea
 Oferirà fins al dia 18 Socrates amb Josep  Maria 
 Pou i a partir del  21, El largo viatge hasta la 
 muerte amb Vicky Peña i Mario Gas. 

√  Teatre Coliseum
 Del 8 a l’11 hi haurà Miguel Poveda 
 i del 17 al 31 ONOFROFF l’hipnòtic.

√  Teatre Barts / Paral·lel
 Del 8 al 25, Blam el Show, acció i comèdia
 d’èxit internacional.

√  Teatre Villarroel
 Estrena el dia 16 de Marits i mullers de Woody 
 Allen dirigida per Àlex Rigola.

√  Teatre Lliure de Gràcia
 Fins al dia 11, Rosa Maria Sardà amb el 
 monòleg Crecenunsoldeu dirigit per Lluís 
 Pasqual i Dona no reeducable amb Míriam 
 Iscla alternant.

DIVERSOS:

Per a música millor l’Auditori i el Palau de la Música.

El Born Centre Cultural hi ha ofertes diverses.

A l’Antic Teatre hi ha propostes constants d’arts escèni-
ques d’avantguarda.

A l’Auditori del Centre Cultural de Terrassa hi ha sempre 
una molt bona oferta cultural, cal consultar-la. El dia 24 
hi ha el Ballet de Johannesburg amb Don Quixot de Lud. 
Minkus.

Al Gran Teatre del Liceu hi ha programació d’òpera i dan-
sa tota la temporada. 

El Teatre Auditori de Sant Cugat et dóna una programa-
ció variada i de qualitat.

Al Teatre Auditori de Granollers, temporada de teatre i 
dansa.

El Centre l’Atlàntida de Vic ofereix una programació plu-
ral, amb tot el que veiem a Barcelona.

El Teatre Kursaal de Manresa té també una programació 
molt important i variada.

El Teatre Sagarra a Santa Coloma també va oferint les 
novetats de les cartelleres.

Al carrer Vila Vilà del Paral·lel hi ha el Teatre Hiroshima, 
que programa música, dansa i cançó. A qui li agradi la 
màgia pot anar al Teatre del carrer Junqueras de Barce-
lona, El rei de la màgia.

Cal, com hem anotat, consultar cartelleres o planes web, hi ha 
molt bones ofertes.
Per la tardor ens esperen la reposició del musical Mamma 
Mia al Teatre Tívoli i l’estrena al Teatre Goya de 73 raons per 
deixar-te, amb direcció d’Elisenda Roca i un bon repartiment.
El 2016 tornarem a gaudir del Teatre Comèdia que tan feliços 
ens va fer als anys de la postguerra amb els seus muntatges 
teatrals d’avantguarda.
Pel que fa a la dansa vegeu la programació del Mercat de les 
Flors i també la del Sant Andreu Teatre a Barcelona. 
Pel que fa als infants poden gaudir de les matinals del Romea, 
Poliorama, Raval,Tantarantana,  Condal... entre d’altres a la res-
ta de ciutats catalanes.

√  Teatre Lliure de Montjuic
 Del 28 al 31, Josep Maria Flotats amb Ser-ho o no 
 Fins al dia 25, Premis i Càstigs de la Companyia 
 T de teatre.

√  Teatre Tantarantana
 Fins al dia 11 Woyzeck Caducat. Fins al dia 11 
 a la Sala FlyHard, Caixes de Marc Artigau.

√  Teatre Tívoli
 De l’1 al 18 hi tenim Ricardo Darín amb un text 
 d’Igmar Bergman i del 21 al 25, el Ballet 
 Nacional de Cuba.     

√  Sala Muntaner
  Tot l’octubre, You say Tomato.      

√  Teatre Principal de Barcelona
 Del 23 al 25, Primavera Musical.        

