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CORRANDES GENER

Dissabte, 2 de gener
Participació Esbart Maragall,
de Barcelona
Els Pastorets a Barcelona
Hora: a les 18 h
Lloc: Casal Catòlic
Població: Barcelona - Sant Andreu

Diumenge, 3 de gener
Participació Esbart Dansaire
Ramon d’Olzina, de Vila-seca
Seguici per la ciutat a Vila-seca
Hora: a les 11 h
Lloc: Carrers de la vila
Població: Vila-seca (el Tarragonès)
Participació Esbart Maragall,
de Barcelona
Els Pastorets a Barcelona
Hora: a les 18 h
Lloc: Casal Catòlic
Població: Barcelona - Sant Andreu

Dissabte, 9 de gener
Participació Esbart Santa Tecla.
Cavallets i turcs
Seguici de Basíliques a Barcelona
Hora: al vespre
Lloc: Itinerari de Santa Maria del Mar
fins a Santa Maria del Pi
Població: Barcelona - Ciutat Vella
Esbart Sant Martí, de Barcelona
Espectacle Toc d’inici-Camí a la
festa a Barcelona Nou espectacle
Hora: a les 18 h i 21 h
Lloc: Auditori. Sala Oriol Martorell
Població: Barcelona - Sant Martí

Diumenge,10 de gener
Participació Esbart Dansaire
Ramon d’Olzina, de Vila-seca
Seguici per la ciutat a Vila-seca
Hora: a les 11 h
Lloc: Carrers de la vila
Població: Vila-seca (el Tarragonès)
Esbart Sant Martí, de Barcelona
Espectacle Toc d’inici-Camí a la
festa a Barcelona. Nou espectacle
Hora: a les 18 h
Lloc: Auditori. Sala Oriol Martorell
Població: Barcelona - Sant Martí
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Diumenge,10 de gener
Esbart de Dansaires de l’Orfeó
Gracienc - Esbart Dansaire de
Molins de Rei
Actuació conjunta a Barcelona
Hora: a les 19 h
Lloc: La Violeta de Gràcia c. Maspons, 6
Població: Barcelona - Gràcia

Divendres, 15 de gener
A càrrec de components de
l’Esbart Català de Dansaires
Esbart Català de Dansaires
Taller de ball de bastons a Barcelona
Hora: a les 11 h
Lloc: Institut Milà i Fontanals
Població: Barcelona - Ciutat Vella
Esbart Català de Dansaires
Dansa a l’escola a Barcelona
Taller de balls de bastons
Hora: de 11 a 11.30 h
Lloc: Institut Milà i Fontanals
Població: Barcelona - Ciutat Vella
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

Diumenge, 17 de gener
Esbart Maragall, de Barcelona
Actuació a Falset
Hora: a les 18 h
Lloc: Teatre
Població: Falset (el Priorat)
De divendres 22 fins diumenge 24
Esbart Català de Dansaires
MOSTRA DE PUBLICACIONS
A Som Cultura
Hora: tot el dia
Lloc: Can Fabra. Sant Andreu
Població: Barcelona
Esbart Català de Dansaires
Exposició Apel·les Mestres,
artista complet i home polièdric
Hora: tot el dia
Lloc: Fabra i Coats. Sant Andreu
Població: Barcelona

De divendres 22 fins diumenge 24
Esbart Català de Dansaires
Exposició Esbart Català
de Dansaires 1908-2008.
Cent anys d’història.
Hora: tot el dia
Lloc: Fabra i Coats.
Sant Andreu
Població: Barcelona

Divendres, 22 de gener
Esbart Català de Dansaires
DANSA A L’ESCOLA.
Taller de balls de bastons
a càrrec de components de
l’Esbart Català de Dansaires
Hora: a les 11 a 11:30 h
Lloc: Institut Milà i Fontanals
Població: Barcelona

Dissabte, 23 de gener
Esbart Maragall, de Barcelona
MOSTRA DE DANSES POPULARS.
Dins dels actes de Som Cultura
Hora: a les 11.45 h
Lloc: Fabra i Coats.
Sant Andreu
Població: Barcelona

Diumenge, 24 de gener
Amb la participació de la secció
Juvenil amb els Cavallets petits
Esbart Català de Dansaires
Festes de Sant Antoni
Hora: a les 11.30 h
Lloc: carrers i places del barri
de Sant Antoni
Població: Barcelona
Participació Esbart Maragall,
de Barcelona. Escola de dansa
Som cultura a Barcelona
Hora: a les 12.30 h
Lloc: Plaça Can Fabra
Població: Barcelona - Sant Andreu
Esbart Maragall, de Barcelona.
Cos de dansa, i seguidament
obert a tothom
El Ball de Rams de Sant Andreu
a Barcelona
Hora: a les 16 h
Lloc: Recinte Can Fabra
Població: Barcelona - Sant Andreu

Diumenge, 24 de gener
Esbart Català de Dansaires
Taller de danses.
Dins dels actes de Som Cultura
Hora: a les 11 h
Lloc: Fabra i Coats. Sant Andreu
Població: Barcelona

Divendres, 29 de gener
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

Dissabte, 30 de gener
Esbart Català de Dansaires
LA CAFETERA DE L’ESBART
CATALÀ DE DANSAIRES 2016
Curs La Dansa històrica i la dansa
popular a Catalunya. Per Anna Romaní
Hora: de 10-14 h i de 16-19 h
Lloc: Sala d’Actes de
La Casa dels Entremesos
Població: Barcelona - Ciutat Vella

Diumenge, 31 de gener
Esbart Dansaire Sant Adrià (amfitrió)
- Esbart Arrels, de Lleida - Esbart
Dansaire de Granollers - Esbart
Gaudí, de Barcelona - Esbart L’Espiga
d’Or, de Barcelona

37a Roda d’Esbarts Infantil
i Juvenil Catalònia
Hora: a les 12 h
Lloc: Casal Cultural Sant Adrià
carrer del Carme 22
Població: Sant Adrià de Besòs
(el Barcelonès)

Dansaires de L’Hospitalet (amfitrió) Agrupació Cultural i Dansaire del Pla
del Penedès - Esbart Joventut Nostra,
de Barcelona - Esbart Olesà, d’Olesa
de Montserrat - Esbart Sant Jordi, de
Barcelona

37a Roda d’Esbarts Infantil
i Juvenil Catalònia
Hora: a les 12 h
Lloc: Casino del Centre
Av. Prat de la Riba 337
Població: L’Hospitalet de Llobregat
(el Barcelonès)
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Col·laboracions
El Punt Informatiu passa a ser

