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TOC D’INICI

COMENÇA EL CAMÍ A LA FESTA,
ACOMPANYA’NS!



2Toc d’Inici - Esbart Sant Martí de Barcelona

ÍNDEX

1. Què és Toc d’Inici?

2. Programa

3. El grup

4. Dansaires

5. Equip artístic i tècnic

6. Fitxa tècnica

7. Contacte



3Toc d’Inici - Esbart Sant Martí de Barcelona

QUÈ ÉS TOC D’INICI?

Toc d’inici és el nom de la nova proposta 
que ofereix l’Esbart Sant Martí de Barcelona, 
en un format diferent a l’habitual del de la 
majoria d’esbarts.

Aquest espectacle vol ser un homenatge a 
la gent de Barcelona que fa possible que la 
ciutat sigui com és: Oberta, acollidora, so-
lidaria, creativa, multicultural i viva. Un ho-
menatge a totes les entitats que tant a la 
ciutat com a la resta del país, han creat un 
teixit associatiu, escola de grans artistes, que 
sovint ha ajudat a mantenir el nivell cultu-
ral del país. Un homenatge a totes aquelles 
persones que després de les seves feines 
diàries, encara tenen ànims per trobar-se i 
portar una entitat endavant. Un homenat-
ge a tots aquells que han fet possible els 70 
anys d’història de l’Esbart Sant Martí.

Moltes vegades els barcelonins envegem 
d’alguna manera la gent dels pobles que 
celebren amb orgull la seva festa major, ens 
fa la sensació que a Barcelona, la Festa Ma-
jor no és prou nostra, que ens queda lluny i 
ens equivoquem, perquè Barcelona també 
té tradició festiva.

I això és el que volem mostrar amb “Toc 
d’Inici”, un procés creatiu on es fa palès com 
gent que en la vida diària és tant diferent, 
s’uneix en un tot i representa la seva ciutat 
BARCELONA amb orgull durant la Festa 
Major.

“UNA CIUTAT, BARCELONA I UN POBLE QUE 
LA FA TANT ESPECIAL...”

David Martínez i Coral
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PROGRAMA

Sardana de Carnestoltes
Música: La Coixinera
Coreografia: David Martínez

Ball Pla de Lladurs
Instrumentació: Joaquim Serra
Dansa popular restaurada per Joan 
Manel Miquel 

Carlet (Boleros, Seguidilles i Jota)
Instrumentació: Josep Mª Guinart
Coreografia : David Martínez

Els Cascavells
Música : Joan Roca
Coreografia : Salvador Mel·lo

Bruc
Música: Marcel Casellas i la cobla  
catalana dels sons essencials
Coreografia: David Martínez

Never Liviu (fragment)
Música: Marcel Casellas i la cobla  
catalana dels sons essencials
Coreografia: David Martinez

A Cop de Bastó
Música : Kepa Junquera
Coreografia : Marina Escoda

Introducció i Fandango d’Abeniara
Música Tradicional d’Abeniara 
Coreografia : David Martínez

* ”Amagada Primavera” i “La Dansa del vestit”, extretes de l’àbum: Txarango – Benvinguts al llarg viatge. 
Per cortesia de Discmedi S.A.

* “Boca Seca”, extret de l’àlbum: Miguel Poveda - Desglaç. Per cortesia de M. Poveda Producciones S.L.

Bullanguera des Pla Forana
Música: Maria Picornell i Joan Ramon Xamena
Lletra: Maria Picornell-popular
Coreografia: David Martínez

Boca Seca*
Poema de Narcís Comadira 
Música i veu : Miguel Poveda i Miquel Gil
Coreografia : David Martinez

Hola!!!
Música : Carles Santos
Coreografia : Montserrat Colomé

Ara és Temps (contrapàs)
Flors a la Nena (sardana)
Jotadeta de la Fatarella (Jota)
Música: Marcel Casellas amb la cobla  
la principal de la nit
Coreografia : David Martínez

Amagada Primavera*
Música : Txarango
Coreografia : David Martinez

Dansa del Vestit
Música : Txarango
Coreografia: Ariadna Codina

Toc d’Inici
Música: Anònima amb arranjaments  
de Jordi Fàbregas
Muntatge Esbart Ciutat Comtal, Esbart Gaudí, 
Esbart Maragall i Esbart Sant Martí 
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EL GRUP

Des del 1945, l’Esbart Sant Martí de Barce-
lona, “Ballet Folklòric dels Països Catalans”, 
treballa al servei de la dansa i la cultura del 
nostre país i ofereix un espectacle visual de 
primera línia amb un ampli repertori de 
danses tradicionals i de creació.

El grup, des de 1992, de mans d’en David 
Martínez i Coral, director coreogràfic de l’Es-
bart, ha estrenat diversos espectacles, en els 
que combina la dansa tradicional amb la 
dansa de creació, el primer de tots Voramar, 
estrenat a l’Aliança del Poblenou.