√  Teatreneu
 Fins al dia 26 Agencia Matrimonial 7 d’amor.
 Tot el mes, a la Sala Xavier Fàbregas del mateix 
 teatre: Un musical innominable, Harry Potter.
 Per a tots els públics.

√  Teatre Gaudí
 Fins al dia 20 T’estimo però no tant

√  Teatre Goya de Barcelona
 A partir del 15, l’obra Olivia i Eugenio 
 amb Concha Velasco.

√  Teatre Nacional
 S’hi pot veure, a partir del dia 8 a la Sala Petita, 
 Només són dones, de Carme Domingo, i a partir 
 del 15, Molt Soroll per no res de William Shakespeare 
 en format musical de Cole Porter.

√  Teatre del Raval de Barcelona
  Van Gogh el musical, encara tot el mes, amb 
 Joan Pera i un bon grup d’actors.

√  Versus Teatre
 Tot el mes d’octubre encara Cloaca i el musical 
 Dies Normals.

√  Music Hall El  Molino
 Es representa de setembre a desembre 
 Cabaret Experience
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Llibres, Revistes i Música

» CADA DIA ÉS FESTA. Autor Bienve Moya. Editorial Barcino, 2014

» LES DONES DEL 1714. 
 Autora: Patricia Gabancho         
 Editorial: Columna

» LLIBRE DE LES APORTACIONS CATALANES UNIVERSALS
 És un llibre per incrementar l’autoestima i difondre arreu la importància de la 
 nostra nació catalana. admin@fundoc.net

» BIBLIOTECA DE L’AGRUPAMENT D’ESBARTS DANSAIRES
 Podeu demanar-nos informació sobre llibres temàtics relacionats amb el nostre
 món de la dansa, que nodreixen abastament la nostra biblioteca. 
 Actualment encara és al local social del carrer València, 558, 6è 1a, de Barcelona.
 agrupament@esbarts.cat 

» ENREGISTRAMENTS SONORS. 
A la plana web de l’Agrupament podeu veure la relació de balls que hi ha 
enregistrats per si us en cal algun. Es tracta de la columna de mà dreta al costat 
de Publicacions, i hi diu Danses. La quantitat que en tenim és de 666 exactament 
fins al dia d’avui. Tradicionals la majoria i un bon grapat de músiques de creació. 
www.esbarts.cat

» CORRANDES DE VINT. Autor: Ricard Jové i Hortoneda. 
 Editat per l’Agrupament d’Esbarts i on hi ha un reportatge d’allò que es va gestar els 
 primers 20 anys de l’entitat. 
 El podeu sol·licitar si us fa falta a agrupament@esbarts.cat

» DANSES DE LES COMARQUES TARRAGONINES
 Llibre que recull els seminaris fets per en Josep Bargalló i Badia 
 Editat per l’Agrupament d’Esbarts Dansaire. www.agrupament@esbarts.cat.

» WEB PER LLEGIR LLIBRES
 Un dels primers llocs virtuals de casa nostra en què es comparteixen lectures 
 i activitats sobre el fet lector. www.llibresperllegir.cat    

Com sabeu l’Agrupament, de tant en tant i sempre que pot, edita llibres i CD que distribueix entre tots els esbarts. Ens hem 
trobat, però, que a l’Agrupament teníem un nombre importants de llibres i CD sobrants que difícilment podríem vendre.

Ens ha semblat que una bona manera de posar a l’abast de tothom aquest valuós material era el de donar-lo a la xarxa de 
biblioteques públiques de Catalunya. 
Les biblioteques de Catalunya els registraran, catalogaran i distribuiran arreu 
de les biblioteques del país. D’aquesta manera qualsevol ciutadà el trobarà a la biblioteca més propera. 
I si no el tinguessin el poden demanar.

