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INTRODUCCIÓ 
 

L’any 2021, l’Esbart Català de Dansaires ha estat mereixedor del premi convocat per 
la Federació de Cors de Clavé al Millor espectacle o manifestació de cultura popular en 

qualsevol de les seves disciplines excepte el cant coral. El premi ha estat concedit per 
la producció i execució de l’espectacle A plaça! 110 anys de dansa, que l’Esbart ha 
produït amb motiu de la celebració dels 110 anys de la fundació i que ha estat 

realitzat durant els anys 2019 i 2021. En aquest darrer any, s’ha programat als Lluïsos 
d’Horta i al Centre Sant Vicenç de Sarrià. 

 
Els efectes provocats per la pandèmia de Covid-19 han fet que determinades activitats 
d’alguns projectes s’hagin reconvertit en activitats virtuals, activitats mixtes 

presencials-virtuals o s’hagin ajornat.  Aquest fet ha tingut especial incidència en els 
actes previstos a l’espai públic i en les activitats de pràctica de dansa, alguns dels 

quals s’han reconvertir en activitats virtuals publicades a la plataforma youtube: 
Tastet d’A plaça, A plaça! 100 anys de dansa, Re5umint 5 anys, Recordant la ballada 
de Sant Josep Oriol i altres. També s’ha publicat a la plataforma Spotify el volum 2 de 

la col·lecció Músiques del MercèDansa, presentat el dia 21 d’abril a La Casa dels 
Entremesos. 

 
Els actes programats per l’Esbart Català de Dansaires en espais tancats i amb 

aforament limitat s’han realitzat en format presencial i virtual per facilitar la presència 
a totes les persones interessades: inauguracions d’exposicions, Presentacions 2021 i 
el cicle d’actes de la commemoració de l’any Agustí Cohí Grau. Aquests actes s’han 

emès en directe i amb posterioritat han estat publicats als canals youtube de l’Esbart 
Català de Dansaires o de La Casa dels Entremesos. 

 
A l’apartat de difusió, s’ha col·laborat amb la Federació d’entitats de cultura popular i 
tradicional de Barcelona Vella-La Casa dels Entremesos en el projecte del programa 

Sons de festes emès per Ràdio Rambles. 
 

En l’àmbit de la recerca, l’Esbart ha organitzat el cicle de xerrades sota la denominació 
d’Any Agustí Cohí Grau, en record del músic, compositor, instrumentador i pedagog 
musical Agustí Cohí Grau i per posar en valor la seva obra musical. Cohí fou director 

musical i soci de mèrit de l’Esbart Català de Dansaires i autor de nombroses 
instrumentacions de danses que es conserven a l’Arxiu Musical de l’entitat 

     
A més d’aquesta commemoració, s’ha adherit a l’Any Joan Tomàs, amb motiu del 125 
anys del naixement del músic, compositor i pedagog musical. Tomàs havia format 

part de l’Esbart Català de Dansaires del que va ser director musical entre 1917 i 1921. 
S’ha acollir l’exposició Músic de tot cor. Joan Tomàs i Parés (1896-1967), en l’acte 

d’inauguració de la qual s’ha programat una xerrada i visita comentada a l’exposició a 
càrrec de Liliana Tomàs, comissària de la commemoració.   
 

L'Esbart Català de Dansaires també ha participat en el projecte de la Coordinadora de 
centres d’estudis de parla catalana i l’Institut Ramon Muntaner per a la realització de 

l’exposició Octaves. La festa del Corpus als barris de Barcelona (1897-1965). Durant 
l’any 2021 s’ha realitzat part de la recerca i documentació d’aquesta exposició que 
s’ha inaugurat el dia  
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Al llarg d’aquest any, l’Esbart Català de Dansaires ha dedicat recursos i esforços a la 

continuació de l’Inventari de danses vives de Catalunya, projecte iniciat l’any 2017 per 
l’inventari i descripció de les danses en actiu de Catalunya. Enguany s’han acabat els 
treballs de camps i reculls bibliogràfics de dotze danses centenàries de Catalunya i 

s’han publicat les seves corresponents fitxes. 
 

En la mesura que ha estat possible a causa de la pandèmia, s’ha donat continuïtat al 
projecte de col·laboració Dansa a l’escola, amb l’organització de tallers per promoure 
la pràctica de la dansa catalana i la participació en associacions en centres 

d’ensenyament de nivell primari i secundari, especialment de l’àmbit territorial de 
Ciutat Vella. També forma part d’aquest projecte els tallers per escoles que es 

realitzen a La Casa dels Entremesos per encàrrec de la Federació d’entitats de cultura 
popular i tradicional de Barcelona Vella.  
 

