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SETEMBRE  2006                      FULL INFORMATIU 
Núm. 126        4a  època   

 
 

EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    

 
Ja tornem a ser aquí, i això vol dir que l’estiu ja està pràcticament acabat i que 
ens enfrontem a les festes de Santa Tecla on tornarem a ser co-protagonistes  
de la festa organitzant i participant als diferents actes i representant el Retaule 
per 15è any  (estem d’efemèrides). 
   
Iniciem novament un final d’exercici que culminarà per les festes de Nadal i del 
que haurem de fer balanç a partir de llavors. 
  
Hem de fer referència no obstant a les festes de Sant Magí. Ressaltar en 
primer lloc que enguany Les Contalles les hem representat a la Plaça de les 
Cols degut a l’impossibilitat de fer-ho a l’Amfiteatre. Tot i la gran proximitat dels 
espectadors a un espectacle creat i pensat per veure's a una certa distancia a fi 
de guanyar plasticitat i que a més, fins el darrer dia encara s’anunciava que es 
faria a l’amfiteatre, va ser un gran èxit amb força quantitat d’espectadors que 
van manifestar reiteradament la seva satisfacció.  
  
En segon lloc, no ens queda mes remei que fer referència al desafortunat dia 
de l’actuació a la Plaça de la Font. Com ja és prou conegut per tots, no vam 
poder acabar l’espectacle degut a las lesions de varis integrants del Cos de 
Dansa per culpa del lamentable estat en què es trobava la tarima/escenari que 
se’ns va habilitar. Les fustes es movien, s’enfonsaven o s’aixecaven i era tot un 
perill continuar amb l’actuació.  
  
Probablement no havíem d’haver començat, però l’Esbart Santa Tecla té a gala 
la seva lluita permanent per la Ciutat i les seves Festes. La recuperació i 
conservació de danses populars i la seva difusió, i també la creació de nous i 
millors espectacles que ajudin a conèixer Tarragona arreu, amb un signe d’alta 
qualitat. Per aquests motius es va decidir tirar endavant un espectacle de molt 
alt rigor tècnic a un lloc que no era adient per fer-ho, tot i que era conegut per 
les institucions municipals el que anàvem a representar al haver-ho estrenat al 
teatre Metropol.  
  
El resultat ja el coneixeu, l’hem comentat més amunt; diversos lesionats de 
més o menys consideració i una certa manca de “tacte” per part del Regidor de 
Festes a l’hora de parlar amb els diaris, on va fer uns comentaris imprecisos  
que desprès va haver de matisar.  
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Nosaltres hem preferit mantenir-nos, de moment, amb una actitud de prudència 
controlada i expectant, sense entrar en guerres absurdes, i hem demanat als 
integrants del Cos de Dansa i als seus familiars que és mantinguin en aquesta 
línia i dins d’aquest to general de “seny”.  Tota la ciutadania sap perfectament 
que no és l’Esbart Santa Tecla qui munta l’escenari, sinó el propi Ajuntament 
mitjançant la brigada corresponent de la regidoría a la que li pertoqui.  
  
Esperem i desitgem que no es torni a repetir mai més pel bé de la Ciutat i del 
nostre Esbart. 
 

 
 
 

20 d’agost…. Una actuació desafortunada !  
 
I no em refereixo a la del Cos de Dansa de l’Esbart que presentava BATECS, a la plaça 
de la Font…. més aviat hem refereixo específicament a l’escenari on es produïa aquesta 
representació. 
 
Ningú vol tenir mai la responsabilitat quan les coses no surten bé, però el que és ben 
segur és que l’Esbart no la té. No la té, per què quan l’Esbart ha d’actuar es preocupa i 
s’ocupa de tenir-ho tot a punt i controlat per a que no falli res. Unes quantes persones 
preparen l’espectacle; no és arribar i moldre, no! el vestuari, la il.luminació, les 
músiques… 
 
Per aquest espectacle en concret, l’esbart va preparar : 
• uns “gobos” d’il·luminació per al piano (ja que al Teatre Metropol es projectaven 

des de darrera) així com pel balcó. En Pepe l’il·luminador, va haver de fer un 
disseny específic per aquesta ocasió… A més, encara en el darrer moment (de 
veritat el darrer, doncs quedaven només 4 hores…),  es van haver de buscar un 
parell de focus especials que no tenia la companyia de llums. 

• Uns enregistraments musicals del cor que acompanya el primer bloc de danses. 
• Un vestuari que només es fa servir menys d’un minut per ambientar la darrera de les 

coreografies de l’esbart i que en aquest cas no va arribar a sortir.  
 
Tot això ens porta a dir: parlem de diners? En absolut: l’Esbart no escatima cap esforç 
ni personal ni econòmic per dur a terme una bona actuació i més quan es tracta d’actuar 
a casa!   
 
