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RECITAL DE DANSA I MÚSICA
FOLKLÒRICA RELIGIOSA: EL TEMPLE
L’any 1974 dirigia l’Esbart Sant Martí en Joan Lorente i Aranda. En Joan era un home devot, un home
de missa i un enamorat del repertori de danses
Folklòrico Religioses del que Catalunya en té un extens patrimoni. Tant era així que la seva màxima
il•lusió era veure totes aquestes danses representades a l’interior d’una església.
Amb aquesta idea al cap en Joan i l’Andreu Garcia,
un home d’empenta, van anar a veure a Mossèn Josep Duran i Margarit, que en aquella època dirigia
la parròquia de Sant Martí i li van fer la proposta.
Mossèn Josep no hi va posar cap pega, al contrari,
els va deixar fer.
No contents amb això i per evitar malentesos es
van dirigir al Bisbat de Barcelona on el Secretari del
Bisbe els va atendre i molt amablement els va dir
que si al Mossèn de la Parròquia ja li estava bé, que
per ell no seria cap problema.
El següent pas havia de ser muntar l’espectacle
amb tota la categoria i l’esplendor que un espectacle d’aquestes característiques es mereixia i sense
pensar-s’ho dues vegades van anar cap a l’Ajuntament per veure si els hi cedirien una cobla per a
l’estrena.....I sí, L’Ajuntament de Barcelona els hi va
cedir aquell dia i per sempre la Cobla Municipal.
El dia de l’Estrena a la primera fila juntament amb
Mossèn Duran hi havia el Secretari de Bisbat.
Es van presentar sis peces de dansa: Muixeranga
d’Algemesí, Pavana, Danses de la Mort, Contrapàs
del Maresme, Contradansa i Moixiganga de Sitges.
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Al programa ja hi resava la frase d’en Joan Lorente: “Lloem Déu en la bella harmonia de la dansa”
i des d’aleshores aquesta frase mai no ha faltat a
cap dels programes de mà de l’espectacle, ja que
resumeix perfectament l’esperit d’aquest recital,
l’esperit i el moviment en perfecta comunió, més
que una acció, un sentiment.
Al cap de tres anys, aquell era ja un espectacle únic,
tant que fins i tot el President Tarradelles ens va
honorar amb la seva presència.
I així van anar passant els anys i cada any el tercer dissabte de novembre els dansaires de l’Esbart Sant Martí deixaven de fer el seu programa
habitual i preparaven un seguit de danses de caire
religiós per oferir a l’interior de la Parròquia dins
del Recital de Dansa i Música Folklòrica Religiosa,
que la gent de l’Esbart anomena afectuosament “El
Temple”.
Quan arriba el “Temple” el món, a l’Esbart Sant
Martí s’atura, ningú té res més al cap, la dèria de
tot dansaire o tècnic és estar al “Temple” al cent
per cent, en cos i ànima. S’assaja tots els dies de la
setmana, caps de setmana inclosos, tot queda de
banda, compromisos, amics, família...
Però com tots sabem la felicitat no és per sempre
i quan ningú no s’ho esperava van començar els
nostres problemes.

Els primers anys tot anava prou bé, nosaltres ballàvem, ell venia a veure’ns, però de mica en mica
l’ambient es va enrarir i un bon dia de l’any 2010
a pocs dies del Temple ens va dir que dins de la
parròquia ja no podíem ballar, que les esglésies no
són teatres, que cada cosa havia d’anar al seu lloc.
Deu meu!!! Que fem? Hi va haver converses, reunions, trobades i al final entre tots vam decidir
que el somni d’en Joan no podia acabar d’aquella
manera, que s’havia de seguir i el 20 de novembre
de 2010, amb una temperatura gèlida, per primera
vegada en 33 anys, el “Temple” es feia al carrer.
Més tard hi va haver un judici, una apel•lació i finalment el Mossèn, l’Esbart i els advocats d’ambdues
parts van arribar a un acord pel qual es garantia la
pervivència del Recital de Dansa i Música Folklòrica
Religiosa per sempre més.
Val a dir, que durant tots aquests anys l’Ajuntament de Barcelona sempre ha estat del nostre costat, no només amb la cessió de la cobla si no també
aportant altres mitjans materials com l’escenari i
les llums per a poder dur a terme l’espectacle, que
d’altra manera no hagués estat possible donat el
seu elevat cost i alhora intercedint entre l’Esbart i el
Mossèn en l’època en que vam estar a punt de perdre la possibilitat de realitzar aquesta representació de característiques úniques.