BUTLLETÍ
ELECTRÒNIC

Si tot surt com tenim previst aquest que teniu al davant
serà l’últim Punt Informatiu que editarem des de
l’Agrupament d’Esbarts Dansaires.
Els temps obliguen a canvis i la tecnologia ens ho permet.
No és que vulguem aparcar la comunicació amb els esbarts, els socis i els interessats
en saber què fem els esbarts. Al contrari. Volem potenciar aquesta comunicació, fer-la més
àgil i, també, més econòmica.
Volem potenciar el nostre web i el nostre Facebook com a eixos centrals de la comunicació. Volem que el web sigui
més dinàmic, que reculli més informacions, més notícies... Aquest web generarà un butlletí electrònic que és el que us
arribarà al vostre correu electrònic. Ens estalviem, doncs, el temps i el cost de l’edició del Punt Informatiu.
Què ens demana aquesta modalitat? Que el contingut del web el fem entre tots.
Per una banda tenim l’agenda, en la qual, com molts ja feu, podeu anotar tota la informació sobre festivals, ballades
o altres activitats que feu. L’agenda, per tant, estarà al dia en funció de que tots els esbarts introdueixin la informació
que els interessi divulgar.
Per altra banda, dins dels esbarts sorgeixen esdeveniments, poc o molt transcendents, que poden ser compartits. Feunos arribar les cròniques, les explicacions, els detalls i els publicarem en el web i formaran part del butlletí. Homenatge
a determinades persones, premis aconseguits, estrenes destacables, col·laboracions amb altres entitats, moments
importants per a l’entitat... Tot això ha de formar part de les Notícies, apartat que volem potenciar.
I encara més. Recentment hem obert un apartat en el web sota el títol de Reflexions on podeu aportar les vostres
opinions, pensaments, reflexions al voltant de la dansa catalana, de la cultura popular...
L’agenda té el seu canal d’entrada d’informació al mateix web:
www.esbarts.cat/agenda clicant a +Afegir actes.
La resta d’informacions, notícies o reflexions les podeu enviar per correu electrònic a:
agrupament@esbarts.cat.
Al mateix correu podeu enviar tot el que creieu oportú que aparegui al Facebook de l’Agrupament:
www.facebook.com/esbarts/
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Us demanem, també, que feu difusió del web i del facebook entre els
vostres balladors, socis, amics i seguidors de l’esbart. També que els
animeu a inscriure’s al butlletí electrònic. Aquest butlletí el rebran les
mateixes persones que, fins ara, rebien el Punt Informatiu. Però volem
arribar a molts més amics dels esbarts.
Aquest número 236 del Punt Informatiu marca, doncs, el final d’una etapa
en què cal agrair la feina feta pel Jové, primer, i per l’Andreu García després.
Només ells saben les hores que han hagut de dedicar per tal que aquesta eina de
comunicació ens fos útil a tots. A ells i a la resta de col·laboradors els demanem
que segueixin fent-nos arribar les seves aportacions. Moltes, moltíssimes gràcies
a tots ells.
Consell Directiu

COLÒNIES INFANTILS
Ja tenim data per a les colònies infantils:

seran del 10 al 17 de juliol
Tenim un grup de gent que les està preparant.
Ben aviat podrem informar del lloc i del preu.
Però us podeu anar reservant la data, si és que esteu
interessats en que els vostres vailets participin de les
colònies.

ASSEMBLEA GENERAL
Apunteu-vos el:

20 de febrer, a les 5 de la tarda

Aquest dia farem l’Assemblea General. Ja us farem arribar l’ordre del dia.
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L’Agrupament Informa
» ADIFOLK INFORMA
La ciutat de Perpinyà és la ciutat que enguany
ha escollit Adifolk per ser l’organitzadora de l’Aplec
Internacional els dies 30 i 31 de juliol de 2016.
Podeu posar-vos-hi en contacte si us interessa
col·laborar.

Neix un web molt interessant:

www.FesCAT.cat

» CONCURS A PRADA DE CONFLENT
Per primera vegada a la Catalunya Nord organitzen un
concurs de balls catalans.
La Federació d’Esbarts local accepta candidats per
ballar a Prada el dia 12 de juny de 2016 i per tal
de ser acceptat cal demanar-ho abans
del dia 31 de gener.
www.federaciodesbarts@gmail.com

» ESBART DANSAIRE SANT MARÇAL
Ens comuniquen la formació d’una nova junta directiva.
Donem la benvinguda a la nova presidenta Esther
Martínez i el comiat a l’Andreu Sala que seguirà
dins la junta.

» ESBART SANT MARTÍ DE BARCELONA
Aquesta entitat va retre un petit homenatge d’agraïment al seu director David Martínez i Coral per haver
arribat als 25 anys sense pausa, fent les funcions de
coreògraf i director amb l’encert que tots coneixem.
Felicitats, gràcies i per què no? Per molts anys!!.
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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.

ESBARTS GUARDONATS PER L’AGRUPAMENT

INTERCANVI
L’Esbart Santa Eulàlia de Banyeres del Penedès vol
fer un intercanvi amb un grup del País Basc o de Navarra.
Teniu experiència d’algún intercanvi d’aquests? Si és així,
ens els feu arribar a: www.agrupament@esbarts.cat

ELS PASTORETS. Agrupació Folklòrica igualadina.

» L’AGRUPACIÓ FOLKLÒRICA IGUALADINA
celebra 75 anys.

» 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. Per molts anys!

ESTRENES DELS ESBARTS
» L’Esbart DE SANT MARTÍ DE BARCELONA
Ja estan a la venda les entrades per veure Toc d’inici, el
nou espectacle de l’Esbart Sant Martí de Barcelona, que
s’estrenarà els propers dies 9 i 10 de gener a l’Auditori de
Barcelona.
Aconsegueix les entrades a:
Pots comprar-les a les taquilles de l’Auditori
Dilluns: Tancat
De dimarts a divendres: de 17 h a 21 h
Dissabte: de 10 h a 13 h i de 17h a 21 h
Diumenge: obert una hora abans de l’actuació
al web https://www.auditori.cat/es/toc-dinici i també al
telèfon 902 150 025 de Ticketmaster de 8 a 24 h.
Si vols veure un espectacle innovador, fresc i sorprenent....
no te’l pots perdre!!!
T’hi esperem!!!
Hi ha més propostes per acabar de concretar.
Ja anirem donant dades. agrupament@esbarts.cat

