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NOVEMBRE/DESEMBRE  2007                    FULL INFORMATIU 
Núm. 134        4a  època   

 

EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
 

Aquesta vegada la nostra revista te un contingut força extens i també intens i 
emotiu com podreu comprovar a mesura que l’aneu llegint. Per aquest motiu, 
volem aprofitar l’editorial per desitjar-vos a tots unes molt bones festes de Nadal, 
Cap D’any i Reis. 
  
 

“ EL GUST HA ESTAT NOSTRE “.... MANEL i ANTONIA“ EL GUST HA ESTAT NOSTRE “.... MANEL i ANTONIA“ EL GUST HA ESTAT NOSTRE “.... MANEL i ANTONIA“ EL GUST HA ESTAT NOSTRE “.... MANEL i ANTONIA    
 

Fa molts anys, sense voler i sense adonar-me, em vaig trobar introduït en un 
grup molt encisador que treballava per la cultura de Catalunya, em va agradar. 
Fa 23 anys. 

 

He tingut la sort de veure totes las actuacions i sobre tot de veure indrets que 
ben segur no hauria vist mai si no hagués estat a l´esbart fent la feina que 
m’agradava, feina de megafonia, muntant i desmuntant altaveus, cables i 
amplificador, i fent servir casets al començament, després cd’s i finalment 
varem provar el minidisc, que va força bé. També vaig estar uns anys de 
vicepresident, que van ser uns anys molt interessants, vaig conèixer l’esbart 
per dins, amb totes les il·lusions i dificultats d’aquell temps que es volien fer 
moltes coses noves, entre elles trobar un local, que ja ha costat trobar-lo.  

 

Hem passat tots junts moments bons i no tan bons, des d’amenaça de bomba 
al bus, intervenció quirúrgica a una nena a Viena, pobles amb grans aiguats, 
avaries al bus, etc. etc., però a pesar de tot la imatge que em queda és 
d’alegria i d´ haver-ho passat bé.  

 

Ara que ja toca la “jubilació” i fent una mica de repàs de tots aquests anys, 
veig que ha estat una experiència enriquidora amb tots els sentits, personal, 
emocional i de convivència i relacions. 

 

Bé, jo deixo la meva feina habitual, però sempre que pugui i l’esbart em 
necessiti, encara penso fer alguna cosa més, no m’hi puc deslligar fàcilment. 

 

Per tant és un “comiat però .............no”. 
 

Només queda donar les gràcies a tots, sense excepció, i desitjar que l’esbart 
continuï il·lusionant-me des d’un altra perspectiva. 

 

Molt content i feliç, petons i abraçades  
 
 
 

MANEL 
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Penso que hauria de dir-vos adéu, i no sé per on començar, són tants el 
records que he acumulat amb tants anys... 

 

El primer que recordo és quan la Núria, la meva filla, em va dir que es volia 
apuntar a l´Esbart Santa Tecla, corria l’any 1984, algú de casa s’havia de fer 
soci,.....i aquí va començar tot. 

 

El primer viatge que vaig fer va ser a Palència i recordo dues coses, la Rosa 
molt embarassada del Sergi corrent com sempre de aquí cap allà, i la 
naturalitat en que ens va rebre tot el grup i el comportament que van tenir en 
instal·lar-nos en un col·legi, en una gran sala tots barrejats.......em va agradar.  

 

L’any següent, Àustria, un record imborrable, preciós,allà de la mà d’una  
bona amiga, la Mari Morente, vaig començar a ajudar-la a rentar camises al 
soterrani de la residència on estàvem allotjats, era l´ any 1986, i des 
d’aleshores he seguit al vestuari a totes les actuacions. 

 

Molts altres viatges m’han frapat, però cap com  el que vam fer  en vaixell a 
les illes Berlengas (Portugal), vaig passar uns moments de por horrorosos, 
primer per com es movia la barca en aquella mar brava (tothom vomitant) i 
després veure els albatros, unes aus immenses que ens esperaven. El positiu 
del viatge va ser que el Jordi i la Montse anaven més junts del normal.  

 

Recordo molts balls que ja no es fan, sobre tot els de Mallorca, eren 
preciosos, i les marineries de Castelló, impecables, el ballet de Déu tan 
cerimoniós, i les gitanes, alegres i divertides. 