El 3 de setembre de 2006 va prendre possessió del
seu càrrec Mossèn Manel Seliva, res feia pensar
que la cosa aniria tant malament.
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LA DANSA FOLKLÒRICA RELIGIOSA
La dansa popular segueix la trajectòria dels esdeveniments històrics al nostre país. Així doncs la trobem en tres espais que generen activitat i vivència:
les esglésies, els palaus i les places.
S’ha constatat la importància de la dansa popular
en la temàtica religiosa, però hem de considerar
encara una altra presencia del ball en el fet religiós
de l’Edat Mitjana: la dansa com a expressió litúrgica
i de dramatització.
La necessitat de fer arribar als fidels els textos sagrats i els fets cabdals de la vida cristiana havien
fet néixer una nova catequesi: el drama litúrgic,
en el qual sacerdots i laics intervenen en quadres i
representacions en què la dansa s’hi fa present recuperant l’antic paper pedagògic que havia tingut
entre els grecs.
Som a l’origen de les primeres representacions teatrals a Catalunya fetes inicialment en les esglésies
romàniques i després en les gòtiques. Així les processons, els “contrapassos” i els quadres plàstics o
“moixigangues”, al costat dels “virolais” i els goijos
constitueixen el més important bloc de dansa que,
en ser foragitat de les esglésies, passarà als atris
i claustres i després a les places, per esdevenir la
base de la dansa catalana medieval.
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LES DANSES CEREMONIALS
Al costat d’aquesta utilització religiosa de la dansa,
també la societat civil que s’organitza troba en el
ball formes d’estructuració, de selecció i solemnització dels seus rituals, que ben aviat aniran adquirint entitat i difusió.
La dansa cerimonial adquireix major excel•lència
en les ocasions en què es balla com a lluïment o
bé quan la dansa serveix com element de selecció
o de tria.
Com a exemple d’aquesta tria trobem les danses
de Majorals i Majorales, que en l’antigor eren les
persones que tenien cura d’organitzar les festes religioses i també vetllaven perquè els altars dels patrons, a les esglésies, estiguessin nets i ben parats.
Aquests càrrecs se solien renovar periòdicament, i
aquesta renovació coincidia moltes vegades amb
la celebració de les festes en llaor de la Verge del
Roser.
També hi trobem els Balls de Pabordes, d’origen
religiós però d’arrelament profundament popular,
que han mantingut al llarg dels anys el seu caràcter
senyorial. La voluntat de mantenir la tradició ha fet
que a moltes poblacions s’hagin creat uns “reglaments” que contenen una descripció detallada de
tots els aspectes del ball, la indumentària, la música i que alguns hagin estat catalogats com a “Festa
patrimonial d’interès nacional” com és el cas del
Ball de Pabordes de Sant Joan de les Abadesses.
Esmentaríem com a altres exemples notables la
“Morisca” de Gerri de la Sal, La Dansa de Castellterçol, La Gala de Campdevànol, L’Entrada de Ball
de Caldes de Montbui...
Hi ha la certesa que el Ball dels Pabordes va néixer
lligat al culte religiós. Era comú que es ballés dins
les esglésies segurament com una ofrena a la divi-

