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ovint quan a Catalunya alguna persona parla de dansa
tradicional, de dansa popular, de dansa catalana o de
dansa qualificada, amb més d’un d’aquests adjectius,
es refereix només a aquells balls que ballen els esbarts
dansaires; d’aquesta manera, assimilen les danses que formen
part dels repertoris dels esbarts amb els balls que es ballen en
una població concreta, inserits en un context festiu determinat.
Però creure que la dansa a Catalunya només és la ballada
pels esbarts dansaires és una errada greu i problemàtica. Els
esbarts dansaires, com més endavant veurem, van néixer a
principis del segle xx amb l’objectiu d’aplegar informació i
documentació sobre danses vigents en aquell moment o que
ja no es ballaven per conservar-les, estudiar-les i difondre-les.
Cal tenir present, però, que no es pot posar en un mateix sac

1. Diccionari de la llengua
catalana (BarcelonaPalma-València: Institut
d’Estudis Catalans Edicions 3 i 4, 1995).
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un ball viu, ballat per un col·lectiu que no és un grup de ball,
i una peça de repertori esbartístic ja que, fins i tot tractant-se
del mateix ball, compleixen funcions diferents. Fer convergir
les dues realitats en una de sola és una valoració simplista,
molts cops deguda al desconeixement, que no afavoreix cap
d’aquestes dues realitats. En conseqüència, hem de separar
aquelles manifestacions de dansa que es repeteixen periòdicament en una ciutat o poble de Catalunya d’aquelles que
veurem ballades per un esbart dansaire. Si no ho fem així,
arribarem a confondre el concepte de dansa primera o primigènia, amb el concepte de dansa coreografiada d’escenari. I
així podem arribar a confondre la dansa tradicional al carrer,
que és ballada per homes i dones de la població, amb els esbarts i el seu repertori. Aquestes associacions treballen amb
materials referits a danses catalanes que es ballen o s’han ballat al nostre país o amb alguns referents coreogràfics extrets
de danses vives o de danses que s’han documentat.
Catalunya és una terra molt rica en balls i danses de tota
mena. El corpus coreogràfic del nostre país està repartit al
llarg de tota la geografia i de tot el calendari, és molt divers i
ric i té balls i danses amb múltiples funcions socials i d’una
gran varietat de formes coreogràfiques. Les danses i els balls
que es ballen a les poblacions de Catalunya per motius diversos, sovint o gairebé sempre estan relacionats amb festes
majors, patronals o votives, són el punt de partida de la dansa tradicional. Per ser clars, són exactament allò que podem
anomenar la dansa tradicional, és a dir, les danses que, amb
una història documentada o uns referents històrics propis o
manllevats, es posen en escena pública davant de la comunitat que les assumeix. Tenim balls de bastons, balls rodons,
danses, esquerranes, balls del Roser, balls de pastorets, danses de Sant Antoni, balls de cavallets, balls plans, balls de
valencians, danses, balls de faixes, jotes, balls parlats, balls de
nans, balls de cascavells, balls de gegants, balls de cercolets,
moixigangues o balls del ciri, i tants i tants altres que són difícils d’anomenar tal com correspondria a cadascun. Els balls
de gitanes expressen la gresca i alegria del carnaval; les moixiganges expliquen alguns dels passatges de la vida de Jesucrist;

02 | hivern - primavera de 2012

Els esbarts dansaires: les associacions al voltant de la dansa

els balls de relleu de càrrecs escenifiquen la renovació de responsables d’un col·lectiu; els balls de cintes són una mostra
d’habilitat i destresa, i així els podríem anar resseguint, un
ball darrere l’altre.
Balls i danses són ballats per un grup humà gairebé sempre
heterogeni: administratius, aturats, forners, mestres, informàtics, mestresses de casa, estudiants o qualsevulla dedicació
que cadascú tingui a la seva vida. Són manifestacions coreogràfiques els protagonistes de les quals no tenen el ball com
a activitat professional ni habitual.
Es ballen a les seves respectives poblacions: pobles, viles
i ciutats de Catalunya per un motiu concret o diada assenyalada. Els balls i les danses compleixen diferents funcions,
expliquen o narren diversitat de fets i expressen sentiments
variats: l’arribada a una etapa en els balls de pas d’una edat
de la vida a una altra o la presentació de les darreres parelles
casades al llarg d’un any; el final d’una tasca de la vida agrícola, per exemple la verema; la representació d’un col·lectiu
del mateix ofici; el relleu de persones en els càrrecs directius
o de representació d’una organització com ara una confraria;
la descripció d’uns fets històrics o la vida de sants i santes;
l’expressió de la crítica social i política, etc. Per això existeixen
diversos tipus de danses que compleixen diferents funcions;
cada moment i cada ocasió han produït una acció dansada
mitjançant la qual s’expressa la col·lectivitat.
Cada ball és diferent d’un altre i fins i tot, tractant-se del ball
de la mateixa població, cada vegada que es balla és una peça
única fruït d’un moment i una situació concreta. Una mateixa
dansa, posem per exemple un ball de bastons, no serà ballat
igual a matinades, després d’haver dormit poc però amb un
ambient fresc, que si es balla al migdia a ple sol o en acabar de
dinar. El resultat no serà mai exacte, encara que la coreografia
sigui la mateixa, encara que el suport musical sigui idèntic i
fins i tot els balladors siguin les mateixes persones. Cada una
d’aquestes manifestacions dansades és la suma de diversos
elements que fan que cada una sigui irrepetible; són la suma
i el resultat d’un temps, un espai, un motiu, un context, un
grup humà, un ambient i un suport musical.