 

També em van convèncer per entrar a formar part de la majordomia, i 
m’agrada’t molt col·laborar en fer el vestuari que els dansaires s’han posat 
durant aquests més de vint anys. 

 

Són molts i bonics els records que tinc d’aquests 23 anys i no puc dir-los 
tots, però guardaré aquesta experiència molt endins meu, i tindré un record 
imborrable de tots els nois i noies que han passat pel vestuari, i que he fet tot 
el que he pogut  per ajudar-los.  

 

També he passat algunes males estones, no cregueu, sobre tot quan m’he 
deixat de posar a la panera alguna cosa important....que ha passat més d’una 
vegada.  

 

Només em queda donar les gràcies pel reconeixement que ens veu fer el dia 
del sopar,(ho vaig passar francament malament), i pel dia de l’estrena, 
(sorpresa total), i molt agradable... 

 

No us lliurareu de mi tant fàcilment, pel Retaule estaré allà, per donar-vos la 
llauna. 

 

Un fort petó per tots el que estan en actiu i per els que no hi estan. 
                                                                       
ANTONIA 
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SOPAR ANIVERSARI ESBARTSOPAR ANIVERSARI ESBARTSOPAR ANIVERSARI ESBARTSOPAR ANIVERSARI ESBART    

 
El nostre sopar de l’Esbart ja forma part del record, però com cada any es van 

escollir les pubilles i l’hereu que per aquest any són:  
 
Pubilla infantil: Desirée Garcia Magaña  
Pubilla gran:    Aina Juncosa Ciurana  
Hereu gran:    Sergi Guasch Llorach  

 

I també es van desvetllar els noms de les persones escollides als quals se’ls va 
retre homenatge:  

 
.- Antònia Badia Soteras 
.- Manel Pous Callico 
 

 

ESTRENA DEL NOU ESPECTACLE ELS COLORS D’EN ESTRENA DEL NOU ESPECTACLE ELS COLORS D’EN ESTRENA DEL NOU ESPECTACLE ELS COLORS D’EN ESTRENA DEL NOU ESPECTACLE ELS COLORS D’EN 

SERRASERRASERRASERRA    

 
Ja us havíem comunicat, avisat i reiterat que estrenàvem nou espectacle tot i 

aprofitant l’homenatge que el nostre Esbart feia al insigne compositor Joaquim 
Serra. Tots sabíeu que podia ser un èxit i la veritat és que una gran quantitat de 
públic devia “tenir el cuquet” ja que la sala gran del Palau Firal i de Congressos de 
Tarragona  estava  plena. Per començar, un èxit de públic, ... però i l’espectacle. 
Aquesta vegada preferim que la crònica la facin els professionals i per això 
incloem tot seguit l’article que en Josep Pasqual (membre de la comissió del 
Centenari) signava al diari Avui i a continuació el que sortia ( amb foto inclosa ) al 
Punt ..... 
  

Colors, sensacions...  
Josep Pasqual 
 
I sons. De tenora, de cor, de cobla, d’orquestra de cambra... I frecs. D’espardenyes, d’enagos, 
de cintes, de peus... I silencis. De respecte, d’atenció, de sorpresa... Amb l’estrena de 
l’espectacle Els colors d’en Serra, l'Esbart Santa Tecla va tributar diumenge un dels homenatges 
més especials que ha rebut enguany el geni de Joaquim Serra. Amb una curosa posada en 
escena que remarcava la sobrietat de l’obra serriana, el compacte cos de dansa tarragoní va 
oferir un recital delicadament romàntic que repassava propostes de diferents creadors amb què 
la seva música ha pujat a escena, de Joan Manel Miquel a Lluís Calduch, i d'Albert Sans a, per 
descomptat, Jaume Guasch, el coreògraf de casa. 

Un espectacle format per diferents escenes presentades temàticament per uns interludis de 
tenora sola convenientment salpebrats amb les variacions que va oferir un Jordi Molina 
decorosament genial, malauradament massa contrastades des del punt de vista sonor amb la 
fredor d’una música enllaunada basada en uns enregistraments manifestament esmenables. Un 
aspecte, no obstant, que no va distreure de l’elegància d’algunes de les propostes visuals, 
especialment les signades per Jaume Guasch. Brillant resulta la seva visió del ball de cintes que 
proposa en el Trenat amb què visualitza la Glossa del ball de gitanes del Penedès, així com les 
recreacions escèniques de les Impressions camperoles a Rambla. El geni es descobreix no 
obstant en la simplicitat de Cor, esbart i tenora, un dels minimalistes números finals en què el 
Cor Ciutat de Tarragona és alhora orquestra i públic d’una versió de La dansa de Castellterçol 
que la màgica magnitud del Palau Firal de Tarragona va realçar corprenedorament. 
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L'EL'EL'EL'Esbart Santa Tecla homenatja Joaquim Serra.sbart Santa Tecla homenatja Joaquim Serra.sbart Santa Tecla homenatja Joaquim Serra.sbart Santa Tecla homenatja Joaquim Serra.    