nitat. De totes maneres, no podem considerar-lo
com una dansa sagrada, sinó com una manifestació popular de culte amb uns vincles religiosos.
A finals del segle XVI l’església no va trobar adient
que les danses es celebressin en lloc sagrat. Es
conserven ordres episcopals, d’aquesta època,
dels bisbes de Girona i de Vic que van prohibir les
danses dins dels temples perquè s’hi aplicaven lletres deshonestes.
Com els altres balls que després esdevindrien populars, aquestes manifestacions passaren a celebrar-se fora dels temples generalment abans i després de la celebració de l’ofici de Festa Major.
Aquests balls van perdurar gracies a les confraries
que es crearen en el segle XVIII en substitució dels
gremis. Existien diverses confraries, amb diferents
advocacions, i cadascuna d’elles tenia la seva festa
patronal en la qual els pabordes, és a dir, els encarregats de la festa, ballaven un mateix ball, al qual
cada confraria donava un nom diferent.
En aquesta mateixa línia podem trobar al País Valencia el Ball de Tornejants d’Algemesí, una mena
de dansa guerrera amb continguts cavallerescs i
místics que posa mostra les destreses i habilitats
d’un grup de cavallers abillats amb pulcres vestits
que custodien la Mare de Déu de la Salud. Aquesta dansa, iniciada al segle XVIII (tot fa pensar que
va ser el 1747), és l’únic ball de la Mare de Déu de
la Salut que, darrere de la Creu Major i davant del
guió de la Mare de Déu, s’integra dins la part religiosa de la processó entre els seus assistents.
Aquesta dansa ha estat declarada patrimoni immaterial de la Humanitat per la UNESCO.
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LES DANSES DE CREACIÓ
La tradició és la transmissió oral de pares a fills de
fets històrics, de creences, de doctrines religioses,
repetida al llarg del temps, durant el qual va patint
modificacions al anar passant de generació en generació, i com que tot es susceptible de canvi en
aquest recital s’inclouen danses de nou encuny,
qvvue sense ser, algunes del tot religioses entronquen amb la tradició més profunda de la dansa catalana:
El Contrapas Nou, coreografia creada per Salvador Mel•lo l’any 1959 a partir de l’estudi del contrapàs llarg que era ballat durant l’Edat Mitjana a
l’interior de les esglésies. Una dansa més cerimònia que pregaria, plena de dinàmiques bellíssimes
però sense la solemnitat ritual del vell contrapàs
llarg.
Algemesí, coreografia de David Martínez i Coral en
la que es mostra una nova versió de la passió de
Crist influenciat per la diversitat de “Moixigangues”
que es ballen als països catalans. Es pot veure com
una dansa que pot ser ancestral o moderna.Tradició religiosa al segle XXI o una creació per gaudir
únicament d’una nova coreografia.
Puigsoliu, de caire potser no tant religiós, però sí
espiritual i intimista basada en el bellíssim poema
simfònic que va escriure Joaquim Serra l’any 1957,
tres mesos abans de morir. En David Martínez i Coral reflexiona en aquesta coreografia sobre el tema
de la vida i la mort.
Aquestes són en resum les particularitats d’un espectacle que avui posem a la vostra consideració
per tal de que sigui tingut en compte per als premis
que atorga la Ciutat.
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QUI SOM
L’any 1943, el vicari de la Parròquia de Sant Martí, Mossèn Laureà Guimbernau va fundar la secció
Folklòrica de Sant Martí. El dissabte de Glòria i el
diumenge de Pasqua i amb motiu de la celebració
de les Caramelles petits i grans anaven pel carrer
cantant i va ser llavors que es van afegir parades
per ballar protagonitzades per la Secció Folklòrica.
L’any 1945 es va constituir l’Esbart Sant Martí com
a tal, però no va ser fins a 1947 quan va fer el seu
primer recital amb cobla, disseny de vestuari, il•luminació que va tenir lloc a la Plaça del Canonge
Rodó del barri de Sant Martí. Durant 5 anys l’esbart
estaria sota la direcció del mestre Tomàs Albors.
A figures com la d’en Josep Benet i Manuel Cubeles
s’ha d’agrair la col•laboració amb l’Esbart Verdaguer amb el qual vam compartir activitats fin l’any
1949 quan de la mà de Joan Lorente, l’Esbart Sant
Martí va iniciar la seva via i va rebre el reconeixement de la resta d’esbarts.
En Robert Arias i la Teresa Payès van ser els primers directors de la nova etapa, en la que l’Esbart
va actuar el 1953 al Gran Teatre del Liceu junt amb
l’Esbart Verdaguer en l’opera Canigó.
Altres directors com Joan González Baqué, Vicenç
González, Ramón Prats, Andreu Garcia, director durant 16 anys, Mercè Puig i Lluis David han
deixat la seva emprempta, sempre de la mà de
grans col•laboradors de la categoria de Manuel Cubeles, Salvador Mel•lo, etc els quals han ajudat a
que l’Esbart Sant Martí arribi als nostres dies com
un dels més destacats.
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Des de l’any 1992 la direcció coreogràﬁca de l’Esbart
està en mans d’en David Martínez i Coral.
L’Esbart ha ultrapassat les 3.000 actuacions de les
quals més de 1000 han estat realitzades fora de les
nostres fronteres participant a festivals internacionals de reconegut prestigi. Ha actuat al Palau de
la Música Catalana i al Gran Teatre del Liceu, i ha
portat els seus diferents espectacles per tot el territori català.
De les innumerables actuacions i de tots els teatres visitats, destaquen:
Teatre de la Passió d’Olesa
Teatre de la Passió de Cervera
Teatre Principal de Terrassa
Teatre Monumental de Mataró
Teatre Conservatori de Manresa
Teatre Municipal de Tortosa
Teatre Bartrina de Reus
Teatre Metropol de Tarragona
Teatre municipal de Mora d’Ebre
Sala Oval de MNAC
Teatre Sant Domènec de Girona
Teatre Municipal El Jardí de Figueres
Teatre Nacional de Catalunya
Mercat de les Flors de Barcelona
Teatre Romea de Barcelona
Teatre Goya de Barcelona
Sant Andreu Teatre SAT.
Sala Oriol Martorell de l’Auditori de Barcelona
Palau de Congressos de Barcelona
Teatre Josep Maria de Sagarra de Sta Coloma Gramanet

