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EDITORIAL 
 
Companys, ja ha arribat la tardor!!!. Fa quatre dies que encara estàvem tots blanquets 
i sense color de pell  entrant a l’estiu, i ara  ja hem passat dues festes majors, tot l’estiu 
amb les seves pluges ,encara que minses, cap al final. Hem fet les vacances, i ens hem 
cansat de tant descansar i de tanta festa, i ara per fi ha arribat la tardor, amb totes les 
escoles, instituts i universitats obertes, la monotonia agradable del futbol de cada 
setmana i l’estabilització de les vides de tots .  
  
Però nosaltres no parem ni pararem. Ja us vam dir que estàvem preparant nou 
espectacle, i per això cal ,doncs, assajar, assajar i suar i suar a més de passar les 
corresponents angunies perquè ens costa de memoritzar i els habituals mals musculars 
dels assaigs i de l’angúnia de tota estrena. Més endavant ampliarem aquesta notícia. 
  
I que més fem....... llegiu, llegiu i podreu observar que anem com en Dani Pedrosa dalt 
de la seva moto, és a dir, “com una moto “ però amb seny i sense caigudes. 
 

 
 

POBLES DE CATALUNYA 
  
Avui reprenem aquest apartat per parlar una mica d’una bonica població que pertany a 
la comarca del Baix Camp. Està situada a 950 metres d’alçada  amb relació al mar i 
tot això només a 59 Km. de distància de Tarragona. El seu nom és PRADES, i tots hem 
menjat (o mengem) patates, rovellons, fesols, castanyes o, fins i tot, avellanes de 
Prades. Realment tenen un altre gust. I no parlem de les tòfones, el porc senglar a la 
cassola, el conill o la perdiu que de tant tendres se´ns desfan a la boca. Uns diuen que 
és l’aigua, els altres l’alçada o la terra vermella o, fins i tot, es parla del clima fresc i 
més atlàntic que mediterrani. En fi, sigui el que sigui, la veritat és que tot té un altre 
sabor. 
  
Si fem una mica d’història, podrem notar que si bé a les rodalies s´ han trobat vestigis 
neolítics o ibèrics i també tardo-romans, l’orígen urbà és d’origen àrab que hi van 
construir un petit castell depenent de Siurana. Quan al 1153 Siurana va ser conquerida 
per Ramon Berenguer IV, li va ser concedida la carta de població sota el marquesat de 
Siurana atorgat a Bertran de Castellet. L’any 1159 es concedí als habitants lloc per 
construir cases, terres per conreus, i la lliure utilització dels prats i boscos de tota la 
serralada. Quan Bertran de Castellet va morir, les muntanyes de Prades i la vila van 
passar a domini directe del rei. 
  



   

Altres fets a remarcar són : 
  
 Durant la Guerra dels Segadors, Prades i les terres de tota la serra donaren suport a 
les tropes franco-catalanes, el que li va ocasionar que s’enderroqués el castell que hi 
havia i part de les muralles, i cal remarcar que llavors Prades tenia el privilegi de 
batre moneda. Per maritatge, va passar el Comptat de Prades al Duc de Medinaceli i 
encara que després de la desamortització de Mendizabal s’acabaren els drets 
senyorials, en l’actualitat la Duquessa de Medinaceli es encara la 25 comtessa de 
Prades.  
  
Prades ha estat dues vegades saquejada i cremada. Això va passar als  anys 1837 i 
1874 durant les guerres carlines. 
  
Si el que volem és passar una bona estona, podem passejar per la vila i admirar la seva 
plaça major porxada, la font renaixentista, els trams de muralla encara existents, els 
dos portals romànics i la torre de defensa quadrangular. Si tenim més ganes o més 
força per caminar una mica, podem arribar-nos a l’ermita de l’Abellera, la Roca 
Foradada, la Font Blanca, el Tossal de la Baltassana... 
 