A continuació trobareu la relació del material cedit:

Un quart de segle. Agrupament d’Esbart ...............................50 exemplars
Seminari de danses Tarragonines ...........................................50 exemplars
Ballets a flor de cançó ................................................................50 exemplars
Trencadansa: Dues experiències d’introducció 
d’una dansa tradicional .............................................................15 exemplars
Trencadansa: Noves aportacions dels balls cerdà ..............15 exemplars
Trencadansa: L’espolsada de Premià .....................................25 exemplars
Trencadansa: Joan Rigall ...........................................................25 exemplars
Trencadansa: Lluís Trullàs i el seu entorn .............................50 exemplars
Trencadansa: Joan Comes i Vicens ........................................50 exemplars
Trencadansa: Ball de cascavells ..............................................5 exemplars
Trencadasa: Ball pla de Lladurs ...............................................25 exemplars
Trencadansa: Ball de nans nous ..............................................25 exemplars
Trencadansa: Gitanes de Sant Celoni .....................................25 exemplars
Trencadansa: Ball del ciri ...........................................................25 exemplars
Trencadansa: Balls dels Pallars i la Ribagorça .....................25 exemplars
1 any x 100 centenari Agrupament d’Esbarts ......................50 exemplars CD
Un geni oblidat: Salvador Melo ................................................25 exemplars
Cap els vint-i-cinc .......................................................................25 exemplars
Festivals de Vilabella ..................................................................25 exemplars
Danses tradicionals de les comarques tarragonines .........25 exemplars

Creiem que aquesta és una bona mesura per facilitar la consulta 
i divulgació de tot aquest material que als prestatges de l’Agrupament 
poca gent podria consultar.

Elles també hi eren. Guarint ferits, treballant als tallers i obradors 
dels homes absents, portant la terra, tenint cura de la família 
quan els béns eren escassos i mantenint, com podien, l’econo-
mia productiva en temps de guerra. Però també acompanyant 

les tropes, participant activament en la lluita armada 
o movent les armes subtils de l’espionatge i infil-
trant-se en les files enemigues.
Com que la historiografia bèl·lica se centra en les 
institucions i els aspectes militars, i aquests han 
tingut protagonistes masculins, les dones han es-
tat les grans absents del relat de la guerra. Una 
absència que no vol dir, de cap manera, que no 
hi hagin tingut un paper actiu, molt actiu. En la 
guerra de Successió, en la resistència contra els 
Borbó i en els diferents moments de setge a la 
ciutat de Barcelona, les dones hi van tenir un 
paper fonamental. Aquesta és la crònica d’un 
episodi que acumula encara un gran buit 

» DONACIÓ DE L’AGRUPAMENT A LA XARXA DE BIBLIOTEQUES DE CATALUNYA 
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Sabíeu que...

El món educatiu es fa sovint diabòlicament complicat si 
em permeteu l’expressió. La figura del mestre ha estat 
molt canviant, manipulada, transformada i maltractada 
a través del temps. Segur que els “consumidors” actius 
o passius d’aquest mestratge acostumem a criticar, a 
menysprear, i fins i tot ens atrevim amb tot el desver-
gonyiment a exigir pautes sobre la forma pedagògica 
o didàctica que utilitzen els mestres, o per aquells que 
tinguin la pell fina en direm “professors”.
Avui començarem l’article amb la proposta de David  
Altimir a Rosa Sensat a la Jornada: “Interpretant la  
realitat a través dels projectes”

Els detalla de la manera següent:

10 idees pels mestres d’avui:
1.  L’ofici de mestre s’ha transformat. ”Ser mestre avui 
 no és el mateix que ser mestre al segle XVIII”.
2.  Els mestres no tenim el monopoli del coneixement.
3. Els mestres hem de pensar l’escola com un espai 
 d’aprenentatge per a tothom, infants i adults.
4. Avui, a l’escola, els mestres hem d’utilitzar un 
 llenguatge diferent...
5. I uns instruments de treball diversificats.
6. Hem de descobrir el potencial que té estudiar 
 els processos d’aprenentatge.
7. No hem de descuidar en cap moment el rigor 
 en el coneixement.
8. Hem de recordar que els mestres no aprenem sols, 
 aprenem amb els infants.
9. Que hem de repensar les relacions per construir 
 una escola democràtica.
10.  I fer que els infants i els joves s’empoderin de l’escola.