Des de l’any 1974 l’Esbart realitza el Recital de
música i dansa folklòrica-religiosa, un recital
atípic conformat per danses tradicionals i de creació d’arrel religiosa i música catalana de concert,
el qual s’ofereix any rera any a l’interior de la Parròquia de Sant Martí del Clot dins dels actes de la
festa major del barri, i que és el que avui posem a
la vostra consideració.
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A més a més cada any, per Sant Martí, s’interpreta
el tradicional Ball de Rams a la sortida de la missa
patronal.
L’Esbart durant la seva història ha fet més de 50
actuacions a la plaça exterior de l’Abadia de
Montserrat, i durant 7 anys va actuar a l’interior
de l’atri de la basílica.
Cal destacar l’interès de l’Esbart Sant Martí de Barcelona en mostrar la cultura popular catalana fora
de les nostres fronteres.
Una bona mostra d’això és la seva participació en
més d’un centenar de Festivals Internacionals que
des de 1956 l’han portat a visitar numerosos païssos, dels quals podem destacar els següents:
Alemanya (Colonia, Levercousen i Bremen)
Andorra (Andorra la Vella, Encamp i Ordino)
Anglaterra (Newcastle i Brehard)
Austria (Villach)
Bèlgica (Morbeke i Schotten)
España (Burgos, Pontevedra, Múrcia, Bayona, Sestao-Bilbao, Palma de Mallorca, Maó, Ciutadella,
Alaior, Mercadal)
Escòcia (Sumderland )