AGRUPAMENT D’ESBARTS DANSAIRES DE CATALUNYA
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D’interès
BARREJA DE PENSAMENTS I FRASES
DIVERSES IMPORTANTS O NO,
D’ACÍ I D’ALLÀ
* Les meravelles de la vida se’ns escapen per la còmoda 		
rampa de la rutina
* He après que una vida no val res, però també he après
que res val una vida
* M’entusiasma guanyar i m’enforteix perdre
* Les coses no es diuen, es fan, perquè en fer-les es
diuen soles
* No t’oblidis de somriure, perquè el dia que no somrius,
és un dia perdut
* Cada fracàs ensenya a l’home quelcom que
necessitava aprendre
* Una causa no està vençuda fins que els seus partidaris
decideixen que ho està
* En cantar es coneix l’ocell i en parlar el cervell
* M’endureix viure i m’estova morir
* M’encanta ser català per poder utilitzar la paraula
tarannà que diu moltes coses
* El món està fet de protons, neutrons, electrons
i tontos dels collons
* Mai ho entendràs fins que t’ho facin a tu
* Volem un país on només els petons ens tapin la boca
* La derrota és quan l’enemic aconsegueix que dubtem
de la veritat
* A ningú li importa si no pots dansar bé, només aixeca’t
i balla
* Jo només creuria en un Déu que sabés dansar
Recopilació: Andreu Garcia i Cartanyà
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FIRES I ACTIVITATS
Mes de GENER
Dies 2 a 5 a Sant Cugat del Vallès
(el Vallès Occidental )
Fira d’Artesania de Reis
Dia 10 a Valls (l’Alt Camp)
Fira dels Tres Tombs de Sant Antoni
Dia 16 a Les Borges Blanques
(les Garrigues)
Fira de l’Oli i de la Qualitat
Dia 17 a Falset (el Priorat)
Festa de l’Encamisada
Dia 20 a Isona (el Pallars Jussà)
Aplec de Sant Sebastià
Dia 23 a Igualada (l’Anoia)
Fira de Nuvis i Celebracions
Dia 24 a Arenys de Munt (el Maresme)
Fira de Sant Antoni
Dia 29 i 30 a Torà (la Segarra)
Festa del Brut i la Bruta
Dia 30 a Perafita (l’Osona)
Fira de la Candelera
Dia 29 a 31 a Balsareny (el Bages)
Festa dels Traginers de Balsareny
La nit del 5 al 6 (Nit de Reis) hi ha
cavalcades a la majoria de ciutats
i viles de Catalunya.
També Els Tres Tombs es celebra
a moltes viles.
Detallem les festes que tenen menys
repercussió tot i ser interessants.
Hi ha moltes fires, pessebres vivents i
Pastorets, arreu.
Podeu entrar a Internet si hi teniu
especial interès. www.festes.org
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SOM CULTURA POPULAR
MÉS ENLLÀ DE LA FESTA
Del 21 al 24 de gener tindrà lloc la mostra Som Cultura Popular, impulsada per l’Ajuntament de Barcelona amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Ens de l’Associacionisme Cultural. En aquest marc,
la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i
Acció Culturals organitza una jornada formativa per a tècnics municipals de cultura i gestors culturals amb l’objectiu
de reflexionar i debatre sobre el Patrimoni Cultural Immaterial (PCI).
La jornada s’estructura en tres eixos, que defineixen les
tres ponències:
1. Patrimoni Cultural Immaterial: definicions, àmbits i usos.
L’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial, a càrrec
de Roger Costa i Rafel Folch, tècnics de patrimoni cultural
de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme
i Acció Culturals.
2. El treball en xarxa dels equipaments del patrimoni cultural, a càrrec d’Oriol Picas, tècnic del Servei de Museus i
Protecció de Béns Mobles
3. Què en fem, del patrimoni? Del souvenir a la creació, el
medi ambient o la conservació, a càrrec de Joaquim Capdevila, Universitat de Lleida
Les tres ponències aniran acompanyades de les següents
quatre experiències:
• El procés d’acompanyament i planificació de la recuperació de la Passió medieval i de l’Àliga de Cervera, a càrrec
de Carme Bergés, directora del Museu Comarcal de Cervera
• Dels Tonis a l’Ecomuseu del Blat. Recerca i activació del
patrimoni rural a Osona, a càrrec de Josep Casassas, membre dels Tonis de Taradell
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• Cultura, patrimoni, acció local i coneixement, a càrrec de
L’Arada Creativitat Social • La memòria del temps: investigació, recuperació, memòria identitat, a càrrec de Lola Robles, tècnica del Museu Municipal de Montmeló i Joel Mesas, realitzador i fotògraf de la productora Sabem.com
L’assistència a la jornada, que es celebrarà el 22 de gener
a l’Espai Josep Bota del Centre Cultural Can Fabra és gratuïta, però les places són limitades.
Per assistir-hi cal omplir el formulari d’inscripció següent:
http://dom.cat/pmb
+ info: Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals - Servei de Promoció i Dinamització.
Contacte: 93 554 74 19, 699 97 35 80
ocendra@gencat.cat
Programa de la Jornada: http://dom.cat/pmc

Gener
RACÓ POPULAR REFRANYS

l Amoretes pel gener, per Pasqua muller i

per Nadal bolquers
l Pel gener no siguis matiner
l Qui treballa el dia de Cap d’Any treballa tot l’any
l Sant Antoni del Porquet, a les velles fa ganyotes
i a les joves fa l’ullet
l Per Sant Sebastià s’allarga el dia, una hora
per cada cap
l Primer d’any llenganyós, mal any
l Si vols veure la lluna bé mira-la pel gener
l Els qui neixen a la setmana dels barbuts
són molt peluts
l Pel gener bodes de gats i marremeus pels terrats
l El sol de gener emmascara més que un carboner
l Per Reis, el dia creix i el fred neix
l Freds de Sant Vicenç i calors de Sant Llorenç
no duren gens
l Gener sense gel, any de mel
l De gener a gener els diners són del banquer
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 DE GENER
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 desengany, 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.

A les primeres setmanes
hi ha el Pessebre Vivent a Els Prats del Rei
(l’Anoia) com a molts altres indrets de
Catalunya. Aquí s’hi balla el
Ball de Quatre cantons.
Dia 5
» Terrassa
(el Vallès Occidental)
Ball de Reis
Dia 17
» Ascó (la Ribera d’Ebre)
Ball de coques
i a La Torre de l’Espanyol,
la Dansada
» Caldes de Montbui
(el Vallès Oriental )
Dansa de Sant Antoni
» Pinell de Brai
(la Terra Alta)
Cap de dansa i ball de totxets
i a Gandesa es balla la Dansada
» Tortosa (el Baix Ebre)
Bolero, Punxonet, fandango,
jota tortosina, cap de ball
» Tremp
(els Pallars Jussà)
El contrapàs
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Dia 18
» Banyoles (el Pla de l’Estany)
Bon dia Elionor i Festa de Sant Antoni
» Manlleu (Osona) Ball del ciri
» Copons (l’Anoia) Ball de la crispella
» Rajadell (el Bages)
Ball de bastons i Ball de la coca
Dia 20
» Moià (el Bages)
Ball del ciri, ball de gitanes,
ball de garrofins, contrapàs curt,
ball de veguers i ball de nans
» Monistrol de Montserrat (el Bages)
Ball del bo-bo
» Taradell (Osona) Ball del ciri
Dia 22
» Prats de Lluçanès (Osona)
Trencadansa, La dansa de Sant Vicenç,
Ballet de Déu i Corrandes
Dia 23
» Torrelles de Llobregat
(el Baix Llobregat)
La tal·lara
Dia 24
» Alcanar (el Montsià)
Ball de Sant Antoni
Dia 25
» Matadepera (Vallès Occidental)
Ball de l’arbre
» Sant Pere de Ribes (el Garraf)
Balls de cercolets, panderetes i pastors
Hi ha el ball de pedretes que es balla al cicle
de Pastorets a Mataró i que també es balla en
moltes altres representacions d’aquest
estil per Catalunya.

AGRUPAMENT D’ESBARTS DANSAIRES DE CATALUNYA
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Sabíeu que...