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Cal tenir en compte, a més, que entre els diversos col·lectius
que ballen a Catalunya no existeix un patró comú en cap dels
seus elements i podem dir que cada població té un tarannà
propi. Els balladors i balladores poden tenir o no un ensinistrament o assaig previ; anar vestits de carrer, mudats o amb
una indumentària especial; en alguns llocs el grup de balladors s’organitza a través d’una associació o institució, sigui un
ajuntament, una agrupació gremial o confraria, un col·lectiu
sense cap estructura legal, una associació cultural o social (casino, ateneu, cercle, centre, etc.), un grup o esbart dansaire,
una associació cultural, etc.; en alguns casos els balladors i
balladores necessiten complir algun requeriment especial per
ballar (haver estat escollit, tenir una franja d’edat determinada, haver-ho demanat, etc.), mentre que altres balls només
requereixen ser presents en el moment de ballar-los.
Tots aquests balls i danses tenen un grup humà que les fa
possible, un motiu per ser ballats al carrer o a la plaça, algú
que les vetlla perquè siguin possibles d’un any per l’altre. Tenen, en conseqüència, un ús per a la comunitat que les balla
i per a la que les admira, tenen un ús clar comunal o comunitari. Per això evolucionen, canvien, desapareixen o sorgeixen
seguint els esdeveniments de la societat que les balla: fets
polítics, militars, canvis de costums o de moral, moviments
migratoris, l’economia, etc., en definitiva, tot el que afecta la
vida humana afecta els balls. Són, de fet, una imatge d’aquesta mateixa societat i per això formen part de la història de la
humanitat i són un bé patrimonial.
En general, però, la dansa no gaudeix del reconeixement
de document que aporta informació sobre la societat que la
produeix, l’usa i la gaudeix. Massa cops per a molts el ball
i la dansa no van més enllà d’un nivell anecdòtic, d’escassa
transcendència i importància. Cal partir, però, de l’afirmació
que la dansa té la mateixa importància que qualsevol altra activitat humana col·lectiva, o de qualsevol objecte o obra que
se’n pugui derivar. Admesa aquesta afirmació, hem de creure, en conseqüència, que la dansa forma part del patrimoni
de la humanitat, d’un patrimoni intangible, com la llengua
o el gest.
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Ja hem vist que cada ball és el producte d’una situació,
d’un moment, d’un lloc, d’uns cossos, d’un ambient, etc., i
de moltes coses més, totes elles inaprehensibles. Per això ens
costa entendre que la dansa és una part del nostre patrimoni.
Però la dansa popular és una representació de la societat que
la balla i de l’època en què és ballada, ja hem comentat com
si d’una fotografia d’aquesta societat es tractés, en la qual podem veure la relació usual entre els balladors, el tipus de gest
i la manera de moure’s, la manera d’interpretar la música, la
moda en la roba, les característiques urbanes o qualsevol altre element que hi pugui intervenir, el conjunt dels quals ens
dóna una imatge precisa de la societat que la balla.
Entre les activitats humanes que formen part del patrimoni
cultural intangible o immaterial, aquelles que no deixen un record material o objecte (com les puntes al coixí, o la pintura),
la més complexa i completa és la dansa ja que és una expressió
en la qual l’ésser humà intervé amb tot el cos, en la qual ha
de dominar diversos elements —l’espai, el temps, el cos i la
ment, la coordinació, la compenetració amb els companys i
companyes, etc.— i en la qual intervenen molts components.
La idea que aquest patrimoni és important, i que cal tenir-ne informació per estudiar-lo, és el que a principis del
segle xx porta al naixement dels esbarts dansaires.

Els esbarts dansaires
Com ja hem vist a la definició que encapçala el present article, coneixem amb el nom d’esbart un grup de persones,
homes i dones, que formen part d’un col·lectiu que té per
activitat la dansa tradicional.
En aquest moment a Catalunya hi ha un centenar llarg de
col·lectius censats com a esbarts dansaires.2 Entre aquestes
dotzenes d’entitats hi ha una diversitat considerable de realitats i maneres de fer, malgrat que l’activitat de tots gira a
l’entorn de la dansa.
Diversos fets succeïts a partir de 1900 originen que l’any
1907 s’organitzi a Barcelona un grup de dansaires. L’any
1901, a la ciutat de Vic, entre un grup d’amics tertulians,
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sorgeix la idea de recollir i estudiar els balls tradicionals i populars per mirar de fer-los reviure, difondre’ls i si és possible
retornar-los a les poblacions d’origen. Amb aquest projecte
constitueixen una secció a la societat Catalunya Vella de Vic,
que fa els primers treballs de camp de recollida de danses
tradicionals catalanes. Amb el nom d’Esbart Catalunya Vella,
organitzen un acte públic coordinat per Lluís B. Nadal, el
juliol de l’any 1902, en el qual presenten un repertori format
per sis balls: el ball pla, el ball del ciri, el contrapàs, l’hereu
Riera, l’esquerrana i el ball de cintes. La denominació d’esbart li és donada al grup per imitació a Jacint Verdaguer que
ja l’havia usat per denominar un grup humà. En aquest grup
hi col·labora també el barceloní Aureli Capmany, que durant
anys s’interessà per la dansa i més endavant tindria una importància cabdal en la constitució dels esbarts dansaires, tant
a Barcelona com a la resta del territori català.
