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EDITORIAL 
 
 
Ja s’ha acabat la Setmana Santa amb tota la seva càrrega de sentiment pels creients 
cristians, i la extensa i extraordinària litúrgia dels passats dies. Per tots, també s’han 
acabat les festes i el primer descans una mica llarg del any. I ara, immersos dins la 
primavera amb els dies més agradables, els arbres florits i el sol començant a escalfar, 
“comencem” realment l’any pel que fa a les activitats “públiques” de l’Esbart. 
  
Enguany, com vau veure al darrer Tornem-hi, a més a més de les tradicionals 
actuacions tenim un programa força intens i extens. I, com no podia ser d’altra manera, 
també participarem als actes d’alguns merescuts homenatges que rebran diverses 
persones durant el transcurs de l’any, dels que ja us hem informat i sobre els què amb 
puntualitat tindreu complida informació a fi que hi pugueu participar. 
  
Us encoratgem a tots perquè participeu cada cop més de les diferents activitats que 
organitzem o en les que ens conviden a ser-hi. Penseu què amb això, com en moltes 
altres coses de la vida, el què es deixa passar, difícilment es torna a retrobar, i per 
altra part, quan parlem d’homenatges, el que en realitat estem fent és agrair l’esforç, la 
dedicació continuada, el bon saber fer i la trajectòria d’una persona o institució (les 
que siguin) que han excel·lit o sobresortit pel damunt d’altres i també ens estem 
indirectament homenatjant a nosaltres mateixos ja que indirectament també hem estat 
partícips d’allò que algú a fet ja que en definitiva ho ha fet també per nosaltres. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
POBLES DE CATALUNYA 
 Horta de Sant Joan 
 
  
 Situat a la comarca de la Terra Alta, Horta de Sant Joan, és un bonic poble amb un 
gran patrimoni arquitectònic que li va reportar la denominació oficial de Conjunt 
Històric Artístic Nacional. Els seus carrers estrets i costeruts li donen un cert caràcter 
medieval i com a visites principals hem d’assenyalar: La plaça de l’Església amb 
l’Ajuntament renaixentista que incorpora als baixos l’antiga presó, espai en el que 
actualment s’hi programen exposicions; l’Església de Sant Joan Baptista és del segle 
XIII ; El Convent de la Mare de Déu dels Àngels que popularment és conegut com el 
convent de Sant Salvador (frare del segle XVI,  conegut com Sant Salvador d’Horta des 
de la seva canonització el 1938) ; l'Ecomuseu dels Ports “Lo Perot” ; la Casa del 
Delme que és un palau d’estil lleidatà,  i finalment el Centre Picasso situat a l’antic 
Hospital Renaixentista. 
  
Com és sabut, Picasso va estar una llarga temporada a la població per guarir-se d’una 
malaltia sense deixar de pintar. Posteriorment va tornar-hi i conservà sempre les seves 
amistats al poble. 
  
El seu clima sec i la seva situació al peu de les muntanyes dels Ports de Tortosa-Beseit, 
i situat damunt d’un turó  li donen un especial encant i per aquest motiu de sempre 
molts “artistes” han estat, viscut, nascut o s’han afincat durant més o menys temps al 
poble. És, per tant, un poble d’artistes. 
  
  
 
 

   
 
 
 
 
TOMÀS GIL i MEMBRADO 
 
 
Va néixer a Horta de Sant Joan el 20 d’abril de 1915, és el personatge que ens 
permetem ressenyar a tall d’homenatge donada la seva extensa i intensa obra musical 
en favor de la sardana, de les que n’ha compost més de 800 obtenint múltiples premis 
en diversos certàmens musicals. 
  
Tot i que durant la Guerra Civil (que ell va viure i a la que hi va lluitar dins les files de 
l’exèrcit republicà) i després a les presons a les que va estar per aquest motiu, la seva 
vida no va ser gens fàcil, sempre la música ha estat el fil conductor que ha donat gruix i 
contingut a la seva llarga existència. Als dotze anys ja tocava a la banda del seu poble i 
desprès (de gran) amb diverses orquestres de ball fins que abandona als 39 anys el 
poble i es trasllada a Barcelona.  
  