COLLAGE

Per aquest començament d’any us proposo un collage sobre les opinions i frases de destacats coreògrafs, ballarins, músics i altres estudiosos en
el tema. Potser és un punt de partida per poder fer
algunes reflexions que ens ajudin en l’evolució de
la dansa o si més no a aclarir algun concepte... o
potser embolicar-lo encara més.
El temps ens ho dirà.
Podem començar per intentar definir el concepte de
dansa i per això podem utilitzar algunes idees que en
Delfí Colomer ens apuntava a l’Aula de Dansa celebrada a Sant Cugat a principis dels 90.
Pot semblar, i potser ho és, un garbuix d’idees inconnexes, sense cap lligam o faltades de tota lògica. Segurament desordenades i mal esquematitzades. Disculpeu si és així però és el que ha sortit, una
mica en conjunció amb l’esperit de caos que tenim
actualment al nostre país. Si us plau, que cadascú
es faci el seu ordre i en tregui les pròpies reflexions.
Quan siguem independents segur que tot anirà millor. Som-hi!
Llenguatge (Pompeu Fabra, Diccionari General de la
Llengua Catalana, 4a accepció): Expressió del pensament per signes que substitueixen la paraula.
A l’Evangeli segons Sant Joan es diu: “ En un principi
fou el verb...”. Però és molt possible que el principi
fos una mena de terrabastall, una vibració, un so, un
moviment... Probablement, abans de la paraula- entesa, no encara com la paraula expressada, sinó com
un concepte previ en la mentalitat de la divinitat- hi
ha el so; probablement abans de la paraula hi ha la
dansa.
Delfí Colomer. Durant molts segles hi ha hagut
la identificació –interessada, i fins i tot demagògica– del llenguatge amb la paraula. La melodia és
l’element d’un llenguatge musical que expressa un
pensament, o com les formes i els colors són els elements d’un llenguatge plàstic que també expressa
pensaments, o, arribant a la dansa, com el gest, com
el moviment són elements, també, d’un llenguatge
coreogràfic, del llenguatge de la dansa.
Serge Lifar (26 anys director de l’Òpera de París)
deia: “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”.
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Arribem, així, a una definició: El Llenguatge de la dansa és
el medi comunicatiu pel qual s’expressa un pensament, a
través del gest i del moviment, en una manifestació d’energia, en el temps i l’espai.
Roger Garaudy. Cal entendre la dansa com una forma
d’existència, com una manera de viure, la dansa permet
ballar la vida.
Delfí Colomer. La dansa seria més celebració que joc,
més participació que espectacle, la dansa estaria lligada
a la religió, al treball, a la festa, a l’amor, a la mort... Dansar
és establir una relació íntima entre l’home i la societat, entre un home i els altres. Però dansar permet, també, d’establir relacions entre l’home i la natura, i entre l’home i la
sobre-natura, és a dir, la divinitat.
Heràclit. El món és un foc eternament viu que s’encén i
s’apaga a compàs (és a dir, amb un sentit rítmic) .
Himne sagrat a la Índia. El nostre déu és un ballarí que,
com la calor del foc que pren la fusta, irradia el seu poder
en l’esperit i en la matèria, i els arrossega en la seva dansa.
Friedrich Nietzsche. No puc creure en un déu que no balli.
Confuci. (a la Xina del segle VI). Dieu-me com balla un poble i us diré si la seva civilització està sana o malalta.
Mary Wigman. Si voleu dir cel, no digueu terra, dieu cel.
És la nostra dita “Parleu clar i català!” (per sobre de tot cal
que el llenguatge sigui clar). Mary Wigman, en una carta a
un jove ballarí parla “d’un peu que somriu, d’una mà que
plora”.
Jean-Georges Noverre. Un pas, un gest, un moviment
i una actitud diuen allò que no es pot expressar de cap
altra manera; quan més violents són els sentiments que
hom vol comunicar, menys paraules es troben per fer-ho;
les exclamacions –que són l’últim terme on pot arribar el
llenguatge de les passions– resulten insuficients i són reemplaçades pel gest.
Martha Graham. Dansa significa comunicació, significa
parlar amb precisió, significa parlar amb bellesa.
Merce Cunningam. La dansa és com l’aigua perquè flueix
i s’esmuny sempre entre els dits de qui pretén agafar-la.
Aquesta impossibilitat d’agafar-la està lligada amb el fracàs de tots els mètodes que han pretès escriure-la, no
solament per transmetre-la a la posteritat, si no per poder treballar científicament i amb totes les condicions que
qualsevol investigació exigeix.
Mercedes Rico. La dansa es troba en un estadi en molts
sentits analfabeta i cap de les arts no materials va prosperar ni va poder elaborar la seva teoria fins que no van
perfeccionar la seva peculiar forma d’escriptura.

Delfí Colomer. L’aplicació de l’ordinador a les tècniques
coreogràfiques soluciona en gran part aquest problema.
Merce Cunnigam ha creat varies coreografies en la intimitat del seu estudi, davant la pantalla del seu PC utilitzant
un programa tan assequible com el Life Forms.
Marta Graham. No ballem amb els peus, ballem amb els
ovaris , amb l’úter, amb tot el cos i amb l’ ànima. La dansa és una cançó de l’ànima, d’alegria o de dolor. Crec que
s’aprèn practicant, tan si es tracta d’aprendre a ballar ballant, com aprendre a viure vivint.
Isadora Duncan. El ball és el ritme de tot el que mor per
tornar a néixer una altra vegada, és l’eterna albada del sol.
No, no puc explicar-te la dansa, si pugues dir-te el que vol
dir, no hi hauria cap motiu per ballar-la. Dansar és sentir,
sentir és patir, patir és estimar.
Maurice Bejart. El ball és una forma d’arribar a la bellesa,
de dominar cada múscul i de llançar-lo a la felicitat. Estimes, pateixes, t’emociones... estàs ballant!
Michael Jackson. Pensar és el pitjor error que un ballarí
pot cometre. No es pot pensar, s’ha de sentir!
I no podria acabar aquest collage sense citar un parell de
personatges molt més propers a nosaltres i a la nostra cultura:
Eduard Ventura. La dansa és el que queda quan no hi ha
ni passos, ni tècnica, ni res més. La dansa és allò que ens
queda un cop la despullem: la despullem d’escenaris, de
llums, de vestuari...
Joan Serra. «Ballem a la panxa de la mare, als braços del
pare, caminant amb un amic, a la festa del poble… i ballant
produïm la nostra vida, i sobretot movem les nostres emocions i les nostres sensacions. Ho fem a partir del nostre
cor, del nostre cervell, del nostre estómac, de la nostra mirada i de la nostra terra. El nostre gest és propi, individual i
col·lectiu, i amb un caràcter definit per l’entorn, el sento un
signe d’identitat.
La DANSA, i també la dansa tradicional, és evolució, és
canvi, és contemporaneïtat, és d’avui. La dansa és saber
mirar, és percepció, improvisació, producció, experimentació i sobretot intuïció. Deixar fluir les teves emocions i sensacions i trobar l’expressió, simple i directa, d’aquest cos
orgànic, mental i energètic. La dansa és troba en el gest
més simple, en l’encontre més inesperat, en l’actitud d’un
moment, en la mirada més subtil… és… en la nostra vida
quotidiana.»
Trobaríem una infinitat de reflexions més, ben segur. Potser per començar alguna cosa ja en tenim prou per avui.
Us desitjo a tothom unes festes regeneradores,
molta felicitat i un bon 2016 dansant.
Toni Arias.
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Mitjans de Comunicació
» ESBARTNAUTES

» PUNT INFORMATIU

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 una eina que ens pot ajudar en moments
puntuals i que depèn de nosaltres que en fem bon ús,
tot evitant fer-lo servir indegudament.Trobareu instruccions per utilitzar-lo a:
www.esbarts.cat/seccions/esbartnautes

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. Som-hi!

PUNT INFORMATIU 233

PUNT INFORMATIU 234

Carrer València, 558, 6è 1ª. Barcelona.
Tel. 93 245 61 65 · agrupament@esbarts.cat · www.esbarts.cat

Carrer València, 558, 6è 1a. Barcelona.
Tel. 93 245 61 65 · agrupament@esbarts.cat · www.esbarts.cat

OCTUBRE 2015

NOVEMBRE 2015

L’Agrupament us desitja una

per una
nova albada...