El mateix any 1902, s’escau a Barcelona una festa major
de caràcter extraordinari amb la voluntat de recuperar l’optimisme dels barcelonins, força malmès per fets socials i polítics. Per a l’esdeveniment, són convidats pels responsables
municipals (Francesc Cambó, entre ells) un gran nombre de
manifestacions i grups de cultura popular procedents de tot
Catalunya: castellers, dracs, gegants, balls i grups de músics
que desfilen pels carrers més cèntrics de la ciutat i que interessen en gran manera els barcelonins.
A partir de 1905, el Centre Excursionista de Catalunya convoca un premi per a reculls de danses que han de procedir
d’una comarca o zona geogràfica concreta i aportar informació coreogràfica, musical i de context. L’any 1905 i 1906, es
premien els reculls de danses següents: Balls antics de Pallars3
de Vicenç Bosch i Aplec de balls populars d’Enric Vigo,4 treballs que són publicats i serveixen de base als repertoris dels
futurs esbarts dansaires, com ja fa en aquell moment un grup
d’infants, anomenat Virolet, al cim del Tibidabo sota la coordinació de Vigo.
A Barcelona, el mes d’agost del 1907, dins del repertori
de la ballada de sardanes que es ballen a la plaça Reial organitzada pel Foment de la Sardana de l’Agrupació de Popular
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Catalanista, es programen i ballen tres danses: l’esquerrana,
la bolangera, i el patatuf. Les ganes del públic d’incorporar-se
als balls, com tenien per costum fer a les sardanes, converteix la proposta en un aclaparador èxit i alhora en un gran
fracàs. L’ímpetu dels sardanistes en entrar a ballar a voluntat
destorba els dansaires, que gairebé no poden acabar el ball;
els impulsius balladors no entenen que cada un dels balls té
una coreografia diferent, contràriament a les sardanes, cosa
que els impedeix ballar com desitgen. El resultat fa veure a
Aureli Capmany la necessitat d’organitzar un grup dedicat a
l’ensenyament i aprenentatge dels balls, en el qual homes i
dones puguin practicar les coreografies amb tranquil·litat per
poder ballar adequadament les danses.
Amb aquest objectiu, el mateix 1907 Capmany crea un
grup de dansaires, amb vuit parelles mixtes, com a secció
de l’Associació de Lectura Catalana de Barcelona, que per
correspondència amb l’Esbart de Rapsodes, actiu ja a l’entitat, anomena Esbart de Dansaires.5 L’Esbart de Dansaires de
l’Associació de Lectura Catalana, després d’assajos regulars,
fa la presentació el dia 25 de gener del 1908, amb un exitós acolliment del públic. Entre altres homes i dones, el nou
esbart compta amb la presència dels balladors Joan Rigall i
Rafael Tudó, fundadors i responsables més endavant d’altres
grups o esbarts. Part dels balladors i balladores de l’esbart són
alhora responsables de l’ensenyament de la sardana, en especial a la franja litoral compresa entre el Maresme i el Garraf.
Una escissió produïda al cap de pocs mesos porta Rafael
Tudó i altres components de l’Esbart a crear un grup nou
que anomenen Esbart Català de Dansaires, al qual doten
de personalitat independent, amb estatuts i junta directiva
pròpies, i sense dependència orgànica d’una associació superior. L’Esbart Català de Dansaires fa la presentació a la sala
d’assajos de l’Orfeó Català, a l’acabat d’inaugurar Palau de la
Música Catalana. A l’acte són presents l’alcalde de Barcelona,
Albert Bastardes, i nombrosos intel·lectuals i artistes. L’Esbart
de Dansaires de l’Associació de Lectura Catalana desapareix
abans de finals de l’any 1908, i l’Esbart Català de Dansaires
queda com a referent a Catalunya.
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El capítol primer dels estatuts de la nova associació marca
clarament els objectius que porten Tudó i els seus companys
a la fundació de l’Esbart:
La finalitat del Esbart Català de Dançaires es estudiar y donar á
coneixer los balls populars y artistichs nacionals y extrangers, per
parelles d’abdós sexes.
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Dansaires, 2003).

108

Aquesta és una declaració de principis en la qual es pot reconèixer el mateix objectiu expressat pels vigatans pocs anys
abans.
Prenent de model l’entitat barcelonina, s’organitzen per
tot Catalunya una gran quantitat d’esbarts dansaires,6 molts
d’ells impulsats pel mateix Esbart Català de Dansaires que
planta la llavor, impulsa, ajuda i assessora en tots els aspectes les novíssimes associacions. Ho fa, especialment, en les
visites que efectua a gran quantitat de poblacions catalanes
on mostra el seu treball en forma de repertoris de danses i
balls i on convenç homes i dones, grans i petits, a sumar-se
al moviment esbartístic.