Eslovàquia (Sabinov)
França (Argeles sur le mer , Cotlliure, Amelie, Arles,
Banyuls, Touluges, Prada de Conﬂent, Osseja, Pavie, Angouleme, Albertville, Angers, Antibes, Avignon, Anneville, Aix-Provence Bazas,Beziers, Blois,
Bordeaux, Bourg en Bresse, Bourg S.Maurice, Bagneres, Banyuls S.Cese, Carcassone, Clermont Ferrand, Confolens, Chambery, Chateneuf, Charbonnier, Chateu Loire, Felletin, Grenoble, La Reole, La
Rochelle, Lyon, LeMans, Lille, Marseille, Martigues,
Montoire, Metz, Montblanc de Sigean, Montreal de
l’Aude, Montguyon, Montreuil, Nancy, Nimes, París, Poitiers, Pezenas, Saintes, Saumur, Sête, Saint
Tropez, Tours, Toulouse, Wisembourg, Vaison la
Romaine,3 gires per Normandia i Bretanya)
Holanda (Diepenheim, Warﬀum, Odorn )
Hongria (Czorna i regió)
lla de Gozzo (Gozzo)
Malta (La Valetta)
Itàlia (Alatri-Nàpols, Aosta, Bergamo, Modena, Pavullo, Erba Como, Ranica, Russi, Susa-Torino, Sant
Remo i Udine)
Portugal (Porto i Gupilhares)
Suissa (Fribourg, Lugano, Winterthur i Zurich)
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Però no contents amb portar la nostra cultura més
enllà de les nostres fronteres, el cos de dansa de
l’esbart fa 20 anys que realitza, una mitjana de 15
actuacions a l’any per a turistes nord americans,
que visiten el nostre país i que estan profundament interessats en coneixer la nostra cultura.
En els innumerables viatges realitzats per l’esbart,
ha rebut alguns guardons dels quals destaquem
els següents:
1963 Primer premi al Festival de Susa-Torino.
1965 Primer premi al Festival de Nancy (França)
1969 Segon premi al Festival de Susa-Torino (Itàlia)
1969 Primer premi al Festival de Touluges (França)
1974 Segon premi al Festival de Susa –Torino (Itàlia)
1979 Primer premi al Festival Internacional de Lyon
(France)
1987 Primer Premi al Festival de Chateauneuf Bretagne (France)
1990 Primer premi de la Fundació Iberoamericana
de Dansa
2007 Premi d’Interpretació al Festival Internacional
de Palma Mallorca
A banda dels premis internacionals, l’any 1998 l’Andreu García i Cartanya va rebre la Medalla d’honor
de la ciutat de Barcelona, per la promoció feta per
l’esbart Sant Martí de la nostra cultura popular
arreu del món.
I l’any 2015 vàrem ser guardonats amb el Primer
premi de Dansa i Premi del Públic al 33è Festival
Internacional de Música de Cantonigròs.
En l’apartat televisiu l’Esbart ha participat a diferents programes de diversos canals de televisió com
ara TV3 i CANAL 33, TVE, BTV TVE, TV Jordània, Antena 2 France, TV Suissa, Malta, Holanda, Itàlia, etc.
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QUÈ FEM
L’Esbart Sant Martí de Barcelona, des de l’any 1945,
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.
Des de la seva fundació i ﬁns els nostres dies,
l’esperit d’aprenentatge ha anat sempre lligat al
de conservació de la nostra identitat a través del
folklore.
L’Esbart Sant Martí consta de tres seccions diferenciades:
L’Escola de Dansa clàssica, amb classes per a
nens i nenes a partir dels 4 anys en endavant.
Les seccions infantils I juvenils del esbart, amb
un grup d’iniciació, dels 4 als 9 anys, un grup d’infantils, amb nens i nenes dels 10 als 12 anys, i els
juvenils, amb nois i noies dels 13 als 17 anys.
El Cos de Dansa, format per dansaires a partir de 18
anys, que proposa un mosaic de danses tradicionals i
de creació dels Països Catalans amb el que mostra la
riquesa del nostre folklore.
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SECCIONS
Esbart infantil i juvenil

Escola de Dansa Clàssica
El 1968 es va fundar aquesta secció amb l’objectiu
de fer un servei al barri.
En els seus inicis es va demanar ajut a Carme Mechó, antiga ballarina del Liceu i presidenta de l’associació d’escoles de Dansa de Catalunya. També
hem comptat amb la col•laboració de la Vicky Buil
( diplomada a l’Institut del Teatre) i l’Anna Pujadas
(ballarina al Liceu i professora a l’Institut del Teatre).