 
 
 
 

ACTUACIÓNS PASSADES 
 
FESTES DE SANTA TECLA . (COMENTARIS) 
 
Si bé tots els actes en els que hem participat han estat força bé volem remarcar : 

  
- Actuació del dia 18 a la Plaça de la Font. Cal tenir en compte la gran 
quantitat de públic que s´hi va congregar que va fer insuficients el nombre de 
cadires que s´havien muntat. L’actuació, un èxit com sempre . 
  
- Mostra de folklore. Una sorpresa per la major part de la gent que al llarg del 
recorregut van poder observar els diferents grups de cavalleries i les formes 
d’interpretar la festa de cada grup convidat. Molt interessant. 
 
- A la Catedral, el Retaule de Santa Tecla. Tot un recreament visual i 
multitudinari. 
  
- Cercaviles. Totes elles com sempre van anar molt bé, encara que enguany es 
van “parar” massa i, per aquest motiu, en algun moment  es van fer pesades o 
feixugues d’aguantar pel públic. 
  
- Nit de dansa amb l’Esbart Sant Martí. Els que no van poder anar-hi no van 
veure ni viure una excel·lent manera d’interpretar les danses catalanes, diferent 
de com ho fem nosaltres però amb gran encert, tècnica i plasticitat. Una 
veritable joia.  
  



   

Samarretes. Si encara no les teniu podeu demanar-les als responsables dels 
diferents balls que s´hi reflexen tal i com vam informar al darrer tornem-hi. Les 
portava tanta gent que ens va donar l’impressió que els socis de l’ Esbart 
s’havien multiplicat.  Això només vol dir que han agradat.  

 
 

    
 
 
 

 TECLERS D’HONOR 
 
 
Com ja vam comunicar al darrer número del tornem-hi, enguany sis membres de 
l’Esbart han estat nomenats Teclers d’Honor ja que durant 25 anys consecutius 
participen en les festes de Santa Tecla. Nosaltres hem pensat que podia ser molt 
interessant conèixer quines són les seves opinions sobre la festa i per això els hem fet a 
tots les mateixes preguntes : 

  
- En tres paraules, ¿Què és per ha tu la festa major de Santa Tecla? 
- Si haguessis de triar un acte de la festa . ¿Quin triaries? 
- Què trobes a faltar a les festes de Santa Tecla?. 
- Com recordes les festes de Santa Tecla de fa 25 anys?. 
 
I aquí teniu les seves respostes : 
 
 

- XAVIER CALLAU :  
Tradició, festa i disbauxa. 
L’entrada del Braç de Santa Tecla. 
Una mica de modernitat. 
Uf , recordo molt poca cosa, els anisets del senyor Pere, i la Pili i ma mare 
estirant-nos per la cercavila. 
 

  
- PERE SEGARRA : 

Una bona manera de passar les vacances. Estar junt amb la gent que vols. 
Retrobar gent amb la que havies perdut contacte. 
La Cercavila. Per la gent que et mira quan actues, la canalla que et saluda i per 
l’emprenyament dels tècnics de cultura quan et pares a saludar algun conegut. 
Menys gent, per no haver d’anar amb tanta antelació als actes, ni tenir 
problemes per aconseguir entrades pels espectacles. 
Era molt petit, però recordo les presses per acabar-me el vestit ja que llavors al 
Patatuf anàvem de catalans (de vellut) i ens havíem de fer el vestit nosaltres 
mateixos. 



   

 
  
 - ABRAHAM ESTELLÉ: 

La culminació dels assaigs. El retrobament amb companys de ball. Un temps de 
disbauxa, ja que és la millor festa d’enlloc. 
El retaule per la sobrietat i l’entrada del Braç per la comunió entre tots els 
integrants de la festa, seguici, espectadors, i religió. 
No trobo res a faltar. No tinc temps i tots els dies hi ha quelcom on participar. 
Més coses em farien perdre les que m’agraden. 
Érem molt petits. Hi havia pocs elements festius. Les cercaviles eren més curtes. 
La resta de teclers ja hi eren. El Carles vestit de dimoni dels bastons. Els 
caramels que ens donaven. Eren altres temps. 