És en aquest àmbit de l’educació on podem posar un 
lligam molt estret amb l’educació dels nens i en allò que 
ens toca més d’a prop en l’educació dels nostres infants 
pel que fa a la  dansa com a llenguatge i expressió cul-
tural. I fixem-nos que parlo d’educació, de llenguatge i 
expressió cultural, no pas d’ensenyar balls més o menys 
de forma reeixida. Haureu endevinat a hores d’ara que 
també parlo dels mestres, “professors” i/o directors 
d’esbarts dansaires.
Analitzem una mica els deu punts exposats pel David: 
no és el mateix ser mestre avui que en el segle XVIII...
és d’una evidència sense fissures. Però és que tampoc 
és el mateix ser mestre avui que fa només vint anys o 
trenta. No cal pas anar tres segles enrere per adonar-se 
que la manca de confiança en el professional ha anat 
minvant amb el temps.

En el segon punt ens diu que els mestres “no tenim el 
monopoli del coneixement” i lligat amb el tercer punt 
se’ns fa evident que “cal pensar l’escola com un espai 
d’aprenentatge per tothom, infants i adults”. Aquest és 
un punt complicat pel fet que és massa habitual la con-
sideració que l’escola és allà on els infants ho aprenen 
tot i massa sovint els adults, (llegeixis també monitors, 
directors d’esbarts) ens deslliguem de la responsabilitat 
d’educar i participar en l’educació dels nens. En el punt 
quatre ens diu que avui els mestres hem d’utilitzar un 
llenguatge diferent i en el cinc uns instruments de treball 
diversificats.
I és que per ensenyar cal adaptar la comunicació de 
forma que sigui “llegible”, entenedora i cal adaptar-se i 
conèixer el món actual dels nostres nens, les tecnolo-
gies amb les que es mouen, l’entorn on els (ens) ha tocat 
viure, la història i la tradició que els (ens) envolta...i els 

La docència 
Homenatge a Antoni Carné

seus interessos. Sempre caldrà adaptar la transmis-
sió dels coneixements a aquests interessos. Pel que 
fa als instruments, disposem d’un ventall ben ampli. 
Començant per allò que en diem noves tecnologies, 
passant per formes musicals interessants i modernes 
i acabant amb sistemes pedagògics i didàctics dels 
quals, malgrat molts no saben o no volen acceptar-ho, 
n’estem força mancats. Ho expressa de forma molt 
clara el punt sis: “hem de descobrir el potencial que 
té estudiar els processos d’aprenentatge.”

En l’apartat set hi trobem un concepte importantíssim: 
NO DESCUIDAR EN CAP MOMENT EL RIGOR EN EL 
CONEIXEMENT. Quantes vegades veiem muntatges 
de dansa, indumentàries, suposades tradicions, expli-
cacions històriques, mancades de tot rigor i basades 
en la ignorància?

Una altra idea ben encertada és la que ens diu en el 
punt vuit que els mestres no aprenem sols, aprenem 
AMB els infants. Els mateixos infants són els que ens 
empenyen a construir una escola més democràtica i 
que, més tard, ells mateixos siguin la garantia de la 
continuïtat de les escoles i per tant garanteixen la 
continuïtat d’una educació molt millor.

Són moltes les persones que han estat lluitant i moltes 
les que encara lluiten amb fermesa i gran capacitat de 
treball, compromís i rigor per tot allò que fa referència 
a la dansa catalana. No m’atreveixo a anomenar-les 
perquè segur que em deixo algú, però sí que vull fer 
referència a un article a la revista digital Tornaveu on 
en Salvador Cardús ens fa una reflexió sobre el treball 
de l’enyorat Antoni Carné, traspassat fa pocs dies. 