L’any 1909 es funden dos esbarts de llarga vida: a Barcelona,
l’Esbart Folklore de Catalunya, sota la responsabilitat de Joan
Rigall i Rossend Serra i Pagès, i a Manresa, l’Esbart Manresà de
Dansaires. Els objectius de l’Esbart Folklore de Catalunya són
els mateixos que els esbarts fundats amb anterioritat: formar
un grup de dansaires que aprenguin els balls i, a causa de la
impossibilitat d’escriptura coreogràfica i de la immaterialitat
de la dansa, serveixin de museu vivent de la dansa per poder
reproduir els balls apresos quan i on calgui. Però Rigall aposta
per una interpretació subjectiva dels balls i, defensant l’elegància i el virtuosisme davant de la —podríem dir— rusticitat
de Capmany, introdueix un canvi en un dels punts de dansa,
el punt pla, canviant l’accentuació del pas del davant al darrere per donar més obertura al cos i amplitud al gest. Aquesta és
la primera divisió de criteris entre els esbarts dansaires.
La dècada del anys deu del segle xx i fins a la dissortada dictadura de Primo de Ribera, els esbarts són presents en tota mena
d’acte públic: culturals, esportius, benèfics, polítics, educatius
i de protocol. Gaudeixen d’una gran valoració social, els seus
actes tenen sempre fort ressò de públic, disposen d’una massa
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social important i col·laboren amb tota la xarxa d’associacions de tot tipus que requereixen la seva presència. D’aquesta
dècada, també, és la iniciativa de disposar d’un vestuari propi
per ballar. Als inicis, els balladors i balladores de l’Esbart Català de Dansaires ballaven amb roba de carrer, cadascú amb
la seva pròpia, això sí, amb uns certs trets comuns que sense
uniformar-los els donava una estètica unificada.
Amb motiu de la ballada feta per l’Esbart Català de Dansaires
el mes de maig del 1910 al Palau de Belles Arts de Barcelona,
Capmany es planteja la possibilitat de confeccionar una indumentària especial. A partir d’aquest moment, el Català ofereix
dues possibilitats en l’oferta de les seves mostres de dansa:
usar la roba de carrer o ballar amb indumentària anomenada
de pagès. Aquestes peces de roba són llogades a empreses especialitzades en attrezzo, però ben aviat l’esbart es planteja la
possibilitat de tenir-lo en propietat.7 Això els és avantatjós per
dos motius: el primer de caire econòmic, i el segon, pràctic.
Econòmicament, el cost que s’abona a l’empresa de lloguer
serà ingressat a l’entitat i, un cop pagada la inversió inicial,
podrà ser invertit per ampliar el patrimoni de l’entitat. L’avantatge de caire pràctic és l’estalvi de temps dels dansaires, que
no hauran d’anar a emprovar-se la roba, i dels responsables,
que no hauran d’anar a recollir i retornar les peces de roba.
Per això, l’Esbart Català de Dansaires comença a comprar
els objectes necessaris i encarrega la confecció de les peces
necessàries per disposar de vuit conjunts complets per home
i vuit per dona. Per decidir com ha de ser la roba i quina
imatge han de tenir els balladors i les balladores, Capmany
realitza un estudi de la indumentària catalana que el porta
finalment a escollir la moda de la segona meitat del segle
xviii a Catalunya.8 Per als homes: camisa blanca, un conjunt
de vellut marró compost per pantaló de vellut sota cama,
armilla i gec llarg, faixa, espardenyes i barretina; per a les
dones: faldilla llarga, gipó, mocador de pit i davantal, sabates,
ret i mitenes. Ben aviat aquest tipus d’indumentària s’estén
també a la resta d’esbarts i més endavant, un cop perdut el
record de com va sorgir, s’acabarà qualificant, evidentment
de manera incorrecta, com la «típica indumentària catalana».
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L’èxit dels esbarts dansaires es veu afectat per la dictadura de
Primo de Rivera. Les conseqüències que pateixen són les que
afectaren la gran majoria d’associacions, entitats i col·lectius:
tancament d’associacions i de locals, prohibició de l’ús del
català, depuració d’alguns dirigents, substitució de juntes directives, prohibició d’actes públics, i altres mesures activades
per Primo de Rivera per deixar Catalunya desballestada i sense cohesió social.
Acabada la dictadura de Primo de Rivera, els esbarts recuperen la projecció social, cosa que és patent, entre altres
fets, en la seva participació en els actes programats per l’Exposició Universal de l’any 1929. Aureli Capmany és un dels
components de la comissió organitzadora dels actes festius
d’aquest magne esdeveniment. L’arribada de la República els
dóna encara un impuls més important i juntament amb el
cant coral i el teatre d’aficionats, per exemple, formen una
destacada xarxa artística. Aquestes activitats, i altres també,
donen l’oportunitat a la població de realitzar una activitat
artística no professional, tenir a l’abast un aprenentatge de
qualitat, compartir espais, temps, projectes i responsabilitats,
disposar d’un coixí humà que ajudi, i molt, en situacions problemàtiques personals, i molts cops aprendre habilitats i tècniques que després són susceptibles d’aplicar al món laboral
i familiar. La societat catalana del segle xx no es pot entendre
sense aquesta àmplia xarxa associativa.