 

 

 

              

 

 

 

 

 

           

PREMI REG MAJORPREMI REG MAJORPREMI REG MAJORPREMI REG MAJOR  

 
Aquest es el nom del guardó que li va ser concedit al nostre director Sr. Jaume 

Guasch per part del Gremi dels “pagesos” de Tarragona, juntament amb tres 
altres guardonats i que li fora entregat el passat dia 30-11-07 a l’Ajuntament de 
Tarragona amb assistència del Il·lustríssim Sr. Alcalde J. Felix Ballesteros. 

 
 

Fer ara un panegíric del Jaume és a més a més d’una tonteria, absurd de totes 
totes. Tots el coneixem i sabem que es mereix tots els premis que li han concedit 
fins avui i els que li aniran donant en el futur perquè reuneix dedicació, treball, 
estudi i recerca, però sobretot intel·ligència a l’hora de crear, plantejar i dirigir els 
nous espectacles que va “inventant” o recuperant i això és INNOVAR. 

 
 

Des d’aquí volem sumar-nos un cop més amb la nostra felicitació que estem 
segurs és col·lectiva de part de tots els integrants del Esbart. I per cert el nou 
espectacle és magnífic. Endavant Jaume, no afluixis . 
 
 

COS DE BASTONERSCOS DE BASTONERSCOS DE BASTONERSCOS DE BASTONERS    

 
Ja havíem avançat que el cos de bastoners estava assajant un espectacle amb la 
companyia de Dansa Plan B, doncs bé el passat 9 de novembre es va estrenar a 
Torre Pacheco (Múrcia). Va agradar molt i va sorprendre la intervenció dels 
bastoners. 
 
El diari El Pais va sortir una extensa crònica signada per Georgina A. Cayuela 
Vera, i dins la mateixa comentava entre moltes altres coses “ Destacar la 
presencia de la agrupación del Cos de Bastoners de l’Esbart Santa Tecla como 
elemento de raíz donde manejaron con suma destreza los bastones en diversas 
combinaciones rítmicas y coreográficas apoyando el relato para darle una 
dimensión dramática a la escena”. 
 
Felicitats a tot el cos de Bastoners i esperem gaudir-ne nosaltres el proper 
diumenge dia 16 a Salou. 

Els colors d’en Serra és el títol de 
l’espectacle que ahir va estrenar al 
Palau Firal i de Congressos de 
Tarragona l'Esbart Santa Tecla en 
homenatge del compositor de música 
per a cobla Joaquim Serra, de qui 
enguany es commemora el centenari 
del seu naixement. L’esbart, sota la 
direcció de Jaume Guasch, va comptar 
amb la col�laboració del Cor Ciutat de 
Tarragona, del tenor solista Jordi 
Molina i del grup de músics tarragonins 
Trio en Mi. 
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ACTUACIONSACTUACIONSACTUACIONSACTUACIONS    

 
Dia: 16 de desembre 2007 a les 20 h. Lloc: Teatre Auditori de Salou. Companyia: Plan B 
SENVANAR...HISTÒRIA D’UN VIATGE. Amb la col�laboració especial del Cos de bastoners de 
l’Esbart Santa Tecla. 

 

Preu entrades: 6 € (servicaixa) 
 
  

 SUPER SORTIDA AL CIRC CRIC I A PATINAR SOBRE GELSUPER SORTIDA AL CIRC CRIC I A PATINAR SOBRE GELSUPER SORTIDA AL CIRC CRIC I A PATINAR SOBRE GELSUPER SORTIDA AL CIRC CRIC I A PATINAR SOBRE GEL    

 
El passat diumenge dia 2, vam fer cap a Barcelona amb tota una bona colla de l'esbart. Els 

reporters juvenils que ens acompanyaven ens deixen la seva crònica: 
 

Avui dia 2 de desembre hem estat a Barcelona. Hem anat al Circ Cric a les 12h. Al Circ hem rigut, 
hem cantat i hem vist molts famosos (el Marc Cartés, la Clara Segura, el Pep Planas, la Mònica 
Terribas, la Mercè Pons, el Pere Ponce, ...) fins i tot el President Montilla!!! 