» 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

» TDT CANAL BLAU TV
El programa Gaudeix la festa t’informarà abastament.
És a la Xarxa de Televisions locals.

» CULTURA POPULAR
Un nou web que compta amb perfils de Twitter, Facebook, Instagram i YouTube. Tot el món de la cultura popular local amb totes les novetats.
www.culturapopular.bcn.cat
PUNT INFORMATIU:
Els que no voleu llegir el punt pel web de l’Agrupament, el podreu rebre directament, però cal inscriure’s’hi.
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CRÒNICA DE L’ANDREU 2.0
Seguim amb

PUNT INFORMATIU 224

GENER 2015

c. València, 558, 6è 1a · 08026 BARCELONA
Tel. 93 245 61 65

incertesa

agrupament@esbarts.cat

www.esbarts.cat
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FEBRER 2015

c. València, 558, 6è 1a · 08026 BARCELONA
Tel. 93 245 61 65

agrupament@esbarts.cat

www.esbarts.cat

FESTES DE
SANTA EULÀLIA

Estem pendents encara, com diem en anteriors punts de
“La nova albada” a hores d’ara, amb desembre avançat,
el procés està aturat... o no, poder no...
Esperem! Catalunya no espera?

Destaquem que la Festa Major Petita de Barcelona, en l’apartat
Esbarts us presenta dos recitals d’esbarts infantils i juvenils a
celebrar els dies 7 i 8 de febrer de 10 a 12 del matí a la plaça de
Sant Jaume, i on hi participen enguany vuit esbarts de la ciutat
MARÇ 2015
de Barcelona i dos de convidats de comarques barcelonines, i la
CoblaBARCELONA
Ciutat de Terrassa. [Detall a la secció corrandes]
c. València, 558, 6è 1a · 08026
agrupament@esbarts.cat
www.esbarts.cat
Tel. 93 245 61 65
Hi col·labora l’Institut
de Cultura de
l’Ajuntament
de la ciutat
i
L'Agrupament
d’Esbarts
Dansaires
desitja
ho coordina l’Agrupament d’Esbarts Dansaires.
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Salutació

a tots els seus associats i simpatitzants
un

També a la Catedral de Barcelona s’hi
presenta
l’espectacle
de la
cultura
popular
Eulàlia de l’Esbart Ciutat Comtal els dies 7 i 8 de febrer.

Molt bon any 2015
[Més dades a les seccions]

Fent referència a un altre assumpte, us comunico que a partir del proper
PUNT NUMERO 236 s’iniciarà una nova etapa de la informació diferent de
la que fins ara hem fet.
Jo personalment finalitzaré no aquestes transgressores cròniques 2.0. si
no la col·laboració total al Punt amb aquest format.
Com ja llegireu en altres llocs, el web de l’Agrupament farà les funcions que
el Punt ha fet fins avui. Han estat prop de 20 anys sense atur, seguint l’actualitat dels esbarts. Una bona part dels mateixos es poden repescar a la
secció Publicacions del nostre web www.esbarts.cat on a partir del proper
2016 hi podeu entrar. No únicament podreu llegir i consultar el Punt sinó
posar-hi les vostres aportacions i també les actuacions, validant-les vosaltres mateixos.
Els que l’han rebut en paper fins ara per la impossibilitat de fer-ho per Internet, cal que es busquin fills o nets o qui els doni la informació que puntualment han tingut tants anys. Ho sentim però els temps i els costos així
ho exigeixen.
Hi he treballat dues dècades amb molta dedicació i ho he fet ben a gust,
cercant informació interessant o no, però si que ha donat vidilla a les activitats de l’Agrupament. No sé si en el nou format hi seguiré participant.

Aquestes ratlles volen servir de presentació del
nou Consell de l’Agrupament d’Esbarts Dansaires.
Com sabreu, a finals de gener hi va haver eleccions, de les quals vam sortir elegits, amb el vot
favorable de tots els assistents.

ofertes, sol·licituds que us puguem fer arribar.

Creiem que un dels primers objectius ha de ser facilitar
la relació i la col·laboració, i també el coneixement
entre els esbarts. No us sembla que, molt sovint, els
esbarts hem estat massa “tancats” en no-saltres
ABRIL
mateixos i poc permeables al què altres esbarts ens
podien oferir? No us sembla que ben pocs balladors
anem a veure altres esbarts ballar? Si això és veritat,
no us sembla que hauríem d’intentar canviar aquesta
tendència? L’agenda del nostre web es fa servir, i molt,
per donar a conèixer les nostres ballades. Es fa servir,
també, per saber quina ballada podem anar a veure el
proper cap de setmana? Poso això a tall d’exemple i
com a punt de reflexió.

PUNT INFORMATIU 227
La majoria de nosaltres ens hem conegut en les
reunions que hem fet com a comissió gestora. Unes
reunions que han servit per posar punts en comú, per
expressar la nostra visió del que ha de ser un esbart i
del que ha de ser l’Agrupament d’Esbarts Dansaires.
Aquesta visió es va concretar en les propostes que vam
presentar a l’Assemblea i que hem passat, en forma
d’enquesta, a tots els esbarts socis per a que les valorin.

2015

La majoria coneixem ben poc el dia a dia de Tots treballem per defensar i difondre la dansa catal’Agrupament i, en gran mesura, ens l’hem hagut lana al nostre poble, barri o ciutat. Però és que, entre
d’imaginar de bell nou. Certament és un Consell força tots, estem defensant i volem difondre la dansa catamés jove que l’anterior i ens hem encomanat les ganes lana al nostre país.
ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE L’AGRUPAMENT
de treballar i tirar endavant l’Agrupament, que no és Ja veieu, ganes de treballar conjuntament, ganes de
Trobareu
a la secció
d’aquest
Punt Informatiu.
altre cosa que intentar,
des delalaressenya
col·laboració,
tirarDarrera
tirar hora
endavant
projectes
conjuntament i ganes de
endavant els esbarts.
reflexionar conjuntament. Això és el que el nou Consell
us pot i vol oferir. Tret d’això, restem a la vostra disposiEl primer que ens hem adonat és que hi ha molta feina ció i agraïm fermament la confiança que heu dipositat
a fer. O dit d’una altra manera, tenim prou idees per en nosaltres.
com haver de fer molta feina si les volem posar en
pràctica. El cert és que ja ens hem posat a treballar
Carles Masjuan
(espero que ho hàgiu notat): pàgina nova al Facebook,
President de l’Agrupament d’Esbart Dansaire
seminari de formació fiscal, enquesta a tots els esbarts
socis sobre les línies d’actuació futures...
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MAIG 2015

Però no podem ni volem treballar sols. Necessitem de
tots els Esbarts per tirar endavant l’Agrupament.
L’Agrupament té sentit quan un esbart se n’adona que
sol no ho pot fer tot o que amb l’ajuda d’altres esbarts
pot fer millor allò que està fent. L’Agrupament tindrà
sentit si hi arriben demandes, suggeriments, propostes,
necessitats... Si els esbarts el tenim present. També
quan els esbarts sapiguem respondre a les peticions,

Per molts anys!
PUNT INFORMATIU 229

JUNY 2015

Assemblea ordinària
de l’Agrupament d’Esbarts Dansaires

Dissabte, 16 de maig
de 2015 a les 17 h
ESTATGE SOCIAL: Carrer València, 558, 6è 1a. Barcelona.
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Juliol, un mes ple de festivals de música
i de dansa arreu de Catalunya...