Cal esmentar una característica destacada dels esbarts des
del seu naixement: possibiliten la relació entre homes i dones ja que les dones sempre han estat presents als esbarts
dansaires. I això és així perquè molts balls tradicionals són
ballats per parelles mixtes9 i, en conseqüència, la presència
femenina als esbarts és, senzillament, necessària. La relació
entre homes i dones és constant als esbarts i la proximitat
física entre uns i altres, habitual. Però no estem davant d’un
fet resultat de la intencionalitat o la defensa de gènere, sinó
de la necessitat. Si ens fixem en els càrrecs de responsabilitat,
veurem que la presència femenina és inexistent: ni mestres
de dansa, ni components de juntes directives ni, tampoc, organitzant la roba dels balladors.
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La bona projecció social dels esbarts, no ha de fer creure,
però, que el sector es troba exempt de divisió de criteris,
especialment pel que respecta a la concepció del tractament
de les danses que fan aixecar veus crítiques sobre l’estètica
i imatge que alguns ofereixen. L’any 1936 es produeix el
primer intent de creació d’una associació federativa que reuneixi les desenes d’esbarts dansaires existents. Tres esbarts
de Barcelona, l’Esbart Català de Dansaires, l’Esbart Folklore
de Catalunya i l’Esbart Dansaire de l’Orfeó de Sants, després
d’algunes sessions d’intercanvi d’opinions, decideixen crear
l’anomenada Germanor d’Esbarts de Catalunya. Redacten
un esborrany d’estatuts que, un cop debatuts per les respectives Juntes, i per les dels esbarts que estiguin sota el seu
patronatge, han de concloure en la redacció d’uns estatuts
definitius. Ara bé, la Germanor no es fundarà mai ja que
l’inici de la Guerra Civil espanyola impedirà culminar aquest
projecte.
Un altre fet que cal destacar és la relació entre directius
d’alguns esbarts i el món educatiu. Aureli Capmany, Felip
Blasco, Joan Rigall i Rossend Serra i Pagès en són els mes
destacats activistes. Fan classes de dansa en institucions públiques i privades, a mestres, universitaris, actors i pedagogs i
són presents a les escoles d’estiu de mestres. Fins i tot Maria
Montessori inclou diversos balls catalans al repertori de danses tradicionals que treballa amb els mestres.
L’any 1939 l’esdevenir de Catalunya queda estroncat. La
Guerra Civil i la segona dictadura del segle xx van deixar un
país anorreat i altre cop sense el coixí social necessari. Els esbarts dansaires pràcticament desapareixen públicament i un
bon nombre ho fan per sempre; dels gairebé noranta esbarts
fundats fins al 1936, als anys quaranta pràcticament només
en queden deu. Entre els que sobreviuen, algun ho fa de portes endins i gairebé sense activitat pública i altres es vinculen
a l’església i es converteixen en una activitat dels centres parroquials. La fundació de Coros y Danzas també fa que algun
esbart dansaire quedi reconvertit en secció d’aquesta organització i que alguns dels antics responsables hi col·laborin en
l’ensenyament de les danses. Per això no és d’estranyar que
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en les muestras folclóricas es presentin balls i danses que són
idèntics als que els esbarts ballaven abans de la guerra.
A finals dels anys quaranta succeeixen dos fets que fan que
la vida dels esbarts que no han desaparegut comencin a sortir
del seu mutisme. L’any 1948 s’escau la celebració del vuitantè aniversari d’Aureli Capmany i amb aquesta excusa, l’Esbart
Català de Dansaires li organitza un acte d’homenatge, que li
serveix per tornar a la vida pública. El dia 6 de març es celebra
l’homenatge, que l’Esbart aprofita per festejar també el quarantè aniversari de la fundació a la Cúpula Coliseum amb un
discurs del mateix Capmany que parla dels esbarts dansaires
i en especial de l’Esbart Català de Dansaires. L’altra fet és la
fundació de l’Esbart Verdaguer el mateix any 1948. La nova
entitat neix com a resistència política de caire nacionalista.10
L’Esbart Verdaguer aplega persones d’adscripció diversa:
Francesc Pujol, Manuel Cubel·les, Josep Benet, Alexandre Cirici, Jaume Picas i Josep Mainar, entre altres, amb un clar objectiu, usar la dansa tradicional catalana com a mitjà d’expressió
en català i com a eina política. Malgrat que en les primeres
ballades el repertori del Verdaguer no s’allunya gaire de l’usat
pels esbarts d’abans de la guerra, ben aviat la confluència d’artistes fa que se n’allunyi cada cop més. Es creen coreografies
noves amb referents de catalanitat, s’opta per un vestuari i una
escenografia avantguardista, es glosen cançons i coreografies,
s’usen els recursos de la tècnica del ballet clàssic i es teatralitza
la posada en escena i el gest. Els espectacles que en resulten
són de gran qualitat tècnica i de catalanitat, amb voluntat d’esdevenir l’inexistent ballet català, però allunyada dels objectius
dels esbarts primerencs de reproduir els balls de la manera més
propera possible a com es feien en el seu lloc d’origen.