Com és habitual, l’entitat ha col·laborat amb altres associacions culturals 
barcelonines, amb la participació a diverses activitats programades per elles, enguany 

amb menys activitats degut a la pandèmia de Covid-19: Festes de Santa Eulàlia, 
Festes de Sant Josep Oriol, Festes de Sant Roc de la Plaça Nova, Festes de la Mercè, 
Colla de geganters del Casc Antic, La Roda i Fira de Santa Llúcia, amb la presència 

dels grups de balladors i balladores, bastoners i bastoneres i Cavallets Cotoners i 
Cavallets petits als espais festius de ciutat i dels barris. 

 
L’Esbart Català de Dansaires ha col·laborat amb el Dia Internacional de la Dansa 
(abril) i el Dia de l’Associacionisme cultural (juny), aquest darrer organitzat per  la 

Generalitat de Catalunya amb activitats virtuals.  També ha col·laborat en la 
campanya de recollida de joguines i llibres de La Casa dels Entremesos que enguany 

han tingut els Cavallets Cotoners i els Cavallets petits de patges amb el lema de 
Galopa cap els Reis!. 
 

Finalment, l’Esbart Català de Dansaires ha realitzat durant l’any 2021 les accions de 
pràctica de dansa, amb participants a partir de quatre anys que composen les 

seccions Infantil, Juvenil i Cos de dansa, així com l’activitat Tastet de dansa. 
Malauradament, no ha estat possible programar les activitats de Clos i batacada. 

Taller de balls de bastons i Ball dels divendres.  
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JUNTA DIRECTIVA i RESPONSABLES 
 
Durant l’any 2021, l’equip responsable de l’Esbart Català de Dansaires ha estat format 

per les següents persones: 
 

 
Junta Directiva: 
 

President:  Daniel Trullols  
Vicepresidenta: Anna Bigas  

Tresorer:  Albert Viñolas  
Secretària:   Alba Manteca 

Vocals:  Montserrat Garrich  
   Joan Gómez  

Thaïs Guiral  

   Anna Jordana  
Xavier Olaria (fins el 29 de maig) 

Guillem Sánchez (a partir del 29 de maig) 
 
 

Equip de mestres de dansa: 
   

   Mònica Amorós 
   Cèlia Bartolomé  

Anna Bigas 

   Biel Fonollosa 
   Oriol Fonollosa 

   Montserrat Garrich 
Anna Jordana 

   Anna Vinyoles 

 
amb el suport: Albert Viñolas 

    
Direcció musical:  

Joan Gómez 

 
Majordomia i vestuari:  

 
Joana Duch 
Núria Fabra 

Montserrat Ferrando 
   Montserrat Garrich 

   Xavier Olària 
   Mireia Planas 
 

Fotografia:  Toni Lucena 
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PATROCINADORS 
 
 
Durant l’any 2021, les activitats de l’Esbart Català de Dansaires han comptat amb el 

suport de: 
 

Ajuntament de Barcelona   

 

Generalitat de Catalunya   

 

Diputació de Barcelona   

 

Federació d’entitats de cultura popular i tradicional de la Barcelona Vella-La Casa 

dels Entremesos     

     

Institut Ramon Muntaner   

 

 

 

 

ASSOCIACIONS FEDERATIVES 
 
L’Esbart Català de Dansaires està associat a les federacions d’associacions següents: 

 
Agrupament d’Esbarts Dansaires. Segle XXI 
 

Agrupació de Bestiari Festiu de Catalunya 
 

Coordinadora de balls de bastons de Catalunya 
 
Coordinadora de Centres d’Estudi de Parla Catalana 

 
Federació d’entitats de cultura popular i tradicional de Barcelona Vella i La Casa dels 

Entremesos 
 
Obra del Ballet Popular 
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COMUNICACIÓ 
 
 
NOTÍCIES PUBLICADES A LA WEB 

 
Durant l’any 2021 s’han fet 33 publicacions a la web de l’Esbart Català de Dansaires 
referides a activitats: xerrades, ballades, presentacions, exposicions i altres activitats.  

 
 
PRESÈNCIA A MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 

Durant l’any 2021 l’Esbart Català de Dansaires ha estat present a: 
  

. Festes.org. La festa i la dansa en les fonts historiogràfiques de la memòria. Corpus 
documental de la ciutat de València (segles XIII—XVII) (3 de gener) 
 

. Butlletí de l’Agrupació de bestiari festiu de Catalunya. El bestiari infantil de Barcelona 
traurà el cap al Born CCM per Santa Eulàlia (25 de gener) 

 
. BTV. Programa Catakrac. Reportatge sobre els tallers de balls de bastons (30 de 
gener). Accessible a: https://beteve.cat/catakrac/catakrac-880/ 

 
. Fiesta cultura. La danza representativa valenciana según Sanchis Francés (gener) 

 
. la casadels entremesos.cat. Durant la setmana del 2 al 6 de febrer a l’entrada de La 
Casa dels Entremesos trobareu exposades les figures del bestiari infantil de Ciutat 