Antoni Carner president de l’Ens d’Associacionisme 
Cultural Català, entre moltíssimes altres coses que 
havia impulsat, amb èxit, per una Catalunya millor. 
Compromès amb la cultura catalana, home de gran 
tenacitat i amb idees clares i una immensa capacitat 
de treball. En Cardús acaba així el seu article:
“En aquest punt, no puc fer altra cosa que afegir-me al 
condol per la mort recent i prematura de l’amic Anto-
ni Carné, lluitador incansable i generós (...) No és una 
exageració dir que és gràcies a tots els Antoni Carné 
d’aquest país que s’han vençut les hegemonies me-
diàtiques que ens victimitzaven, acovardien i paralit-
zaven. Ell, ells, ens han ensenyat a plantar cara”.

Endavant doncs amb tots els “Antoni Carner” que te-
nen la mateixa capacitat de treball i el compromís del 
rigor i la feina ben feta. En el nostre país i en el nos-
tre àmbit de dansa en tenim bastants d’Antoni Carné. 
Serveixi aquesta última reflexió com un homenatge a 
la seva figura.
Toni Arias.

Per a mi la nació és la llengua. 
No dic l’Estat, ni tampoc pàtria,  
ÉS LA LLENGUA!

No ens hem d’adaptar a la seva parla, 
s’han d’adaptar de mica en mica, ells, 
els que vénen. Tornarem el proper 
Punt amb més consells idiomàtics.
Veure: 

NO DIREM   DIREM

Clavar una bronca  Donar un esbronc

De lo contrari  Altrament

Donde las dan las toman Tal faràs tal trobaràs

Que es fastidien Que es facin fotra 
o es facin fúmer

A lo millor... Si molt convé

En ves de fer això     En comptes de fer això

Suar la gota gorda Suar la cansalada

En menys que canta un gall En un tancar i obrir d’ulls

Com aquell que no vol la 
cosa Com aquell que res

Es una “mosca morta” És una gata maula

Punto en boca Muts i a la  gàbia

Per si las moscas Per si de cas

Donar una cosa per segura Tenir una cosa coll avall

Posar algú verd Deixar-lo com un “drap brut”

Perdre la xaveta Beure’s l’enteniment, 
perdre el senderi

Passar-se de la ratlla Fer-ne un gra massa

Parlar sense rodeos Parlar sense embuts

No té desperdici És per sucar-hi pa

  Estimem
la nostra
Llengua

Si la dictadura espanyolista vol suprimir la nostra llengua, i d’una forma ferot-
ge ho intenta, nosaltres lluitem sobretot per parlar-la i escriure-la cada dia mi-
llor, que també es una manera de defensar-la i arrelar-la. No podem fer res per 
evitar que a València, la Franja i les Illes la vagin aniquilant? Si us plau, no em-
prem castellanismes o traduccions inexactes! El català és català i prou!  Amb 
tot el respecte, però el castellà és una altra parla, que també cal emprar bé.

www.plataforma-llengua.cat
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L’Esbart dansairE d’andorra va 
actuar a Les Borges Blanques amb 
una audició de Danses Medievals.

Dia 5 de setembre

L’Esbart Eudald coMa dE ribEs dE 
frEssEr va portar les nostres danses 
a la ciutat de Palma de Mallorca. 

Dies 5 i 6 de setembre

L’Esbart arrEls dE llEida va 
actuar al Pavelló de Festes de la 
vila de Tremp.

Dia 6 de setembre

L’Esbart dansairE Valls dEl nord 
d’ordino va actuar amb motiu de la 
seva patrona Meritxell.

Dia 8 de setembre

L’Esbart català dE dansairEs va 
actuar a Saragossa dins del 
Encuentro Internacional de Zaragoza.
L’Esbart dEl foMEnt dE la 
sardana dE PErPinyà va actuar 
als Aires de Festa d’Argelers de la 
Marenda.
L’Esbart arrEls dE llEida va 
actuar a Sitges al Baluart de 
davant de l’Església.