JULIOL 2015

Podeu triar
del bo i millor
amb molta
variació
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AGOST 2015

PUNT INFORMATIU
232
BONES VACANCES
SETEMBRE 2015

En nom dels col·laboradors Ricard Jové, Mercè Colomer, Josep Campos,
La Plataforma de la Llengua, Contrapunt, Ample 24, Antoni Arias, un servidor Andreu Garcia, i d’altres que puntualment hi han fet petits treballs,
tots ens acomiadem d’aquest format, esperant la nova reorganització que
el nostre flamant presi, Carles Masjoan, ens dicti. Moltes gràcies a tothom!
Ha estat un plaer per a mí que he anat enredant els esmentats col·laboradors, constantment, però així hem informat, que és el que pretenia el Punt.
Una abraçada a tots els que han rebut o llegit el nostre informatiu.

Carrer València, 558, 6è 1ª. Barcelona.
Moltes gràcies a en
Tel. 93 245 61 65 · agrupament@esbarts.cat · www.esbarts.cat

Josep Campos

que ens regala aquestes
fantàstiques fotos

Ha passat quasi un any de feina del nou

CONSELL DIRECTIU
DE L’AGRUPAMENT
Cal esperar que aquesta anyada
serveixi per enfortir-lo i tirar-lo
endavant.

PUNT INFORMATIU 233
11 de SETEMBRE 2015
DIADA NACIONALDE CATALUNYA

OCTUBRE 2015

Carrer València, 558, 6è 1ª. Barcelona.
Tel. 93 245 61 65 · agrupament@esbarts.cat · www.esbarts.cat

Aquesta Via Lliure de la República
catalana cal que sigui un èxit per
poder desprès tenir moral per la
jornada més important de la nostra
història. Tots a la Via Meridiana i tots
fent pinya al trascendent 27 S!

UN MES PLE DE

FESTES MAJORS
Barcelona celebra la Festa Major,
com també ho fan dotzenes d’altres
ciutats i pobles.
Cal que sapigueu la programació
amb la qual participen els nostres
esbarts i a Corrandes ho trobareu.

per una234
PUNT INFORMATIU
NOVEMBRE 2015

nova albada...

Carrer València, 558, 6è 1a. Barcelona.
Tel. 93 245 61 65 · agrupament@esbarts.cat · www.esbarts.cat

L’Agrupament us desitja una

Pel que fa al ”procés” esmentat a l’inici, ens agradaria molt i molt que
ens deixés d’una vegada ben lluny d’aquesta maleïda incertesa. Tenim
pressa, com diem, però també cal fer les coses bé. Els que tenim una edat
avançada estem neguitosos i els que són joves també. Desitgem gaudir
de la llibertat, que tota una vida estem esperant. Que així sia!

Andreu Garcia i Cartanyà

PUNT INFORMATIU 235
DESEMBRE 2015

Carrer València, 558, 6è 1a. Barcelona.
Tel. 93 245 61 65 · agrupament@esbarts.cat · www.esbarts.cat

Ens llegim al web
el 2016
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Espectacles recomanats
MÚSICA, DANSA I TEATRE
Activitat teatral i de dansa del mes de gener de 2016 molt diversa i de qualitat.
Els webs us poden acabar d’aclarir el que hem seleccionat. Molts teatres fan
programació doble amb dies d’alternança.

√ Akademia Teatre
Fins al 6, Top Girls i a partir del 16, reposició
de La importància de ser Frank, d’Oscar Wilde.
√ Aliança del Poble Nou
A partir del dia 24, Rent. El musical amb Daniel
Anglès de director. Bon elenc.
√ Almeria Teatre
Tot el mes. Ubuadella amb bon elenc.
√ Antic Teatre
Bcn. Espai de creació d’avanguarda.
Consulteu cartellera i web.
√ Apolo Teatre
Fins al dia 10, El llac del cignes Ballet de San
Petesbourg.
√ Atrium Sala
Hamlet i La nit d’Helver dues obres
d’alternança fins al dia 17.
√ Barts Teatre
Fins el dia 10, El Petit príncep el musical.
√ Beckett Sala
Fins el dia 6, Snorkel. Gran elenc.
√ Borràs Teatre
A partir del dia 4, Absurds Singulars,
d’Alan Ayekbourn amb gran elenc.
√ Capitol Teatre
Fins el dia 17, Animals de Companyia i
Blanca Navidad.
√ Capitol Teatre Sala Pepe Rubianes
Tot el mes, Toni Moog.
√ Coliseum Teatre
Fins al dia 24, El show de mentalisme amb
Onofroff el Fascinador i Patufet el Musical,
fins al dia 24. Consultar horaris.
√ Condal Teatre
Tot el mes Ozom, amb el Mag Lari i gran elenc.
√ Flyhard Sala
Teatre transgressor.

18

AGRUPAMENT D’ESBARTS DANSAIRES DE CATALUNYA

√ Eixample Teatre
Fins al dia 17, Lo Tuyo y lo Mío.
Cia. ConUnCantoEnLos Dientes.
√ Gaudí Teatre
Tot el mes, El Trencanous infantil.
Tot el mes, Sugar El Musical. Gran elenc.
√ Goya Teatre
Tot el mes, 73 raons per deixar-te. El Musical,
amb gran elenc.
√ Liceu Gran Teatre
Temporada d’Òpera. Del 21 al 31, Otel·lo de Verdi.
També La Petita Flauta Màgica, veure dies i horaris.
√ Teatre Lliure de Gràcia
Fins al dia 10, Rhum, amb Monty &. i elenc.
√ Teatre Lliure de Montjuic
El Rey Lear. Tot el mes.
Director Lluis Pasqual i gran elenc.
√ Teatre El Maldà
Fins al 10 de gener. El llarg dinar de Nadal, gran elenc.
√ El Mercat de les Flors
De l’11 al dia 20, Bèsties, Cia Baro d’Evel
i les seves insòlites coreografies.
√ Sala Muntaner
Fins al 17, Boges, de Josep Pascual, i un bon elenc.
√ Teatre Nacional Sala petita
A partir del dia 20, Maria Rosa, d’Àngel Guimerà.
Gran elenc.
√ Teatre Nacional Sala gran
Fins al dia 3, El Público, de Federico García Lorca.
√ Poliorama Teatre
BITS, El Tricicle. Tot el mes de gener.
√ Raval Teatre
Fins al dia 31, Testimoni de càrrec
d’Aghata Christie. Gran elenc.
√ Romea Teatre
Fins al dia 24, reposició d’Els veïns de dalt,
amb un gran elenc.
√ Sant Andreu Teatre
SAT Concerts, dansa i teatre infantil. A consultar.
√ Tantarantana Teatre
Fins al 13, La Podrida, de Carla Torres.
Veure programació Àtic 22.
√ Teatreneu Gràcia
Tot el mes Improshow, Cia Planeta.
Gran elenc i el públic participant.
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√ Teatre Tívoli
Tot el mes. Reposició del musical
Mamma Mia, amb gran elenc abans de gira.
√ Versus Teatre
Fins al dia 24 Cinc. Un musical amb
gran elenc.
√ Teatre Victoria
Del 19 al 31, Guerra. Bon elenc.
A partir de febrer. Tot el mes, reposició del
musical Fang i setge. Gran elenc.
√ Teatre Villarroel
Fins al dia 20, Marits i Mullers, de Woody Allen
amb gran elenc. Segueix Infamia, amb Emma
Vilarasau i gran elenc.
DIVERSOS:
Al Music Hall El Molino es representa Cabaret Experience.
Sala Hiroshima dansa i cançó, tot el mes. Veure web. La Sala
Apolo de Barcelona recupera El Burlesque Taboo.
Per a música, millor l’Auditori i el Palau de la Música.
El Born Centre Cultural té ofertes diverses, veure web.
A l’Auditori del Centre Cultural de Terrassa hi ha sempre una
molt bona oferta cultural, cal consultar-la.
El Mercat de les Flors a Barcelona ofereix cada cap de setmana una programació diferent sobretot en dansa contemporània. Consultar web.
Al Gran Teatre del Liceu hi ha programació d’òpera i dansa
tota la temporada.
Pels mesos de març i abril el Teatre a la Biblioteca de Catalunya tornarà a presentar la gran obra Dansa d’Agost, de Brian
Friel i dirigida per Ferran Utzet, amb un gran elenc.
El Teatre Auditori de Sant Cugat et dóna una programació
variada i de qualitat. Al Teatre Auditori de Granollers, temporada de teatre i dansa. El Centre l’Atlàntida de Vic, ofereix
una programació plural, 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. Teatre del carrer
Junqueras de Barcelona, El rei de la màgia, espectacles diversos. L’Auditori de Cornellà ofereix també les millors obres
teatrals, dansa i musicals. Consultar.
El 2016 tornarem a gaudir a Barcelona 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.
A la Pedrera hi ha sesions de dansa diversa aquest mes.
Consulteu web.
Pel que fa a espectacles per a infants o tots els públics,
en podeu gaudir en les matinals del Romea, Poliorama , Raval ,Tantarantana, Condal... entre d’altres i a la resta de ciutats
catalanes. Le Circ du Soleil és deu dies al Palau Sant Jordi de
Barcelona. Espectacle per a tothom.
Pel que fa a la música tingueu present d’entrar al web de
l’Auditori per tal de saber la programació de les seves 4 sales:
Pau Casals (la gran), Oriol Martorell, Tete Montoliu i Alicia de
Larrocha.
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Llibres, Revistes i Música
» LA MATEIXA PEDRA