Per imitació al Verdaguer, altres esbarts dansaires s’afegeixen a la creació de coreografies, a l’ús de la tècnica del clàssic
i a la teatralització, amb l’explotació d’elements procedents
del bagatge cultural català amb altres de procedència diversa, cosa que fa que en alguns casos es produeixi una barreja
d’elements inconnexos, es copiïn coreografies, s’imitin gestos, sense, però, comptar amb una potència artística i conceptual semblant. Es produeix al mateix temps una valoració
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negativa dels esbarts que segueixen els objectius inicials en
etiquetar-los de rònecs i obsolets davant de la «modernitat»
que pressuposa la nova tendència.
A partir d’aquest moment s’inicia una forta dicotomia entre els esbarts dansaires que segueixen, de la manera que poden, la línia del Verdaguer i els esbarts que continuen la línia
fundacional, cosa que els porta a vegades a un enfrontament
que només fa que destorbar uns i altres. S’afegeix a aquesta
dicotomia l’ús de la primera divisió de criteris, personificada en Capmany i Rigall, el canvi d’accentuació del punt pla,
factor que acaba d’embolicar més el sector. Objectivament,
ni una divisió de criteris ni l’altra serien negatives, ja que
totes les tendències poden ser admeses, si no són usades per
desacreditar uns esbarts enfront dels altres. D’aquesta manera, els esbarts dansaires travessen les dècades dels cinquanta
als vuitanta, amb l’arribada dels ajuntaments democràtics,
quan totes les manifestacions de cultura popular tornen a
tenir una gran presència pública. No podem oblidar, malgrat
les diferents maneres de fer, que els esbarts han estat i són de
gran valor en la cultura catalana, que han suplert mancances
culturals i que han integrat, al llarg de les dècades, gran quantitat d’immigrants que han trobat el seu lloc en la societat
catalana a través de la pràctica del ball i de la pertinença a un
col·lectiu organitzat.
Arribats a la fi del segle xx i a la primera dècada del xxi, i
superades les diferències de criteri com a valor negatiu, podem veure que entre els esbarts dansaires hi ha una gran
diversitat de maneres de fer que van des de les que mantenen
els objectius primerencs, amb voluntat documental i gairebé
museístic, a les que són companyies de dansa catalana, amb
el benentès que totes les possibilitats són possibles i fan la
seva aportació en benefici de la societat catalana.
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L’Esbart Català de Dansaires
Com ja hem esmentat anteriorment, l’Esbart Català de Dansaires es va fundar a Barcelona l’any 1908 amb tres objectius
clars: documentar els balls i danses del país, estudiar-los i fer-
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ne difusió. I aquesta ha estat la tasca que ha desenvolupat al
llarg de més de cent anys d’història. Des dels inicis l’entitat es
preocupa per la documentació global de les danses i intervé
activament en la reconstrucció i restauració de nombrosos
balls.
La seva existència corre en paral·lel a la història de la ciutat
de Barcelona i de Catalunya i al costat de la resta dels esbarts
dansaires. Així, les dècades dels deu i els vint representen la
consolidació i projecció de l’entitat. Molta activitat, bona vida
associativa, bona relació amb els intel·lectuals i les institucions del moment i algunes fites aconseguides importants: la
realització de l’estàndard modernista a partir d’un dibuix original obsequiat per Apel·les Mestres, la confecció del primer
vestuari, l’admissió de la proposta a l’Ajuntament de Barcelona de creació d’una cobla municipal, la participació a l’Exposició Universal i un llarg etcètera. Participen i prenen part
en bon nombre d’iniciatives ciutadanes l’Aplec de la Sardana
de Vallvidrera, l’Associació protectora de l’Ensenyança Catalana, el Comitè Pro Teatre Líric Català, les comissions d’homenatge a Enric Morera, entre d’altres, i Lleó Fontova, Josep
Anselm Clavé i Joan Maragall. L’Esbart Català col·labora amb
nombroses associacions de cultura popular i beneficència de
Barcelona i viatja per tot el país oferint a través de mostres
de dansa el resultar de la tasca de documentació i estudi de
la dansa catalana. Té també una forta relació amb centres
i iniciatives educatives d’escoles, orfenats, l’Escola Normal,
escoles de música i cant, l’Escola Professional per a la dona,
l’Institut-Escola, entre altres.
Com a tota la ciutat, la dictadura de Primo de Rivera l’afectà en una minva d’activitat pública, en l’extensió de l’ús del
castellà i en l’estroncament de la relació amb altres entitats.
L’any 1925, amb l’impuls de Joan Amades, que n’era President, s’organitza definitivament la biblioteca per als associats. Als finals dels vint i fins a la meitat de la Guerra Civil tingué una gran activitat artística i cultural, molts cops al costat
de la Generalitat de Catalunya actuant, sense nomenament,
com a esbart oficial. Més endavant i malgrat la guerra, continua participant activament en diversos actes populars. L’any

114

02 | hivern - primavera de 2012

Els esbarts dansaires: les associacions al voltant de la dansa

1936, edita l’obra titulada Balls Populars,11 que és la primera
que empra la fotografia per il·lustrar els punts, moviments i
evolucions d’una dansa i la primera on es descriuen les danses amb tot detall, compàs per compàs. De fet, havia de ser
el primer volum d’una col·lecció destinada tant al món educatiu i de lleure com a la resta d’esbarts dansaires, oferint-los
materials didàctics que facilitessin l’ensenyament i l’aprenentatge dels balls.