L’Esbart sabadEll dansairE va 
participar a la Cercavila, un dels actes 
més espectaculars de a Festa Major 
de la ciutat. 

Per confeccionar aquesta relació de “ballades” que no van ser comunicades per 
sortir a corrandes setembre, vam entrar al Facebook de cada esbart o a la seva 
plana web. Us hem de dir que les notícies venen majoritàriament pel facebook ge-
neral i potser no és massa lògic. El que sap greu és que a “Passades” n’hi posem 
tantes per negligència en no entrar-les més aviat. 
Podeu enviar les actuacions a: agrupament@esbarts.cat si pot ser abans del dia 
20 de cada mes, i si us va just de temps al 686 068 600  Gràcies!

CORRANDES PASSADES SETEMBRE

Nota:  El Ball de l’Homenatge s’ha 
ballat a moltes poblacions més i per 
TV de Catalunya el vam poder veure 
el dia 9 ballat per Cesc Gelabert dins 
de l’acte Institucional de la Plaça de   
Sant Jaume de Barcelona. 

L’Esbart d’andorra la VElla ha 
efectuat diverses actuacions dins dels 
actes de la seva festa major local.

Dies 12 i 13 de setembre

L’Esbart dansairE castElló 
d’EMPúriEs participa al Festival 
Terra de Trobadors a la seva vila al 
Pati del Palau dels Comtes.

Dia 13 de setembre

L’Esbart santa tEcla dE 
tarraGona va actuar dins les Festes 
de Santa Tecla a la Plaça de la Font. 

Dia 16 de setembre

Els Cavallets Cotoners de l’Esbart 
català dE dansairEs van participar 
al toc d’inici de la Plaça Sant Jaume 
de Barcelona. 

Dia 18 de setembre

Les sEccions PEtitEs dE l’Esbart 
santa tEcla van participar amb els 
seus balls a la Cercavila de Santa 
Tecla Petita, per Tarragona. 

Dia 19 de setembre

L’Esbart EGarEnc dE tErrassa 
va actuar amb les seves seccions 
juvenils i de veterans a Sant Miquel de 
Toudell.

Dia 20 de setembre

L’Esbart dansairE raMón d’olzina 
dE Vila-sEca va fer una ballada local 
amb motiu de la diada.

Dia 11 de setembre

L’Esbart dansairE castElló 
d’EMPúriEs participa a un Estand de 
Terra de Trobadors al Pati del Palau 
dels Comtes local.
L’Esbart dansairE dE tarraGona 
va actuar La Pobla de Mafumet als 
Jardins del Pavelló amb motiu de la 
diada.
L’Esbart català dE dansairEs, 
amb motiu de la diada, va fer un Taller 
de Dansa Catalana prop de l’Arc del 
Triomf  de Barcelona.
Els dansairEs catalans dE tuir 
van celebrar la “Diada” amb una gran 
ballada a la Plaça de la Republica de 
la seva vila.
L’Esbart  bruGués dE GaVà va fer 
una actuació dins dels actes de la 
Diada a la seva ciutat.

L’Esbart dansairE santVicEntí dE 
sant VicEnç dE castEllEt va actuar 
aquest dia a Castellgalí

Dia 10 de setembre

L’Esbart dansairE GranollErs va 
actuar a la Plaça de la Porxada local 
amb el cos de dansa i antics 
dansaires per celebrar la Diada.

L’Esbart dansairE raMón d’olzina 
dE Vila-sEca va actuar a la 
residència local aquest dia.

Dia 10 de setembre

L’Esbart santa tEcla dE tarra-
Gona va fer un taller per la mainada 
a la Casa de la Festa  “Balla els balls” 
Totes les danses que surten per la 
ciutat

Dia 12 de setembre

L’Esbart dansairE castElló 
d’EMPúriEs va organitzar i participar 
al concurs de danses medievals dins 
del “Festival Terra de Trobadors” 
local.