És l’any 1954, al entrar com a fiscornaire de la Cobla Barcelona, que es pot dir que 
“coneix” la Cobla i comença la seva dilatada carrera tant com a músic de cobla com a 
compositor, ja que a més de les sardanes citades (la primera l’escrigué al 1964) és 
autor d’una trentena d’obres simfòniques per a una o dues cobles. 
  
Volem expressar amb aquestes frases el nostre reconeixement públic i afectiu al mestre 
Gil sumar-nos a qualsevol acte que es realitzi en el seu honor. Persones com ell fan 
gran un poble i un país . Gràcies mestre Gil. 
 
 

    
 
 
ASSEMBLEA 
 
Ja sabeu que pel dia 9-4-05 està convocada  l’assemblea general ordinària. Aquest any 
no toca renovació de càrrecs, així que podeu assistir-hi tranquils. 
Al finalitzar l’assemblea es farà l’acte de lliurament dels guardons a les persones que  
aquest any celebren 15 i 25 anys de soci de l’entitat, que son:  
   
BURILLO PALACIOS, ANTONIO  Placa 15 anys 
CAMPABADAL PRATS, CECILIA  Placa 15 anys 
CAMPABADAL PRATS, EVA Ma.  Pin 15 anys (plata) 
MANCHOBAS CARREÑO, ROSA Mª  Placa 15 anys 
PALAU SANAHUJA, MATIAS   Placa 15 anys 
 
ALEU VIÑAS, Ma. LOURDES   Placa 25 anys 
BRU SALAS, Mª TERESA   Placa 25 anys 
CANELA i GRAU, MONTSERRAT  Placa 25 anys 
DASCA MARINER, TERESA   Placa 25 anys 
MORENTE MELLADO, F.XAVIER  Placa 25 anys 
NAVARRO BERRUEZO, CRISTOBAL  Placa 25 anys 
OLIVE MARTI, JOSEP    Placa 25 anys 
PENA TOMAS, JOSEP    Placa 25 anys 
RIUS CID, JORDI    Placa 25 anys 
ROCA LLORACH, MONTSERRAT  Pin 25 anys (or) 
SALVADO VAL, ANNA    Placa 25 anys 
 
 

 
 
 

HOMENATGE AL Sr.  TOMAS GIL MEMBRADO 
 
Com us van anunciar,  el proper 17 d’abril 2005 al Teatre Metropol, a les 18:00h amb 
entrada lliure, es farà un homenatge al mestre Tomàs Gil i Membrado. 
 
L’acte constarà de una primera part de concert amb la  Cobla Ciutat de Terrassa. 
Tot seguit Homenatge del Casal Tarragoní al compositor. 
Els dos esbarts de Tarragona actuaran a continuació. El nostre esbart interpretarà 
dues de les moltes gloses que Tomàs Gil ha composat i que són “el bon caçador” i “en 



Pere Gallerí”. També el cos de dansa de l’esbart interpretarà Les Majorales d’Horta 
també del mateix autor. 
 
Clourà l’acte la colla sardanista Tarragona Dansa, que ballarà la sardana “Tarragona 
Ciutat Pubilla”. 
 

 
 

 
 
ACTUACIÓ A LA POBLA DE MAFUMET 
 
Amb motiu de la celebració de Sant Jordi 2005, el proper 24 d’abril a les 7h al Casal 
Cultural de La Pobla de Mafumet actuarà el Cos de Dansa, l’entrada és lliure i com 
que està tant “a propet” tenim ocasió d’acompanyar el Cos de Dansa en aquest 
desplaçament. 
 
  

 
 
 
 
AGRUPAMENT D’ESBARTS 
 
L’Agrupament d’Esbarts Dansaires ha creat un portal a Internet d’interès per a tots els 
amants de la cultura tradicional. www.esbarts.org  
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