Com cada any, es parla amb el departament de cultura i festes, per concretar el que es 
necessita per aquest dia en concret: escenari (10x10mts. mínim), rampa, escales d’accés, 
cadires per el públic (no com l’any passat per Santa Tecla…..) I aquí es on no 
aconseguim tenir cap any les condicions mínimes que demanem…  se’ns cataloga de 
“refinats”, de que ens adaptem poc i que sempre ens queixem, quan l’únic propòsit es 
donar dignitat a tot el que fem. 
 
Jo com a presidenta de l’Esbart vaig rebre les disculpes del regidor de festes Carles Sala 
per aquest fet i per les interpretacions que, de les declaracions al diari, podíem fer. 
Encara que no ho sembli, a l’Esbart no li agrada fer polèmica, només volem deixar clars 
els fets i demanar solucions. Esperem, potser millor exigim, que aquesta actuació 
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desafortunada serveixi almenys per que es prenguin les mesures necessàries per a que 
MAI MÉS torni a passar a ningú…  Nosaltres, com a entitat,  a partir d’ara NO 
BALLAREM MAI en un escenari que pugui suposar el mínim perill pels nostres 
dansaires. 
 
Gràcies a tots per el vostre suport i la vostra comprensió. 
 

Rosa Llorach 
Presidenta 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
El Retaule fa 15 anys!! qui ens ho havia de dir... 
 
Des d’aquell primer retaule quants records i emocions, quants nervis i assajos, quants 
dansaires han tingut la oportunitat de fer-lo… 

 
quinze anys  d’explicar en dansa la vida i martiri de la Santa.  
quinze anys  d’encapçalar els actes més tradicionals de les festes. 
quinze anys  esdevenint els protagonistes d’un dia en l’atapeït 
programa de Santa Tecla. 
quinze anys  omplint la Catedral. 
 
Aquest any no hi podeu faltar!!  Recordeu-ho a tothom i molt 
especialment a tots aquells que l’han ballat. Que vinguin a veure i 
reviure aquell retaule que algun any van ballar. A fer-se una foto tots 

plegats a l’altar major per recordar allò de …jo també l’he ballat. I també fem plegats un petit, 
però molt especial, reconeixement als quatre nois que durant 15 anys l’han ballat en totes les 
representacions:al Pere, al Carles, a l’Abraham i al Jordi.  
A ells i a tots moltes gràcies per confiar en les meves, que són les vostres, inquietuds per 
Tarragona. 

 
Jaume Guasch 

 
 
 
 
 

ACTUACIÓ DELS BASTONERS (Grans i Petits) 
 
Els Pallaresos, 06 d’agost 2006 
  
Per segon any consecutiu ens conviden a participar a la Festa Major a els 
Pallaresos. 
Els protagonistes són els bastons petits, que amb les seves evolucions 
amenitzaren la cercavila, juntament amb els diables petits del Ball de Diables 
de Tarragona, tot acompanyant els gegants i els cap-grossos dels Pallaresos 
en l'anada a ofici del dia 06 d'agost. 
Cal dir que tots vam agrair el refresc i el pica-pica que férem durant l'ofici. 
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Torredembarra, 26 d’agost 2006 
 

El Dissabte 26 d’agost a les 7 del vespre El Cos de Bastoners i el Ball de Bastons petit 
del nostre esbart van iniciar una cercavila pels carrers de Torredembarra, convidats pel 
Ball de Bastons de Torredembarra, per a celebrar el 10è aniversari de la seva 
recuperació. 
 
En aquesta CERCAVILA BASTONERA vam poder gaudir de gran diversitat d’estils a 
l’hora de fer “ball de bastons”. Hi van actuar les següents colles: 
 
Ball de Bastons de Llorenç del Penedès 
Bastoners de Vilanova i la Geltrú de l’A.B.P. 
Cos de Bastoners de l’Esbart Santa Tecla de Tarragona 
Ball de Bastons de L’Espluga de Francolí 
Ball de Bastons d’Altafulla 
Bastoners de La Riera de Gaià 
Ball de Bastons d’El Vendrell 
Bastoners de L’Aleixar 
Bastoners de l'Esbart Santa Llúcia de Reus 
Colla de Bastoners de Vilafranca del Penedès 
Bastoners de l'Esbart Sant Cugat del Vallès 
Ball de Bastons de La Múnia 
The Gloucestershire Morris Men (Anglaterra) 
Ball de Bastons de Torredembarra 
 
Cal recordar que el Ball de Bastons de Torredembarra fou apadrinat pel nostre Cos de 
Bastoners ara fa 10 anys, i encara queda algun bastoner d’aquella època. 
 