 
  
- CARLES LLORACH : 

La gran celebració festiva i popular de Tarragona, que dóna testimoni de les 
nostres arrels, i del nostre compromís en fer Tarragona. 
L’entrada del Braç de Santa Tecla a la Catedral. Pel lluïment dels balls, 
l’explosió de llum i foc i el caliu dels tarragonins. 
Potser que la gent que hi participa vagi entenent el sentit i que no sigui sols una 
vivència superficial. Encara em pregunten . ¿Que balleu?, ¿D’on sou?. 
En guardo un bon record, divertit i enjogassat, fet de petits moments. Aquells 
anissos que donaven al patatuf. La sensació d’estar una mica més de festa que 
la resta. El trobar l’interruptor de les banyes del dimoni quan s’havia escapat 
màniga amunt. 

 
 
-IMMA SEGARRA: 

Amics / festa / Esbart (amanit tot plegat amb una mica de “mamadeta”, per 
descomptat!). 
Resulta complicat.....m’encanta l’entrada del Braç de Santa Tecla a la Catedral 
el 23 a la tarda. 
Cada any hi trobo a faltar alguna cosa diferent, però n’apareixen de noves... 
Cada any és una nova “aventura”!! 
El regust dels “anisets”, estar molt cansada però contenta de participar en la 
festa i els papis venint-me a recollir (encara més contents que jo!!). 

 
 

-MONTSE ROCA: 
 Un munt d’emocions en pocs dies. 
 El Retaule. 

El poder anar a veure espectacles, i activitats que coincideixen a les mateixes 
hores. 
Era molt petita, només tenia 3 anys. 
 

 
 

 



   

 
 
ASSAIG INFANTIL 
  
 

CURS 2005 – 2006  
 
      

• Ball del Patatuf Petitet:  - Dilluns 19 de setembre – Santa Tecla 
Petita 

• Bastoners petits de l’Esbart :  Dilluns 19 de setembre – Santa 
Tecla petita 

• Ball del Patatuf: 22 i  23 de setembre - - Cercavila de Santa Tecla 
 
 

• ESCOLA DE DANSA: (inici dijous 29 de setembre) 
o nascuts entre 2001 i 1999 – Dijous de 18:00 h. a 

19:00 h. 
o nascuts entre 1998 i 1995 – Dijous de 18:00 h. a 

19:30 h. 
o nascuts a partir de 1994  – Dijous de 19:30 h. a 

21:00 h 
 

• BALL DE BASTONS: (inici dilluns 7 de novembre) 
nascuts a partir de 1998 – Dilluns de 19:00 h. a 
20:00 h. 
 

 
IMPORTANT.- Dijous dia 13, hi haurà reunió amb els pares, al 

local d’assaig, a la mateixa hora que assajen els nens. 
 
 
 

 
 

 
MATINALS PELS EDUCADORS 
 
El nostre esbart està preparant pels dissabtes 15 i 22 d’octubre, dues matinals 
dedicades als mestres i educadors en general que vulguin conèixer les nostres danses 
de festa major i poder-les introduir així a les escoles. La inscripció es gratuïta, i per 
fer-ho només cal que contactin per temes organitzatius i de distribució de persones i 
espais, via correu electrònic a l’adreça de l’esbart estecla@estecla.org o bé 
directament a la Rosa Llorach. Pensem que és molt interessant obrir la invitació a tots 
els mestres o educadors que coneguem. Contem amb vosaltres per fer campanya 
d’informació . Gràcies. 
 