Per l’escola de dansa han passat mestres de la categoria de Claudi Bombardó, Nora Sitges-Sardà, Ana
Arias, Georgina Nieto, Eddie Pezzopanne, Lourdes
Solà, Nuria Martínez i Gemma Güell. Ballarins com
David Campos o Joan Carles Fernández van fer les
seves primeres passes a l’escola de dansa de l’Esbart.
Actualment l’escola de dansa, coordinada per
l’Ariadna Codina, segueix un programa elaborat
per la Marina Escoda, mestra i coordinadora de les
activitats acadèmiques de l’Institut del Teatre de
Barcelona.

Des dels inicis, les seccions infantil i juvenil de
l’Esbart han estat la font que alimenta el grup. Tothom qui ha passat per una d’aquestes seccions ha
après, no només el concepte de la dansa folklòrica
o la dansa en si mateixa, sinó també a estimar i respectar el nostre folklore i la nostra història a través
de la dansa.
Actualment tenim cinc grups:
- 3 de Petitons (nens i nenes dels 4 anys als 9 anys)
- 1 d’Infantils (dels 10 anys als 12 anys)
- 1 de Juvenils (dels 13 anys als 18 anys)
En els quals ens ocupem que els infants s’iniciïn al
món de la dansa. Des de la posició del cos, ﬁns a
la ubicació dalt de l’escenari, la música i la rítmica,
els nens i les nenes creixen coneixent i estimant les
nostres danses.

L’escola de dansa compta amb un centenar d’alumnes i una vintena de mestres els quals, endinsen
a nens i nenes en la disciplina del ballet clàssic, a
partir dels quatre anys.
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Seccions
Cos de Dansa
Des de 1946 el Cos de dansa de l’Esbart Sant Martí
treballa ininterrompudament al servei de la dansa.
Obert sempre a noves tendències, però sense
menystenir en cap moment les danses tradicionals, raó primera de la seva existència, està format
per dansaires a partir dels 18 anys.
El grup proposa un mosaic de danses tradicionals
i de creació dels Països Catalans amb el que mostra la riquesa del nostre folklore, considerat com el
més complet i nombrós en danses d’Europa.

L’any 2002, amb motiu del Centenari dels Esbarts,
coordina i dirigeix l’espectacle “Un país que dansa”
al Teatre Nacional de Catalunya on hi participen
setze esbarts. A aquest any correspon també l’estrena de “Fill de la Terra”.
L’any 2003 estrena “Rosa dels Vents” al Teatre Romea de Barcelona.
L’any 2009 estrena “ReVOLTA” a l’Auditori de Barcelona.

Actualment la direcció del cos de dansa està en
mans d’en David Martínez i Coral.

L’any 2010 en David Martinez crea l’espectacle infantil “Cançons d’Ariadna” que es va estrenar dins
del festival “EsDansa” de les Preses, en la secció
“Petit EsDansa”.

A banda d’haver recuperat i adaptat per a l’escena
moltes danses tradicionals, en David Martínez va
estrenar l’any 1992 “Voramar”, el seu primer espectacle de creació.

L’any 2011, estrena “Pyrene”, novament a l’Auditori
de Barcelona.

L’any 1999 estrena “Mediterrània” al Mercat de les
Flors de Barcelona

I aquest any 2016 ha estrenat el seu últim espectacle anomenat “Toc d’Inici” en homenatge a la ciutat
de Barcelona.

L’any 2001 estrena “Antologia” al Teatre Municipal
de Figueres i posteriorment “Trilogia” en honor
dels mestres Cubeles, Mel•lo i Sans.
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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
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