La fi de la Guerra Civil i la situació política posterior significà una davallada en la vida pública de l’entitat. A poc a
poc, l’Esbart Català reactiva la seva presència pública, oferint
ballades en diverses festes majors, inauguracions, homenatges, actes culturals, benèfics i festius en general. Amb tot, i
fruit d’aquesta època fosca i de feina cap a dins, neix l’any
1942 l’Arxiu de Dansa Tradicional Catalana que, sota la direcció d’Aureli Capmany i la feina de diversos socis, aplega
les notícies existents fins aquell moment referides a danses
tradicionals de Catalunya.
La dècada dels cinquanta significa la recuperació de la vida
pública i la reorganització plena. El 1958 s’escau el cinquantè
aniversari de l’Esbart Català de Dansaires i els actes programats es converteixen en una de les primeres manifestacions
catalanes de postguerra, especialment l’acte a la plaça del Rei,
en el qual es cantà El cant de la senyera per primera vegada
després de la Guerra Civil. També s’organitza el 50è aniversari de la Restauració de les Danses Populars (1952) i es participa a la inauguració del Nou Camp del FC Barcelona (1957),
entre altres actuacions. Aquest tarannà continua a les dues
dècades següents. Els anys vuitanta s’inicien amb una distinció que per a l’entitat és molt preuada: la concessió de la I
Almorratxa d’Or (1980) per part de l’Obra del Ballet Popular.
El 1981, en un context de preocupació pel malentès provocat
entre les diverses maneres de fer dels esbarts, es presenten
dues ponències al I Congrés de Cultura Tradicional i Popular:
«Necessitat de diferenciar cara al públic la dansa popular i
tradicional de la dansa espectacle» i «Una alternativa a la cobla: els instruments populars», molt comentades i discutides
per la novetat en els temes. Des d’aleshores, ha estat conti-

11. Joan A mades , Balls
populars (Tàrrega: Imp.
Camps Calmet, 1936).
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nuada la presència de membres de l’Esbart Català de Dansaires a diversos congressos, jornades de debat, taules rodones,
cursos de dansa, publicacions, etc. relacionats sempre amb la
dansa tradicional catalana o amb la festa a Catalunya.
A la dècada dels vuitanta es recuperen de manera continuada dues activitats molt habituals abans de la Guerra Civil: la
presència de l’entitat a les Festes de la Mercè, Festa Major de
Barcelona, i l’organització d’activitats destinades a l’ensenyament de la dansa, aquesta darrera amb els cursos anomenats
La cafetera de l’Esbart Català de Dansaires, iniciats el curs
1988-1989. En els darrers anys del segle xx cal destacar el premi Fes-te teva la Mercè 1992, concedit per l’Ajuntament de
Barcelona, que porta l’Esbart Català de Dansaires a organitzar
la programació Mercè Dansa a la festa major de Barcelona
com una iniciativa més de difusió de les danses del nostre
país; també afavoreix l’ampliació i reorganització dels fons
documentals de l’entitat i l’organització dels Cavallets Cotoners de Barcelona. L’any 1998 es fa la primera convocatòria
del Premi Rafael Tudó per premiar estudis sobre dansa tradicional i la festa a Barcelona i s’engeguen la redacció del Manual de descripció coreogràfica i la iniciativa Presentacions amb
l’objectiu de donar a conèixer la publicació de llibres, revistes
o enregistraments de dansa i de cultura popular en general.
A la ratlla del 2000, l’Esbart Català de Dansaires rep la
declaració d’Entitat d’Interès Cultural per la Generalitat de
Catalunya, així com la concessió, l’octubre de 2001, de la
Medalla al Mèrit en Dansa Catalana atorgada per l’Obra del
Ballet Popular. L’any 2004 amb motiu del cinquantenari de la
mort d’Aureli Capmany, l’Esbart Català de Dansaires programa un seguit d’actes en record i reivindicació de la seva figura. Entre els actes programa la jornada Aportacions a l’Estudi
de la Dansa Catalana que es realitza per donar l’oportunitat
a diversos investigadors i autors de difondre els seus treballs,
projectes, estudis i investigacions sobre dansa catalana. Coincidint amb el centenari de la fundació, rep la Medalla d’Honor de la Ciutat de Barcelona i la Creu de Sant Jordi de la
Generalitat de Catalunya, ambdues en reconeixement a la
tasca feta en pro de la dansa catalana. És així com una asso-
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ciació cultural sorgida de la ciutadania aconsegueix mantenir
la seva acció cultural i els seus objectius mitjançant l’interès
constant d’iniciar propostes i la consecució d’iniciatives.

L’Esbart Català de Dansaires a la Casa dels Entremesos
Des de la primavera de l’any 2009, l’Esbart Català de Dansaires té la seu social a la Casa dels Entremesos, equipament
gestionat per la Coordinadora de Colles de Gegants i Bestiari
de Ciutat Vella, que actualment té tretze entitats de cultura
popular associades, que tenen conjuntament trenta-cinc seccions diferents amb un conjunt de més de vuit-centes persones associades de totes les edats. Entre tots ells trobem
gegants, capgrossos, diables, bestiari, colles de sardanes, esbarts dansaires, trabucaires, pessebristes, bastoners, així com
comissions responsables de l’organització de festes als barris
Gòtic, del Pi, de la Barceloneta, Sant Pere - Santa Caterina, i
de Sant Just i Pastor. En conjunt, i entre tots, configuren un
panorama prou ampli relacionat amb la cultura popular.