 



   

 
 

 
PROPERES ACTUACIONS 
  
NOU ESPECTACLE 
 
Com hem comentat a l’editorial, el Cos de Dansa està assajant de valent i molt fort amb 
ganes i dedicació per poder oferir-nos un nou espectacle sota el títol de BATECS DEL 
TEMPS. Aquest espectacle  presentarà les noves coreografies i danses que 
conformaran el nou programa de l’esbart. L’espectacle ES REPRESENTARÀ AL 
TEATRE METROPOL EL DIA 12 DE NOVEMBRE, i les entrades per poder-lo veure es 
podran comprar a les taquilles del mateix teatre a un preu aprox. de 10 €. Quan 
sapiguem el preu definitiu  i si podem obtenir un descompte pels socis us ho 
comunicarem. 
  
Cal que no oblideu que necessitem l’escalf de tots els nostres amics, socis, parents i 
coneguts,  fins omplir de gom a gom l’aforament del teatre. Els artistes necessiten i els 
agrada sempre el suport i el reconeixement del públic, però molt més encara el dia de 
l’estrena. Veniu  i us emocionareu amb nosaltres. 
 

 
 
 
ANIVERSARI ESBART 
 
Divendres 21 d' OCTUBRE 

Sessió de cinema, amb la projecció de: 

19.00 h. sessió infantil 

21.00 h. Es passarà el vídeo de l’espectacle  TOT I MÉS.  Convidem molt especialment 
a tots els ex-dansaires que hi van participar. SI US PLAU CORREU LA VEU. 
 
23.30 h. Sessió golfa. 

 

Dissabte 22 D'OCTUBRE 

16.00 h. Inici de la gimcana infantil 

17.00 h. Iniciem la sessió de jocs (Tennis de taula, futbolí, dards, etc.) 

19.00 h. Xocolatada 

20.30 h. Sortida Bus (Rambla Nova davant dels despullats). 

21.00 h. Sopar d’aniversari a la CIUTAT RESIDENCIAL 



   

Els preus per aquest any seran: 

26 euros per Socis 
30 euros no-socis 
10 euros menú infantil. 

 
Els dies per recollir els tiquets seran: 
 
10 i 11 d’octubre de 7 a 9 al local (c/ Soler, 18 baixos) 
 
Menú 
 
1r plat igual per tothom: Amanida de llagostins amb perletes de meló i pernil. 
2n plat a escollir al comprar els tiquets: entre carn o peix 
 
 
Diumenge 23 D'OCTUBRE 

12.30 h. Missa al local de l’Esbart. En acabar farem un aperitiu. 

17.00 h. Inici dels campionats  i jocs diversos 

18.30 h. VI Concurs de Flams (Cal inscriure’s abans del dijous 20.) 

 
Un cop finalitzat el Concurs de Flams continuaran els campionats i jocs diversos. 

 
 Esperem la participació de TOTS al nostre local. 
 

 
 
 

ALTRES NOTICIES 
 
29d’octubre.  SOPAR TURCS I CAVALLETS.  Els que han passat durant aquests 
quinze anys pel bal li vulguin juntament amb  els components actuals, es trobaràn per 
sopar plegats. 
Per informació poseu-vos en contacte amb qualsevol de les turques del ball. 
 
RIFA DE NADAL 
 
La Loteria de Nadal, aquest any també es pot anar a comprar a l’administració núm. 
12, al Carrer Ramon y Cajal, nº 23 baixos. Ens el guarden fins el dia 15 de desembre 
 
El núm. que juguem es el 10.471 
 
  
EL FESTIVAL DE NADAL  
 
El festival de Nadal d’aquest any es celebrarà el dia 17 de desembre, al Teatre 
Metropol. 



   

  
  
  
La nostra PÀGINA WEB, www.estecla.org se’ ns havia quedat una mica antiga i per 
tant l’estem reformant i modernitzant. Ara doncs és el moment de que tot el que tingui 
algun suggeriment, idea o conegui “no sé què de no se on”, es ho faci saber per mitjà 
del correu electrònic o de paraula al Carles Llorach. Molt agraïts. 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ESBART SANTA TECLA
Soler, 18 baixos 

430001  TARRAGONA 
 

Apartat 508 – 43080 TARRAGONA 
 

TEL. 977 230 663 
e-mail: estecla@estecla.org 

www.estecla.org 