El GruP dE dansa Paracota ens 
anuncia la 6à Festa de la Jota a Mora 
la Nova amb Tallers i ballades de 
molts grups de jotes. 

Dia 12 de setembre

L’Esbart sant Jordi dE badalona 
va actuar a la Festa de la Verema de 
Canyet a la seva ciutat.

L’Esbart santa tEcla dE 
tarraGona va participar a la 
Cercavila de la Festa Major i a la 
Processó amb tots els balls de 
l’esbart itinerants. 

L’Esbart català dE dansairEs va 
participar amb els seus “Cavallets 
Cotoners” de la Cavalcada de la 
Mercè a Barcelona ciutat.

L’Esbart MaraGall dE barcElona 
va participar a la 1a Gran Festa de 
Fabra i Coats al barri de Sant Andreu 
de Barcelona.

L’Esbart dEl casal dE dansairEs 
ManrEsans va actuar a la Residència 
“Bell Repòs” de Súria. 

L’Esbart santa anna dE lEs 
EscaldEs també va participar en 
l’audició feta aquest dia a Lleida 
juntament amb l’Esbart Dansaire de 
Tarragona i l’Esbart Sant Martí de 
Barcelona. 
L’aGruPació folklòrica 
iGualadina participa al Marató de la 
Sang a la Pista de l’Ateneu a Igualada 
amb danses de les seves seccions. 

L’Esbart l’EsPolsada dE PrEMià 
dE dalt i l’Esbart Eudald coMa 
dE ribEs dE frEssEr van participar 
a “Arrela’t a la Cultura”, organitzat a 
Premià.

L’Esbart dansairE d’arEnys dE 
Munt va actuar al Parc de Lourdes de 
Sobirans dins de la Festa dels Malalts 
i la Gent Gran.

L’Esbart EGarEnc dE tErrassa, amb 
el seu cos de dansa, va participar al 
Mercat Modernista de Canet de Mar.
ballEts dE catalunya va fer un 
taller de danses obertes amb músics 
en directe a l’Stand d’Associacions
A la Plaça Catalunya de Barcelona.

Dia 20 de setembre

Dia 22 i 23 de setembre

Dia 24 de setembre

Dia 26 de setembre

Dia 26 de setembre
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Notícies Diverses

MERCAT DE LA CULTURA
Regaleu teatre, cinema, música, llibres rutes, art i molt més. 
Llibertat d’escollir:
www.mercatdelacultura.cat

EXPOSICIÓ APEL·LES MESTRES
L’exposició que l’Esbart Català de Dansaires va fer amb motiu del 75è  
aniversari de la mort de l’artista barceloní Apel·les Mestres l’any 2012, serà  
oberta en aquesta ocasió del 7 de maig fins al 31 d’octubre a l’Arxiu Històric 
de Barcelona. Per a més dades: Esbart Català de Dansaires   
www.info@esbartcatala.org i també a: w110.bcn.cat/portal/site/arxiuhistoric

FIRA MEDITERRÀNIA
Enguany la Fira Mediterrània de Manresa se celebrarà dels dies 15 al 18 
d’octubre i ja hi ha notícies que totes les activitats que hi ha organitzades
són de molt bon nivell.
www. firamediterrania.cat

ESPAI A
Per aquesta temporada de gener a juny 2016 la Federació d’Ateneus ha seleccio-
nat tres esbarts per ser contractats: l’Esbart ManrEsà dE dansairEs, l’Esbart 
dansairE dE MollEt i l’Esbart MarbolEny dE lEs PrEsEs .
Pel mes d’octubre es procedirà a la selecció de grups i locals d’actuació.
Espai/a.cat

MATARÓ DANSA
Dg 11 d’octubre a les 18 h al Teatre Monumental. Recuperació de balls tradicio-
nals de Mataró. Es presentarà també el CD de l’enregistrament musical d’aquests 
balls. Organitza:  Associació Cultural i d’Esbarjo Mestres del gai saber.