Vella (2 de febrer) 
 

. Cultura popular. Les 5 exposicions de les Festes de Santa Eulàlia 2021 (5 de febrer) 
 
. Punt Informatiu. L’Esbart Català de Dansaires rep el premi Clavé 2020 (març) 

 
. Tornaveu Els Premis Clavé 2020 constaten que la pandèmia no pot aturar el cant 

coral (17 de març) 
 
. Tornaveu. Joan Arimany publica “El ball del ciri de Manlleu: Quan els Tonis dansen 

(17 de març) 
 

. irmu.org. El Museu del Ter presenta el llibre “El ball del ciri de manlleu. Quan els 
Tonis danses” (24 de març) 
 

. Tornaveu. El camí de cançons de Joan Tomàs. Un recital a l’Ateneu Barcelonès i una 

exposició a la Casa dels Entremesos reivindiquen el llegat de Joan Tomàs  (24 de 

març). Accessible a: https://www.tornaveu.cat/noticia/ 
 

https://beteve.cat/catakrac/catakrac-880/
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. barcelona.cat/cultura popular. L'exposició 'Músic de tot cor. Joan Tomàs i Parés' 
arriba a la Casa dels Entremesos  (25 de març). Accessible a: 

https://www.barcelona.cat/culturapopular/ca/noticia/ 
 

. www.mestrejoantomas.cat. L’Esbart Català de Dansaires participa a l’any Tomàs. (2 
d’abril) Accessible a: https://mestrejoantomas.cat/lesbart-catala-de-dansaires-
participa-en-lany-joan-tomas/ 

 
. Tornaveu. L'Esbart Català de Dansaires presenta el segon volum del 'Músiques del 

MercèDansa' (22 d’abril) 
 
. Gaudeix la festa. Joan Tomàs i Parés (1896-1987). Accessible a: 

http://www.alacarta.cat/gaudeix-la-festa/capitol/gaudeix-la-festa-15-04-2021 (15 
d’abril) 

 
. Gaudeix la festa. Corpus 2021. Accessible a: http://www.alacarta.cat/gaudeix-la-
festa/capitol/gaudeix-la-festa-03-06-2021 

 
. Ràdio Rambles. Cultura Tradicional i Popular a la Rambla (23 d’octubre) 

 
. Ràdio Rambles. Sons de festes (12 de novembre) 
 

 
 

 

ACTIVITATS A LES XARXES SOCIALS 
 

La difusió de les activitats de l’Esbart Català de Dansaires a les xarxes socials es fa a 
través de les plataformes Facebook, Twiter i Instagram, amb les aportacions i usuaris 

següents: 

 

FACEBOOK 

Durant l’any 2021, a la plataforma Facebook s’han fet 147 publicacions que 
representen una mitjana de 12 per mes.  El nombre màxim d’abast per publicació és 

de 1.600 i el mínim de 77.  

El nombre de seguidors a 1 de gener era de 1.253 i a 31 de desembre puja fins a 
1.332. 

 
TWITER 

A la plataforma Twiter i durant l’any 2021 s’han fet un total de 52 publicacions, que 
representen una mitjana de 4,5 piulades per mes.  El nombre d’impressions màxim 
per mes és de 18.100 i el mínim de 1.300 impressions. 

El nombre de seguidors a 1 de gener de 2021 era de 724 i a 31 de desembre puja fins 
a 769. 

 

https://www.barcelona.cat/culturapopular/ca/noticia/infobarcelonacalexposicio-music-de-tot-cor-joan-tomas-i-pares-arriba-a-la-casa-dels-entremesos_1051550
https://www.barcelona.cat/culturapopular/ca/noticia/infobarcelonacalexposicio-music-de-tot-cor-joan-tomas-i-pares-arriba-a-la-casa-dels-entremesos_1051550
http://www.mestrejoantomas.cat/
http://www.alacarta.cat/gaudeix-la-festa/capitol/gaudeix-la-festa-15-04-2021%20(15
http://www.alacarta.cat/gaudeix-la-festa/capitol/gaudeix-la-festa-03-06-2021
http://www.alacarta.cat/gaudeix-la-festa/capitol/gaudeix-la-festa-03-06-2021
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INSTAGRAM 

A la xarxa Instagram l’Esbart Català de Dansaires ha fet: 

. al compte esbartcatala:  65 publicacions durant l’any 2021. La fotografia amb més 
“m’agrada” en té 154 i la que menys en té 29, i  

. al compte cavalletscotonersbcn: 32 publicacions durant l’any 2021. La fotografia 
amb més “m’agrada” en té 116 i la que menys en té 23. 

 

 
YOUTUBE  

A la plataforma youtube s’han publicat 12 vídeos, als canals de l’Esbart Català de 
Dansaires i de La Casa dels Entremesos. 
 