L’any 1999 l’Esbart s’introdueix a la progra-
mació privada, estrenant el seu primer es-
pectacle, Mediterrània, al Mercat de les Flors.

L’any 2002 per iniciativa de l’Ajuntament de 
Sant Joan de les Abadesses en David Martí-
nez crea “Fill de la Terra”, un espectacle basat 
en la llegenda del Comte Arnau que s’estre-
na aquell mateix any a l’interior del claustre 
del Monestir de St. Joan de les Abadesses 
dins del Cicle de Representacions del Mite 
del Comte Arnau.

L’any 2003 porta la seva proposta “Rosa dels 
Vents” al Teatre Romea. 

Ja l’any 2009 estrena ReVolta a l’Auditori de 
Barcelona i en aquest mateix espai dos anys 
més tard, l’any 2011, veu la llum Pyrene un 
espectacle en el que es fusiona el teatre, la 
mitologia i la dansa.

En el terreny de la dansa infantil l’any 2010 
s’estrena l’espectacle “Cançons d’Ariadna” 
dins del Festival Internacional “EsDansa” de 
Les Preses, a la seva secció “Petit EsDansa”.

L’any 2015 l’Esbart Sant Martí va participar al 
33è Festival Internacional de Música i Dan-
sa de Cantonigròs, guanyant tant el primer 
premi en la categoria de dansa, com el pre-
mi del públic. Es tracta de la primera vegada 
en la història del Festival que un grup català 
guanya en aquest concurs.

En la seva projecció internacional, el cos de 
dansa de l’Esbart des de fa 20 anys col·labo-
ra amb la Road Scholar de Massachussets 
realitzant una mitjana de 15 actuacions a 
l’any per a turistes nord- americans, interes-
sats en conèixer la nostra cultura a través de 
la dansa tradicional.

Des de l’any 1976 l’Esbart, de forma anual i 
a l’entorn de la festa Major del barri de Sant 
Martí, ofereix el Recital de Música i Dansa 
Folklòrica-religiosa, un espectacle de carac-
terístiques úniques, tant per l’entorn, ja que 
l’espectacle te lloc a l’interior de l’Església 
Parroquial de Sant Martí del Clot, com pel 
seu contingut, en el que es combina la mú-
sica de cobla en directe amb la dansa reli-
giosa, de la qual Catalunya disposa d’un ex-
tens patrimoni. 
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DANSAIRES 

ELLES

Montserrat Artigues

Noelia Barro

Eli Bonada

Ruth Borrell

Sandra Brufau

Dafne Cartanyà

Irene Chica

Aridana Codina

Laia Cuberes

Mònica Elias

Gloria Férnandez

Alba Martínez

Eva Navas

Mireia Simón

Mireia Vidal

ELLS

Fran Agramunt

Aitor Blanes

Oriol Macià

Joan Martí

Jordi Martí

Roger Martínez

Josh Plà

Adrià Ramírez

Raúl Rubiales

Sergio Sarmiento

Jordi Sucarrats

David Vidal
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EQUIP ARTÍSTIC I TÈCNIC 

Direcció Artística i coreogràfica: 
David Martínez

Ajudant de direcció: 
Ariadna Codina

Disseny i confecció vestuari 
“A cop de bastó”: 
Mònica Elias

Confecció de Vestuari:
Majordomia de l’Esbart
Majordomia: Pilar Guilera, Mercè Quintanas, 
Pilar Villa, Rosa Cruells i Puri Cruz

Disseny gràfic:
Laia Cuberes i Adrià Ramírez

Disseny il·luminació:
David Martínez

Regidoria: 
Francesc Martí, Ignasi Vidal

Fotografia: 
Josep Campos

Enregistraments i so: 
Manel Artigues

Management: 
Andreu Garcia

Producció executiva: 
Julio Verano i Rafael Solé
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FITXA TÈCNICA

Les especificacions tècniques citades són 
orientatives i depenen de les condicions de 
l’espai on es realitzi l’espectacle.

Aquest espectacle es pot realitzar en teatre 
o en carrer si està adequadament equipat.

Especificacions generals:

• Linòleum negre a tot l’escenari o  
a l’espai previst.

• Teló negre de fons
• Vestuari / Camerinos per a 25 dansaires
• Espai per a canvis ràpids de vestuari a 

prop de l’escenari o l’espai previst

Especificacions de so:

• Equip de so equipat amb reproductor 
de CD amb potència adequada a l’espai

• Monitors a l’escenari

Especificacions de llum:
(en cas de ballar en lloc tancat o al vespre):

• 12 x PAR 64 CP62 o similar
• 32 x PC 1kw amb visera o similar
• 4 x torres telescòpiques de mínim  

5 metres

Durada aprox. : 90’
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CONTACTE

Adreça:
Plaça Canonge Rodó 3 
(08028 Barcelona)

C/ Sant Antoni Mª Claret 358 
(08037 Barcelona)

Tel.: 
+34 931 123 477

Correu electrònic: 
esbartsantmartibcn@gmail.com

Web :
www.esbartsantmarti.com