ENS DE COMUNICACIÓ
Ens fem ressò que en Josep Viana és el nou president de l’Ens de Comunicació. 
Li desitgem una bona gestió. En altre secció del Punt fem una glosa - record de 
l’anterior president traspassat recentment, Antoni Carné.

MANCA DE DIRECTOR A L’ESBART DE SANT JULIÀ DE L’ARBOÇ
Ens comuniquen els nostres amics de l’Esbart Sant Julià de l’Arboç, que el seu 
director ha plegat i  ara tenen necessitat d’un de nou.

Som un esbart antic i acreditat i amb molts anys de treball. 
Assagem els divendres de 22 a 24 h. 
Si hi ha algú amb capacitat que vol col·laborar amb nosaltres es pot adreçar a:  
www.magumab@gmail.com

En un país que ha tendit sempre a les capelles, Antoni Carné i Parramon (1954-2015) 
tingué la visió panoràmica de tirar endavant un ens de coordinació  entre les diferents 
federacions de cultura popular i tradicional, el que ara és l’Ens de l’Associacionisme 
Cultural Català, una veu plural que fa d’interlocutor amb les administracions i amb els 
mitjans de comunicació. Carné –que estudià arquitectura tècnica- compaginava les 
responsabilitats a l’empresa familiar amb la seva vocació social, que el feia viatjar per 
tot el país..... Aquella càmera de fotos amb què sovint te’l trobaves li servia per testimo-
niar aplecs d’aquí i d’allà, i per fer evident la força d’un moviment cultural que hauríem 
de tenir més present, pel seu dinamisme i per la quantitat de gent que mou. Els avenços 
col·lectius són fruit de la suma d’esforços individuals, i hem d’agrair la constància i la 
generositat a les persones que, com Carné, han esmerçat moltes hores a promoure la 
riquesa associativa dels nostres pobles i ciutats. Compromès amb els drets i llibertats 
d’una Catalunya lliure, Carné sabia que quan s’estima la gent i la seva expressió cultural 
s’estima també el país. Per això vindicava la necessitat que hom se sentís responsable 
del destí del país, tot fent seves les paraules de Josep Anselm Clavé: Instruï-vos i sereu 
lliures, uniu-vos i sereu forts, estimeu-vos i sereu feliços. Text de la “Plataforma per la 
Llengua”

WEB AGRUPAMENT D’ESBARTS

També la darrera hora del món dels esbarts la trobareu al web de l’Agrupament www.esbarts.cat 
en la secció NOTÍCIES que constantment actualitza la nostra companya Mercè Colomer. 
El Punt Informatiu també difon notícies cada mes en l’edició corresponent. 

Darrera hora
En record d’ANTONI CARNÉ I PARRAMON
(President de l’Ens de Associacionisme Cultural Català  del 2005 al 2015) 

A l’edat de 93 anys 
ens ha deixat el Mestre 
MANUEL OLTRA I FERRER 
amb qui la majoria d’esbarts hi 
havien col·laborat. 
El nostre condol a la família i el desig 
que reposi en pau amb el nostre 
record musical de la seva gran obra.

Nota. L’Antoni ens va deixar el dia 6 de setembre, desprès d’una malaltia ràpida de pocs mes de tres mesos. 
L’Agrupament és una de les primeres 30 federacions adherides a l’Ens i amb ell hi tinguérem un tracte personal 
molt complaent. 

Fotografies: 
Josep Campos i arxius diversos
Col.laboracións diverses en la secció de 
“Ball d’Homenatge”en el present Punt.
Edita: Contrapunt SCCL.   
Coordinador-redactor: 
Andreu Garcia i Cartanyà
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