 
 

PROJECTES I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ 

L’Esbart Català de Dansaires executa el Conveni permanent de col·laboració amb el 
Consorci per a la Normalització Lingüística, centre de Ciutat Vella com a centre 

col·laborador en activitats per a l’alumnat. 

Concretament, es cedeixen les exposicions produïdes per l’Esbart per ser exposades a 
les instal·lacions dels centres de Barcelona.  Dins del període d’exposició, es programa 

una presentació comentada de l’exposició a partir de la qual l’alumnat ha de preparar 
un treball de curs. 

 
També ha establert conveni amb la Generalitat de Catalunya per la cessió de 
l’exposició Músic de tot cor. Joan Tomàs i Parés (1896-1967). 

 
 

 
COL·LABORACIÓ AMB INSTITUCIONS, ASSOCIACIONS I COL·LECTIUS 
 
 

L’Esbart Català de Dansaires anualment col·labora amb diverses associacions, 

administracions,  col·lectius, mitjans de comunicació, etc.  

 

• Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya 

• Agrupament d’Esbarts Dansaires. Segle XXI 

• Ajuntament de Barcelona. Servei de Cultura Popular 

• Ajuntament de Barcelona. Departament de Festes 

• Ajuntament de Navàs 

• Associació d’Amics del Gegants del Pi 

• Associació de Festes de Sant Roc de la Plaça Nova 

• Associació de veïns del Poble Nou 

• Born Centre cultural 

• Federació d’Ateneus de Catalunya 
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• Centre Parroquial de Sant Vicenç de Sarrià 

• Colla gegantera del Casc Antic 

• Consorci per a la Normalització Lingüística de Barcelona.  

• Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana 

• Coordinadora de colles de ball de bastons de Catalunya 

• Ens de l’associacionisme cultural català 

• Federació d’entitats de cultura popular i tradicional de la Barcelona Vella i La Casa 

dels Entremesos 

• Fira de Santa Llúcia 

• Fundació La Roda 

• Generalitat de Catalunya. Direcció General de cultura popular i associacionisme 
cultural 

• Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament 

• Institut Ramon Muntaner 

• La Casa dels Entremesos 

• Roda d’Esbarts Catalònia 

• Teià. Dansa i tradició 

• Xarxa de televisions locals de Catalunya 
 

 
 
 

FORMACIÓ EN DANSA 

 
Les activitats de formació externa en dansa realitzada per l’Esbart Català de Dansaires 
al llarg de 2021 són les següents: 

 
. Cursos de dansa a escoles i instituts (de gener a març, de setembre a octubre i de 

novembre a desembre): Escola Pere Vila, IES Pau Claris, Escola Guinardó, Escola 
Palcam, etc.  
 

. Tallers de dansa de La Casa dels Entremesos (de gener a desembre): Escola Casas, 
Escola Cervantes, Escola Cascavell, Escola Maristes Immaculada, La Salle-Gràcia i 

altres. 
 
 

 

PRÀCTICA DE DANSA 
 
Del mes de gener al de desembre de 2021 s’han realitzat les sessions de pràctica de 

dansa següents: 
 

• Secció Infantil: s’han realitzat 35 sessions, entre presencials i virtuals, de gener a 
finals de juny i de setembre a desembre.  

• Secció Juvenil: s’han realitzat s’han realitzat 35 sessions, entre presencials i 
virtuals, de gener a finals de juny i de setembre a desembre.  
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• Cos de dansa:  s’han realitzat 75 sessions, entre presencials i virtuals, de gener a 
finals de juliol i de setembre a desembre. També s’han realitzat 5 assajos intensius 

per a la preparació de l’espectacle A plaça!. 110 anys de dansa. 
 

 
 

PRESENTACIONS 2021 

 

La programació Presentacions 2021 ha constat de cinc sessions de presentació de 
novetats bibliogràfiques sobre dansa o música:  a la: 

  
. Músiques del MercèDansa, volum 2, amb la intervenció de Jordi Fosas, director de 
Fira Mediterrània i Joan Gómez, director de la col·lecció (21 d’abril) 

 
. Músiques del MercèDansa, amb la intervenció de Joan Gómez, director musical (30 

de maig, Sarrià)  
 
. Músiques del MercèDansa, amb la intervenció de Joan Gómez, director de la 

col·lecció (22 d’agost, Navàs) 
 

. Aportacions a la dansa catalana 2020, amb la intervenció de Daniel Trullols i 
Montserrat Garrich, president i vocal d’arxiu i biblioteca (28 d’octubre) 
 

. Aportacions a la dansa catalana, amb la intervenció de Daniel Trullols, president (21 
de novembre, Teià) 

 
 

 
EXPOSICIONS  2021 
 
 

L’Esbart Català de Dansaires ha acollit, en conveni amb la Generalitat de Catalunya, 
l’exposició Músic de tot cor. Joan Tomàs i Parés (1896-1967) que ha estat exposada a 

la Sala de ball de La Casa dels Entremesos del 30 de març al 28 d’abril. 
 