Autora: Patricia Gabancho. Editorial: Rosa dels Vents
Per què els moments brillants dels catalans acaben en no res?
No hi ha dubte que Catalunya té, al llarg de la història, moments que, tot i ser
brillants, no acaben bé o acaben en no res. Què és el que falla? Aquest llibre fa un
recorregut divertit per diversos episodis històrics -poc coneguts i sorprenentsper descobrir-hi unes claus que es repeteixen, prenent en consideració quatre
factors: talent, projecte, lideratge i unitat. El talent genera una energia positiva
que cal traduir en un projecte col·lectiu i, per tant, en unitat d’acció. Tanmateix,
no sempre s’hi arriba.
‘La mateixa pedra’ proposa una reflexió sobre els ritmes profunds de la història,
que pot ser útil a l’hora d’enfrontar els reptes d’avui. Des de la Catalunya de l’any
1000 fins a la declaració de sobirania del Parlament, passant per l’ebullició del
1906, una anotació en el dietari de Joan Maragall, les conspiracions al voltant
del compromís de Casp, la Barcelona tolerant de Jaume I, els convulsos anys
setanta o la recuperació il·lustrada del segle XVIII viscuda a través de la ciència.
Què els va faltar, a aquests moments esplèndids, per fer el ple?
Som capaços, avui, de trencar el malefici?

» CALENDARI DE TRADICIONS I COSTUMS
Òmnium Cultural ha editat aquest calendari de 2016 amb llegendes incorporades i un bon detall apte pels que treballem la cultura popular. El podeu adquirir a les principals llibreries de Catalunya.

» 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 vint 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.

» 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

» 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
AGRUPAMENT D’ESBARTS DANSAIRES DE CATALUNYA
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Notícies Diverses

PREMIS ATENEUS 2015
L’Esbart Marboleny de Les Preses ha guanyat el premi Ateneu en
l’apartat del Foment de la Participació atorgat per la Federació
d’Ateneus de Catalunya i lliurats al Museu Nacional d’Art de
Catalunya el 16 de desembre.
L’acció Esdansa’T 2015 ha estat mereixedor d’aquest guardó pel
qual els donem l’enhorabona, pel premi, i per l’activitat del Cercle
de Cultura Popular i Tradicional Marboleny.

19a FIRA MEDITERRÀNIA DE MANRESA 2016
Propostes artístiques fins al dilluns dia 29 de febrer.

MUSEU ETNOLÒGIC DE BARCELONA
Després de 4 anys de reformes, el museu es presenta més
obert i lluminós. Podeu visitar-lo de franc fins al dia 4 de
desembre. És una col·lecció que val un desplaçament a Montjuic.
www.museuetnologic.bcn.cat

SOM CULTURA POPULAR
Per a participar a la Mostra del patrimoni immaterial a Barcelona
que es farà del 21 al 24 de gener de 2016 a Sant Andreu-Fabra i
Coats, cal inscriure’s des del 15-10 al 22-11 a:
culturapopularbcn@gmail.com · Informació a 717 313 132
www.mercatdelacultura.cat

CALENDARI ÒMNIUM CULTURAL 2016
Òmnium Cultural ens convida a tenir el Calendari de Tradicions,
llegendes i costums tradicionals dels països catalans que ha editat.
El podeu anar a recollir! A la seu del Museu d’Història de Catalunya
al Palau de Mar (Barcelona).
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Estimem
la nostra
Llengua
Si la dictadura espanyolista vol
suprimir la nostra llengua, i d’una
forma ferotge ho intenta, nosaltres
lluitem sobretot per parlar-la i escriure-la cada dia millor, que també es una manera de defensar-la i
arrelar-la.

NO DIREM

DIREM

Xorisu

Pispa

Borratxu

Begut o mamat

Caricia

Moixaina

Estem decepcionats

Estem decebuts

Jolines

Renoi!

Màrmol

Marbre

Bueno

Bé

Lo curiós

El bo del cas

A propòsit de la lletra V
No és el mateix :
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:

Vall que ball,
ni van que ban,
ni bellesa que vellesa,
ni bola que vola,
ni votar que botar.

No ho confonguem!

www.plataforma-llengua.cat

AGRUPAMENT D’ESBARTS DANSAIRES DE CATALUNYA
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CORRANDES PASSADES DESEMBRE
Per confeccionar aquesta relació de ballades que no van ser comunicades per
sortir a corrandes de desembre, vam entrar al Facebook de cada esbart o a la seva
plana web. Us hem de dir que les notícies vénen majoritàriament pel facebook
general 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!

Dia 2 de desembre
Festes del Solstici a Andorra la Vella
Actuació dels Esbarts d’Andorra
la Vella i Esbart Valls del Nord a
la Plaça.
L’Esbart Cadí de Bagà va ballar el
Ball de la Fia-faia a la Plaça Galceran
de Pinós de la seva vila.

Dia 4 de desembre
El Grup La Corranda de Falset
va actuar a una escola de la vila de
Capçanes.

Dies 4 i 5 de desembre
L’Esbart Rosa d’Abril de
Castellterçol va participar actuant,
a la Fira de l’avet d’hivern a la plaça
Prat de la Riba local.