 

A les 16h ens ha vingut a buscar el Gil i hem fet com una visita turística. 

 

Ara estem a la porta del Palau de Gel del Barça i estem tots impacients!!! 
 

A la pista  hi havia molta gent i més d’un ha caigut. No hem parat de riure. 

 

Els que no sabien patinar ho han intentat i algun ho ha aconseguit. 
 
A les 19h hem agafat l’autocar i molt cansats marxem cap a Tarragona. 

 

 
  
  
PARC INFANTIL DE NADALPARC INFANTIL DE NADALPARC INFANTIL DE NADALPARC INFANTIL DE NADAL    

 
El dissabte dia 29 de desembre al matí actuaran al Parc Infantil de Nadal, les 

nostres seccions infantil i juvenil i també els nostres bastons petitets. Us hi 
esperem a tots i a veure si animeu a tota la canalla que coneixem a que formin 
part de les nostres seccions! 

    

EL FESTIVAL DE NADALEL FESTIVAL DE NADALEL FESTIVAL DE NADALEL FESTIVAL DE NADAL    

  
Aquest any, com ja tots sabeu, el Teatre Metropol està tancat per 

condicionament durant la temporada de tardor, i això també ens repercuteix a 
nosaltres que no podrem dur a terme el tradicional FESTIVAL DE NADAL, de 
l’esbart.  Hem estat veient la possibilitat de dur-lo a terme en un altre escenari, 
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però no ha estat possible, per tant aquest any no hi haurà festival de Nadal… 
però no patiu que per l’any vinent ja buscarem la formula per a que no es deixi 
de fer. Aprofitem doncs, des de la Junta de l’entitat per desitjar a tothom unes 
MOLT BONES FESTES!!! i també dir-vos que el recull de fotografies que els últims 
anys us estàvem oferint en el transcurs del Festival de Nadal, el podreu veure 
ben aviat a la nostra pàgina d’internet: www.estecla.cat . NO US EL PERDEU! 
 
 
 
 
 

RIFA DE NADALRIFA DE NADALRIFA DE NADALRIFA DE NADAL----    RecordatoriRecordatoriRecordatoriRecordatori    
 

La Loteria de Nadal 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  02915 
 
 
 
 
 

LA BOTIGA DE L’ESBARTLA BOTIGA DE L’ESBARTLA BOTIGA DE L’ESBARTLA BOTIGA DE L’ESBART    
 

Com recordareu a principis d’any es va engegar la botiga de l’esbart  en la que hi 
podeu trobar diferents articles relacionats amb la nostra entitat (samarretes, cd´s, 
llibres, etc...). Si voleu comprar algun d’aquests articles només cal que us poseu 
en contacte amb el Jordi Jové al telèfon 618 921 722  o al correu electrònic: 
jovesistachs@msn.com.  
 Ara que ve Nadal podeu fer un regal original i diferent!!! 
 
 

MAMMA MIA A BARCELONAMAMMA MIA A BARCELONAMAMMA MIA A BARCELONAMAMMA MIA A BARCELONA    
 

Després d’haver despertat el cuquet cultural amb la sortida del Circ Cric, i a petició de molta 
gent, estem mirant la possibilitat de muntar un grup per tornar a Barcelona a veure el musical 
MAMMA MIA. 

  
Encara no sabem dia ni preus, però el que sí que és segur és que serà entre setmana perquè els 

preus són molt més econòmics. De totes maneres ja podeu preparar uns 40€ més o menys per 
cap. 

  
Els que estigueu interessats feu arribar un correu a la Mariona (tifeta@yahoo.es) i a mesura que 

sapiguem més coses us avisarem puntualment. 
  
I DE MOMENT AIXÒ ÉS TOT AMICS!!! 
 
 
 
 

ESBART SANTA TECLA 
Soler, 18 baixos 

430001  TARRAGONA 
 

Apartat 508 – 43080 TARRAGONA 
 

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

www.estecla.cat 
 