També ha acollit l’exposició Octaves. La festa del Corpus als barris de Barcelona 

(1897-1965),  produïda per la Coordinadora de centres d’estudi de parla catalana i 
l’Institut Ramon Muntaner, que ha estat exposada a la Sala de ball de La Casa dels 

Entremesos del 8 de maig al 26 de juliol. 
 
Finalment, des del dia 24 d’abril, l’entitat ha posat a l’abast de la ciutadania totes les 

seves exposicions a través de la pàgina web perquè es puguin visitar i gaudir des de 
casa (http://www.esbartcatala.org/ca/serveis-i-activitats-de-divulgacio/exposicions). 

 
 
 

 
 

 

http://www.esbartcatala.org/ca/serveis-i-activitats-de-divulgacio/exposicions
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MERCÈDANSA 2021 
 

Per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura, l’Esbart Català de 
Dansaires ha organitzat la vint-i-setena edició de les activitats programades a l'espai 
MercèDansa de les Festes de la Mercè.   

Per a aquest any, s’han convidat algunes de les danses vives del calendari festiu de 
poblacions properes a la ciutat de Barcelona. Els balls convidats han estat: 

 

Ball del babau d’Esplugues de Llobregat  
Ball del tortell del Prat de Llobregat  

Danses de Maig de Badalona  
Ball de bastons del Poble Sec  de Barcelona 

Ball de vinyataires de Santa Coloma Cervelló  
Ball de capgrossos de Santa Coloma de Gramenet 

Ball de Carnestoltes del Prat de Llobregat 
Ball de capgrossos cireraires de Santa Coloma Cervelló  

Ball de les gitanes de Sant Cugat del Vallès 
 
Com en anys anteriors, MercèDansa s’ha tancat amb el Galop de la Mercè que 

enguany ha complert 25 anys. Aquesta celebració s’ha ajornat a l’any 2022 ja que 
s’ha fet sense la participació del públic per requeriment sanitari. 

 
 
 

ANY JOAN TOMÀS I PARÉS 

 
La Generalitat de Catalunya ha declarat l’any 2021 Any Joan Tomà per commemorar 

els 125 anys del naixement del músic Joan Tomàs i Parés, director musical de l’Esbart 
Català de Dansaires als anys 1919-1920. 

 
Joan Tomàs i Parés va ser un músic molt actiu en els camps de l’estudi, la 
investigació, la docència i la direcció de cors, així com a través d’escrits i conferències.  

També va realitzar una tasca molt important per l’Obra del Cançoner Popular de 
Catalunya treballant per un gran nombre de missions de recerca, moltes amb Joan 

Amades, amb qui també va col·laborar amb altres projectes. 
 
Per afegir-se a la commemoració, l’Esbart Català de Dansaires ha acollit l’exposició 

Músic de tot cor. Joan Tomàs i Parés (1896-1967). A l‘acte d’inauguració hi ha 
intervingut Liliana Tomàs, neta de Joan Tomàs i comissària de l’Any Joan Tomàs i 

Parés amb el comentari al contingut de l’exposició, Joan Gómez amb la interpretació 
de tres peces i dansaires de l’Esbart amb la interpretació del Ball de tres parts, en 

represnetació de les peces recollides per Tomàs. 
 
Aquesta commemoració s’ha relacionat amb la del centenari del naixement del músic 

Agustí Cohí-Grau que va usar materials recollits per Joan Tomàs per harmonitzar 
danses, segons es descriu al següent apartat. 
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ANY AGUSTÍ COHÍ GRAU 

 

L’any 2021 s’escauen cent anys del naixement del músic Agustí Cohí Grau, nascut el 
dia 10 de juny de 1921. Agustí Cohí-Grau va ser músic i compositor i harmonitzà gran 
quantitat de peces de peces, la gran majoria per cobla però també per orquestra. Va 

ser Director musical de Esbart Català de Dansaires i soci d’honor fins l’any 2012, data 
del seu traspàs. 

 
La celebració s’ha obert el dia 10 de juny, centenari del seu naixement amb Apunts 

biogràfics. Agustí Cohí Grau i l’Esbart Català de Dansaires, amb la intervenció de 

Jaume Simon, antic mestre de l’Esbart que compartí amb Cohí quan aquest era 

director musical de l’entitat, Joan Gómez, actual director musical i coneixedor de 

l’obra de Cohí Grau, i Daniel Trullols. 

 

El dia 7 d’octubre s’ha  programat la taula rodona L’obra musical de Cohí Grau amb 

persones que han treballat al seu voltant: Jordi Núñez, director, Joan Palet director 

de l’Orquestra Amics dels Clàssics, Josep Maria Serracant, president de Músics per la 

cobla i Òscar Colomé, músic de l’Orquestra Estela. 