Dia 5 de desembre
L’Esbart L’Espiga d’Or de
Barcelona va participar al Seguici de
Nadal a Nou Barris de la seva ciutat.

Dies 5 i 6 de desembre
L’Esbart Andorra la Vella va
actuar amb motiu de la Fira de Santa
Llúcia a Canyelles, El Garraf,
a la plaça 11 setembre.

Dia 8 de desembre
L’Esbart Egarenc de Terrassa va
actuar celebrant la seva patrona amb
el cos de dansa i els veterans a
El Social local.
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Dia 11 de desembre
L’Esbart Català de Dansaires va
actuar al Pla de la Seu local dins la
Fira de Santa Llúcia.

Dia 12 de desembre
L’Esbart Dansaire de Molins de Rei
va tornar a representar Ballçons al
Centre Cívic Zona Nord a Barcelona.
L’Esbart Vila d’Esplugues de
Llobregat va actuar a la Fira de
Nadal de la seva vila.
L’Esbart Valls del Nord d’Andorra
va actuar a la Massana dins del
Mercat de Nadal local.
L’Esbart Català de Dansaires va
ballar pels carrers de Ciutat Vella de
Barcelona per fer sentir l’Espèrit de
Nadal.

Dies 12 i 13 de desembre
L’Esbart Sant Cugat de Sant
Cugat del Vallès va actuar en
solidaritat amb la Marató de TV3
a la plaça Octavià local.

Dia 13 de desembre
L’Esbart Dansaire Ramon d’Olsina
va participar amb les seves seccions
al Seguici Tradicional de Festa Major
a Vila-seca.
L’Esbart Cornellà va participar amb
una actuació dins la Fira de Santa
Llúcia de la seva ciutat amb totes les
seves seccions.
L’Esbart Dansaire Sícoris de
Lleida va actuar al Teatre Municipal
d’Artesa de Segre a benefici de la
Marató de TV3.

Dia 13 de desembre
L’Esbart Rocasagna de Gelida va
actuar a la Fira de Santa Llúcia a la
seva localitat.
L’Esbart Andorra la Vella va ballar
aquest dia el Ball de Santa Llúcia a la
plaça Guillermó local.
L’Esbart Dansaire de Granollers
va actuar en un festival de la ciutat fet
a la plaça de l’Ajuntament local per a
la Marató de TV3.
El Grup de Dansa Paracota
d’Amposta va actuar en el festival
local a benefici de la Marató de TV3.

Dia 16 de desembre
L’Esbart Lluis Millet de
Barcelona va fer una actuació per
celebrar el Nadal i a benefici de la
Marató, al seu local de Gràcia.

Dia 17 de desembre
L’Esbart Dansot va actuar a la
Residencia de Gent Gran Consort
Guasc de la seva vila de Capellades.

Dia 19 de desembre

Dia 20 de desembre
L’Esbart Santa Tecla de
Tarragona ens va presentar el seu
festival de Nadal, amb totes les
seccions al teatre Metropol local.
L’Esbart Gaudí va actuar dins del
Pessebre que fan al barri de Navas
de Barcelona.
L’Esbart Ramón d’Olsina de
Vila-seca va participar al Seguici,
per la seva ciutat.
L’Esbart Santvicentí dins dels
actes del Caga Tió local, va actuar a la
plaça de l’ajuntament de Sant Vicenç
de Castellet.
L’Esbart Rosa d’Abril de Castellterçol va fer la ballada de Nadal amb
els petitons a la seva vila.

Dia 24 de desembre
Grup Mediterrània de Sant
Cugat del Vallès. Paga-li Joan Ballada popular local.

Dia 27 de desembre
L’Esbart Santvicentí va actuar
conjuntament amb el Grup
Mediterrània de Sant Cugat del
Vallès a Sant Vicenç de Castellet.

L’Esbart Dansot de Capellades
va actuar a la Residència Gumersind
Bisbal de gent gran de la seva vila.
L’Esbart Rocasagna de Gelida va
actuar a Castellví de Rosanes amb la
secció juvenil en el festival a benefici
de la Marató de TV3.
L’Esbart Català de Dansaires
va participar a una festa del Nadal
Solidàri al barri Fort Pienc de
Barcelona.

Dies 18,19 i 20 de desembre
Grup Mediterrània de Sant
Cugat del Vallès actuacions a
Centre Popular Andalús local , dins
de l’espectacle nadalenc Figuretes i
cançons hi va intervenir la escola de
dansa.
AGRUPAMENT D’ESBARTS DANSAIRES DE CATALUNYA
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Darrera hora
ELS ESBARTS VIATGERS
Enguany els esbarts han actuat menys fora que l’any anterior. Dels prop de 100 esbarts del Principat han fet el salt
a altres fronteres un 30%. Ens ho arreglen una mica els 10 esbarts d’Andorra i la Catalunya Nord que de fet ja són a
casa, però per a nosaltres no actuen a Catalunya.
Aquestes ciutats han estat de les que ens han donat detall i ha anunciat el Punt de l’any 2015.

ANDORRA:
ANDALUSIA:
ARAGÓ:
ASTÚRIES:
ÀUSTRIA:
ILLES BALEARS:
CASTELLA:
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Andorra la Vella, Encamp, Escaldes,
La Massana, Ordino
i Sant Julià de Lòria
Sanlúcar la Mayor
Jaca, Saragossa
Pola de Siero
San Martín in Suimtan
Alcúdia, Maó, Mercadal,
Palma Mallorca i Eivissa.
Burgos, Etrera, Miranda de Ebro,
Segovia, Toledo,
Tarancón i Urda.

AGRUPAMENT D’ESBARTS DANSAIRES DE CATALUNYA

CATALUNYA NORD: Alta Cerdanya, El Vallespir,
El Rosselló i Llenguadoc.
COREA DEL SUD: Anscong-si.
ESLOVENIA:
Maribor.
FRANÇA:
Mayenne, Haute Garonne.
ITÀLIA:
Torino.
MADRID:
Madrid.
PAÍS BASC:
Barakaldo, Vitoria.
PAÍS VALENCIÀ: Alcoi, Coves de Vinromà,
Castelló i Xixona.
ROMANIA:
Herculane i Timisoara.
SÈRBIA:
Vrsac.

WEB AGRUPAMENT D’ESBARTS
PUNT INFORMATIU 235
DESEMBRE 2015

Carrer València, 558, 6è 1a. Barcelona.
Tel. 93 245 61 65 · agrupament@esbarts.cat · www.esbarts.cat

Ens llegim al web
el 2016

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.

REDACCIÓ DEL PUNT INFORMATIU DEL MES DE GENER
Editat per enviar online
Inscripcions: agrupament@esbarts.cat
Col·laboradors habituals: Antoni Arias, Mercè Colomer,
Andreu Garcia, Ricard Jové, Carles Masjuan i Plataforma
per la llengua.
Fotografies: Josep Campos i arxius diversos
Edita: Contrapunt SCCL.
Coordinador-redactor: Andreu Garcia i Cartanyà
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L’Agrupament d’Esbarts Dansaires
agraeix la col·laboració de totes i tots
els que fan possible el PUNT INFORMATIU

Per rebre el PUNT INFORMATIU gratuïtament al teu correu electrònic,
cal subscriure’t enviant-nos un correu electrònic a:

agrupament@esbarts.cat

www.esbarts.cat