    

    

Vè ANIVERSARI COS PETIT DE BASTONERS ESBART Vè ANIVERSARI COS PETIT DE BASTONERS ESBART Vè ANIVERSARI COS PETIT DE BASTONERS ESBART Vè ANIVERSARI COS PETIT DE BASTONERS ESBART 

SANTA TECLASANTA TECLASANTA TECLASANTA TECLA 

 
 

Sembla que faci quatre dies d’aquell hivern del 99 quan va començar a treballar-se la 
idea de crear una secció petita del Ball de Bastons de l’Esbart que acompanyaria al 
Patatuf Petit a la Cercavila de la Santa Tecla Petita de la nostra Festa Major. Després de 
molts assaigs en diferents llocs: Cooperativa Obrera, local de l’Ass .de Veïns del Port, 
Escenari del Teatre Auditori del Camp de Mart, jardins del Camp de Mart, i finalment al 
nou local de l’Esbart... Va ser a la Santa Tecla de l’any 2001, que després de la 
presentació oficial el 17 de setembre i apadrinat per la Secció Infantil del Ball de 
Bastons de Montblanc, va néixer públicament el Cos Petit de Bastoners de l’Esbart 
Santa Tecla. 
 
Des d’aleshores, i després de moltes hores d’assajar i més de 20 actuacions per les 
nostres contrades continuem el nostre camí amb la mateixa il·lusió i ganes de deixar ben 
alt el nom de l’Esbart, treballant per fer més gran la nostra Festa Major i sobretot 
gaudint del Ball de Bastons. 
 
Els monitors dels Bastons Petits volem agrair el suport rebut a tota la nostra gent - la 
gent de l’Esbart -, als monitors que en aquests anys han estat amb nosaltres, als 
responsables del vestuari que sempre treballen anònimament, a tots els que ens han 
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ajudat i aconsellat per muntar els balls, als pares que ens han patit... però sobretot a tots 
els nens i nenes que ja no piqueu amb nosaltres i els que esteu esperant el dia 19, 
bastoners i bastoneres que han fet possible que el Cos Petit de Bastoners es faci un espai 
imprescindible i insubstituïble dins la Santa Tecla Petita de Tarragona. 
     Gràcies i per molts anys a tots!! 
 
          Els monitors 
 
NOTA: A la propera revista que sortirà el mes d’octubre es publicaran les idees d’alguns dels 
bastoners petits als que se’ls va demanar que pensessin en nous balls per sortir a plaça. 
 
 

ACTUACIONS PREVISTESACTUACIONS PREVISTESACTUACIONS PREVISTESACTUACIONS PREVISTES    
    

SETEMBRE 

      
dia 11, dilluns Cos de Dansa El Prat de Llobregat 19:00 h. BATECS DEL TEMPS 
dia 19, dimarts Balls petits de festa major Seguici Santa Tecla Petita El Patatuf petitet 
    Bastons petitets 
      
dia 20, dimecres RETAULE Catedral de Tarragona 22:30 h. 15 anys de Retaule 
dies 22 i 23 Balls de festa major Seguici Santa Tecla  Cos de Bastoners 
            divendres    Patatuf  
            dissabte    Cercolets  
    Turcs i Cavallets 
    Valencians  
dia 24, diumenge Esbart de Rubí NIT DE DANSA  19:00 h.   
      
      

OCTUBRE 

      
dia 7, dissabte Cos de Dansa Vilanova del Vallés  BATECS DEL TEMPS 
      
 

NIT DE DANSA AL TEATRE METROPOL 

24 de setembre. 19:00 h  

Esbart dansaire de Rubí  

Entrada lliure amb invitació 

Aquest any l’Esbart organitza la Nit de Dansa, conjuntament amb la Fundació Caixa Terrassa. I 
és per aquest motiu que per poder assistir a l’acte es necessari recollir les invitacions que es 
reparteixen a les taquilles del Teatre Metropol. 

La norma del teatre és que només es donen dues invitacions per persona, però en el cas dels 
socis de l’Esbart, ens en donaran 2 per cadascun del socis, encara que no hi vagi 
personalment. Això si, haurem de donar el nom, ja que a taquilla tenen el llistat dels socis de 
l’Esbart. 

Recomanació: és important que no s’adormiu per anar a recollir les invitacions, però el que si 
volem demanar és que les utilitzeu. Això vol dir que necessitem tenir LES INVITACIONS 
REPARTIDES I EL TEATRE PLE.  
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Qualsevol dubte sobre aquest tema, si us plau, pregunteu als responsables de seccions o als  
membres de la Junta. 

  

Ball de Valencians PetitBall de Valencians PetitBall de Valencians PetitBall de Valencians Petit    
 
Al numero 125 vam anunciar la incorporació del Ball de Valencians petit al seguici de Santa 
Tecla petita. Tot i la nostra previsió, aquest any no sortirà. En la propera revista informarem 
més extensament. 
 

 

Aniversari EsbartAniversari EsbartAniversari EsbartAniversari Esbart 
Reserveu els dies 21 i 22 d’octubre per poder celebrar tots junts l’aniversari. S’ampliarà 

l’informació ben aviat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESBART SANTA TECLA 
Soler, 18 baixos 

430001  TARRAGONA 
 

Apartat 508 – 43080 TARRAGONA 
 

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

www.estecla.cat 
 