 

Finalment, el 4 de novembre s’ha dut a terme la conferència És la melodia del 

mestre Tomàs?, per destacar l’ús per part d’Agustí Cohí Grau de melodies recollides 

per Tomàs. La sessió ha comptat amb amb audició comentada i interactiva de 

fragments de ballets instrumentats per a cobla, a càrrec de Liliana Tomàs i Joan 

Gómez. 

A totes les mostres de dansa que realitzi l’Esbart Català de Dansaires s’usaran, 
preferentment, harmonitzacions per cobla o orquestra obra d’Agustí Cohí-Grau. 

 
 
 
INVENTARI DE DANSES VIVES DE CATALUNYA  
 
 

Durant l’any 2021, l’Esbart Català de Dansaires ha continuat treballant en el projecte 
de l’Inventari de danses vives de Catalunya, en el que a finals de l’any s’ha arribat 

gairebé a la xifra de 1400 fitxes actives (www.dansesvives.cat). 
 
El projecte per 2021 ha estat dedicar les tasques relacionades amb l’Inventari a la 

catalogació el màxim complet possible de danses vives centenàries de Catalunya que 
han de complir els requisits següents: tenir 100 anys o acostar-s’hi i ser ballades amb 

el màxim de pervivència, exceptuant etapes que dificultin la presència a l’espai públic 
(dictadura de Primo de Rivera, Guerra Civil i postguerra). 
 

El projecte de catalogació de danses centenàries ha comprès les tasques següents: fer 
treball de camp a la població, realitzar entrevistes amb informants, buidar fons 
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d’informació  publicades o inèdites: d’arxiu, publicades, audiovisuals, etc. i assistir a 
les festes a les que pertanyen les danses catalogades, aquest darrer punt molt minvat 

pel confinament i les restriccions de mobilitat. 
 

Les danses que s’han catalogat extensament són les següents: Ball de l’almorratxa de 
Gironella, Ball del Drac de Vilafranca del Penedès, Ball de l’Àliga de Valls, Ball de 
bastons de Cardona, Ball de les patacades de Cadaqués, Ball de plaça de Lloret de 

Mar, Ball dels pabordes de Sant Joan de les Abadesses, Ball de cintes de Les Preses, 
Trencadansa de Prats de Lluçanès i els Armats de Bellpuig. 

 
 
 

 

ARXIU I BIBLIOTECA  
 

CONSULTES 

S’han atès un total de 31 consultes als fons bibliogràfics i documentals de l’Arxiu i a la 

Biblioteca de l’Esbart Català de Dansaires.  Cal destacar les consultes sobre: 

• Imatges de danses vives 

• Biografia de Manuel Cubeles 

• Biografia de Joan Magrinyà 

• Materials de les missions de recerca de l’Obra del Cançoner Popular: Palmira 

Jaquetti 

 

Així mateix s’han atès les peticions de reproducció d’imatges relacionades amb Aureli 
Capmany fetes per la Direcció general de cultura popular i associacionisme cultural de 
la Generalitat de Catalunya. 

 
 

CATALOGACIÓ 

S’han catalogat els documents relatius a balls i danses de Catalunya ingressats durant 
l’any 2021, ja siguin monografies, fulletons o documents relatius a danses amb un 

total de 178 documents. 

 

COMPRA 

Durant el 2021, s’han subscrit les següents publicacions periòdiques: Som, Caramella: 
revista de música i cultura popular i Canemàs: revista de pensament associatiu, així 

com les publicacions de les entitats federatives: Frontissa, Punt Informatiu i Memòria 
històrica. 

S’han incorporat nou monografies als fons de la biblioteca. 
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DONATIUS 

S’han rebut gratuïtament les següents publicacions: Unió i Gegants. S’han rebut en 

concepte de donatiu un total de quatre monografies. 
 

 
 

ROBER 
 
Al llarg de l’any 2021, l’Esbart Català de Dansaires ha confeccionat diverses peces de 
roba pels balladors i balladores: 

 
. 12 faldilles 

. 5 davantals 
 

També s’han restaurat les 8 peces dels Cavallets petits malmeses per l’ús. 
 
 

 
 

ACTIVITATS SEGONS CALENDARI 
 
 

Febrer 
 
2 al 6 febrer Barcelona. Festes de Santa Eulàlia. La Laia és bestial!. Amb la 

participació dels Cavallets petits 
3 a 21 febrer Vilanova i la Geltrú. Exposició Coreografia archeologica. 1920, les 

Danses de Vilanova 
6 al 13 febrer Barcelona. Pintem la Laia 2021 

7 al 21 febrer Barcelona. Festes de Santa Eulàlia. Mostra de bestiari infantil. Amb 
la participació dels Cavallets petits 

13 febrer Youtube. Festes de Santa Eulàlia. Tastet d’A plaça!. Enregistrament 

emès en substitució de la Ballada d’esbarts  
 

Març 
 
12 març Yootube. Recordant la ballada de Sant Josep Oriol. Accessible a: 

https://www.youtube.com/watch?v=eV803PGsJuY 
30 març Barcelona. Exposició Músic de tot cor. Joan Tomàs i Parés (1896-

1967). Inauguració 
30 a 31 març  Barcelona. Exposició Músic de tot cor. Joan Tomàs i Parés (1896-

1967) 

 
Abril 

 
1 a 28 abril Barcelona. Exposició Músic de tot cor. Joan Tomàs i Parés (1896-

1967) 

7 abril Barcelona. Activitat virtual. Emissió d’ A Plaça!,. 110 anys en dansa  
13 abril Barcelona. Tallers de balls de bastons per l’Escola Sant Joan 

Baptista. 
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15 abril Barcelona. Gaudeix la festa. Joan Tomàs i Parés (1896-1967) 
21 abril Barcelona. Presentacions 2021. Músiques del MercèDansa, volum 2 

29 abril Barcelona. Virtual. Dia internacional de la dansa. Emissió de  
Re5umint 5 anys  

29 abril Barcelona. Plataforma Spotify. Publicació del volum 2 de Músiques 
del MercèDansa  

Maig 

 
7-8 maig Tortosa. Recercat 2021 

21-22 maig Falset. 2n. Congrés de la jota 
22 maig Montesquiu. Lliurament dels Premis Clavé 2021. 
23 maig Montcada i Reixac. Festa Major de Montcada 

27 maig Barcelona. La Casa dels Entremesos. Exposició. Octaves. La festa 
del Corpus als barris de Barcelona (1897-1965). 

29 maig Barcelona. Seu social. Assemblea de socis 
29 maig Barcelona. Santa Maria del Mar. Els gegants d’En Rovirosa 
29-30 maig Barcelona. Ajuntament de Barcelona. Diada de Corpus. Exposició 

del Bestiari històric de Barcelona 
30 maig Barcelona.Sarrià Presentacions 2021. Presentació de Músiques del 

MercèDansa, volum 2 
 
Juny 

 
1-6 juny Barcelona. Ajuntament de Barcelona. Diada de Corpus. Exposició 

del Bestiari històric de Barcelona 
1-30 Barcelona. La Casa dels Entremesos. Exposició Octaves. La festa 

del Corpus a Barcelona. 

3 juny Barcelona. La Casa dels Entremesos. Taula rodona Octaves de 
Corpus. La memòria popular 

4 juny Barcelona. Dia de l’Associacionisme cultural. Portes obertes als 

assajos i biblioteca 
5 juny Barcelona. La Casa dels Entremesos. Tastet de danses 
6 juny Barcelona. Ajuntament de Barcelona. Processó de Corpus  

10 juny Barcelona. La Casa dels Entremesos. Taller de balls de bastons 
10 juny Barcelona. La Casa dels Entremesos. Any Agustí Cohí Grau. 

Xerrada Agustí Cohí Grau i l’Esbart Català de Dansaires. Apunts 

biogràfics 
11 juny Barcelona. La Casa dels Entremesos. Taller de balls de bastons 

12 juny Barcelona. La Casa dels Entremesos. Tastet de balls i danses 
12 juny Barcelona. Born Centre Cultural. Jornada d’història local 
15 juny Barcelona. La Casa dels Entremesos. Taller de balls i danses 

18 juny Barcelona. La Casa dels Entremesos. Final de curs de la secció 
Infantil 

 
Juliol 
 

7 juliol  Barcelona. La Casa dels Entremesos. Taller de balls de bastons 
11 juliol  Barcelona. Festa Major de Sant Antoni. Festes de Sant Antoni 
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Agost 
 

11 agost  Barcelona. La Casa dels Entremesos. Taller de balls de cavallets 
15 agost Barcelona. Festes de Sant Roc de la Plaça Nova. Ballada 

16 agost Barcelona. Festes de Sant Roc de la Plaça Nova. Seguici de sant 
Roc 

22 agost Navàs. Presentacions 2021. Músiques del MercèDansa, volum 2 

 
 

Setembre 
 
7 al 26 setembre Barcelona. Born Centre de cultura i memòria. Exposició de bestiari. 

11 a 26 setembre  Barcelona. Festes de la Mercè 2021. Ajuntament de Barcelona. 
Exposició del Seguici popular  

15 setembre Barcelona. La Casa dels Entremesos. Exposició Anunciant la Mercè. 
Els cartells de la festa major de Barcelona 

18 setembre Barcelona. Poblenou. Festa Major 

23 setembre Barcelona. Festes de la Mercè 2021. Plaça de Sant Jaume. Toc 
d’Inici 

24 setembre Barcelona. Festes de la Mercè 2021.Cotxeres de Sants. Associa’t a 
la festa 

24 setembre Barcelona. Festes de la Mercè 2021. Plaça de la Mercè. Seguici de 

la Mercè 
24 setembre Barcelona. Festes de la Mercè 2021.Passeig de Gràcia. Cavalcada 

de la Mercè 
25 setembre Barcelona. Festes de la Mercè 2021. Parc de la Ciutadella. Matí 

Bastoner 

25 setembre Barcelona. Festes de la Mercè 2021. Parc de la Ciutadella. Ballada 
d’esbarts 

26 setembre Barcelona. Festes de la Mercè 2021. Parc de la Ciutadella. 
MercèDansa 

26 setembre Barcelona. Festes de la Mercè 2021. Parc de la Ciutadella. 

MercèDansa 
28 setembre Barcelona. La Casa dels Entremesos. Taller de balls de cavallets. 

Galopa amb els cavallets! 
 

 
Octubre 
 

3 octubre, matí Barcelona. Barceloneta. Bateig dels gegantets de la Barceloneta 
3 octubre Hospitalet de Llobregat. Foro de cultures populars i tradicionals de 

l’Hospitalet 
5 octubre   Barcelona. La Casa dels Entremesos. Taller de balls de bastons 
8 octubre Barcelona. La Casa dels Entremesos. Taula rodona L’obra d’Agustí 

Cohí Grau 
13 octubre Barcelona. La Casa dels Entremesos. Tallers de balls de cavallets. 

Galopa amb els cavallets! I de balls i danses Ballem, ballem i no 
parem!. 

22 octubre Barcelona. La Casa dels Entremesos. Tallers de balls de bastons 

Bon cop de bastó! i de de balls i danses Ballem, ballem i no 
parem!. 
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22 octubre Castell de Montesquiu. Concessió del premi al Millor espectacle o 
manifestació de cultura popular en qualsevol de les seves 

disciplines excepte el cant coral, convocat per la Federació de Cors 
de Clavé, per l’espectacle A plaça!. 110 anys de dansa. 

 
23 octubre Barcelona. Basílica Santa Maria del Mar. XVII Ballada de gegants 

històrics a Santa Maria del Mar 

26 octubre Barcelona. La Casa dels Entremesos. Taller de balls de bastons Bon 
cop de bastó! 

28 octubre, matí Barcelona. La Casa dels Entremesos. Taller de balls i danses 
Ballem, ballem i no parem!. 

28 octubre, tarda Barcelona. La Casa dels Entremesos. Presentacions 2021. 

Aportacions a la dansa catalana 2020 
 

 
Novembre 
 

4 novembre  Barcelona. La Casa dels Entremesos. Any Agustí Cohí Grau. 
Xerrada És la melodia de Joan Tomàs? 

6-7 novembre Caldetes. Balla amb la natura. 
13 novembre Barcelona. Mercat de Santa Caterina. 2a. Diada infantil de Santa 

Caterina 

13 novembre Barcelona. La Casa dels Entremesos. Tastet de danses, taller 
familiar de danses 

14 novembre Barcelona. Lluïsos d’Horta. A plaça!. 110 anys de dansa 
18 novembre Barcelona. La Casa dels Entremesos. Tallers de balls de bastons 
20 novembre Barcelona. La Casa dels Entremesos. Tallers de balls i danses 

21 novembre Teià. Presentacions 2021. Aportacions a la dansa catalana 2020 
27 novembre Barcelona. Teatre de Sarrià. A plaça!. 110 anys de dansa 

 
 
Desembre 

 
11 desembre Barcelona. Fira de Santa Llúcia. Diada de les tradicionals 

nadalenques 
11 desembre Barcelona. Centre Sant Pere Apòstol. Festa del 113è aniversari. 

Ballada del soci 2021 
17 desembre Barcelona. La Casa dels Entremesos. Nadal a l’Esbart Català de 

Dansaires 

18 desembre Barcelona. La Casa dels Entremesos. Tastet de danses, taller 
familiar de danses 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

 19 

 
 

 
 

 
 
 

 

DADES DE CONTACTE 
 

ESBART CATALÀ DE DANSAIRES 
La Casa dels Entremesos.  

Plaça de les Beates, 2.  Barcelona 08003 

Telèfon: 93 412 51 11 
Adreça electrònica: info@esbartcatala.org 

Adreça web: http://www.esbartcatala.org/ca 

     https://dansesvives.cat/ 
Facebook: https://facebook.com/esbartcatala.dedansaires/ 

Twitter: https://twitter.com/esbartcatala 

Instagram: https://instagram.com/esbartcatala 
Instagram: https://instagram.com/cavalletscotonersbcn 
Canal Youtube: https://www.youtube.com/esbartcataladedansaires 
 

Esbart Català de Dansaires 
Barcelona, desembre de 2021 
 

http://www.esbartcatala.org/ca