Aquest projecte, la Casa dels Entremesos, no sorgeix en
quatre dies, sinó que ha estat treballat i vetllat al llarg d’anys
per algunes associacions de cultura popular de Ciutat Vella.
L’Esbart Català de Dansaires és una d’elles.
El llarg segle de vida de l’Esbart Català de Dansaires no ha
estat exempt, evidentment, de dificultats de tota mena, tant
internes com externes, i de tota mena d’infraestructures. Una
constant ha estat la preocupació per la instal·lació de la seu
social i la importància de poder disposar dels espais necessaris: una biblioteca, un arxiu, una sala de consulta per als
usuaris o una sala d’assaig. Aquesta necessitat ja va fer pensar a compartir instal·lacions amb una altra entitat del barri
Gòtic de Barcelona, l’Associació de Festes de la Plaça Nova,
amb qui l’Esbart Català de Dansaires ha mantingut sempre
la pràctica de mútua col·laboració. Amb aquest objectiu, i
ara fa uns vint-i-cinc anys, socis dels dos col·lectius fan un
repàs d’edificis buits al barri amb el projecte d’instal·lar-hi
conjuntament la seu, amb uns espais comuns i compartits i
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uns altres de privats. Es fa la pentinada al barri Gòtic barceloní, però la iniciativa no prospera per la manca dels recursos
econòmics necessaris.
L’any 1993, l’Esbart Català de Dansaires ingressa com a
entitat sòcia a la Coordinadora de Colles de Gegants i Bestiari
de Ciutat Vella que en aquell moment ja aplegava l’Associació d’Amics dels Gegants del Pi, l’Associació de Festes de
la Plaça Nova, els Amics dels Gegants Lola i Ramon i l’Associació de Geganters, Grallers i Bestiari de la Barceloneta.
L’ingrés és degut a la incorporació del grup de cavallets de
l’Esbart com a Cavallets Cotoners de Barcelona al conjunt del
bestiari històric de Barcelona. Aquest fet marca un abans i un
després en l’activitat de l’Esbart i un canvi en la perspectiva
d’acció. L’ingrés de l’Esbart a la Coordinadora representa un
augment d’activitats als barris del districte de Ciutat Vella en
col·laborar amb les associacions companyes que són responsables de l’organització de les festes del barri —fins aquest
moment només havia col·laborat a les Festes de Sant Roc de
la Plaça Nova—. D’aquesta manera, l’Esbart respon al convit
a les Festes de Sant Josep Oriol, a les del barri de la Barceloneta, a les de la plaça de Sant Just i Pastor o a les del barri de
Sant Pere. Però quant a la col·laboració amb les altres entitats
encara cal destacar un altre fet molt important: el pas de simple convidat a coorganitzador i corresponsable d’alguns dels
actes del calendari festiu de Ciutat Vella, per exemple, les
festes de Santa Eulàlia, la festa d’hivern de Barcelona, la part
tradicional de la processó del Corpus i la sortida de la Carassa
pels volts de Nadal.
Aquest és el gran canvi de perspectiva: la implicació directa
i en tots els aspectes de l’organització d’activitats conjuntes,
de manera que l’èxit d’un ha de ser l’èxit de tots i les tasques
han de ser compartides. I pel damunt de les necessitats particulars i del tarannà propi de cada col·lectiu en particular,
ha de planar sempre el criteri del benefici conjunt. En conseqüència, tots els aspectes s’han de negociar i consensuar
en el si de la Coordinadora de Colles de Gegants i Bestiari de
Ciutat Vella. Per fer-ho segueix un model de representació
unívoca de cada una de les entitats associades, de manera
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que cada una té un vot i les decisions es prenen per majoria.
És evident que això no és fàcil i comporta moltes hores de reunions que es comencen entre vuit i nou del vespre i acaben
quan també ho fa el dia.
Una altra conseqüència directa per a l’Esbart Català de
Dansaires és l’augment d’activitat i implicació a les Festes de
la Mercè. A partir de la seva pertinença al projecte del Bestiari Històric de la ciutat participa en el Toc d’Inici12 i de mica
en mica amplia el grau de responsabilitat en la realització
d’alguns actes programats i organitzats per l’Ajuntament de
Barcelona. El premi al projecte de mostra de danses d’arreu
del país el porta des de l’any 1993 a coordinar les activitats
del Mercè Dansa i el Galop de la Mercè i més endavant a col·
laborar en l’espai dedicat a l’activitat bastonera de Barcelona,
que es denominarà Matí Bastoner. Tot això porta molta feina, molta dedicació i la necessitat de resoldre els entrebancs
que puguin aparèixer en el dia a dia de les festes. Tanmateix,
aquesta dedicació dóna a l’entitat un gran acontentament i
també, perquè no dir-ho, la satisfacció de contribuir a la història festiva de Barcelona. És en aquests moments quan la
participació a la Coordinadora de Colles de Gegants i Bestiari
de Ciutat Vella és valorada al màxim: sense ella, l’Esbart Català de Dansaires no n’hauria estat protagonista.
Des de l’any 2004, la Coordinadora de Colles de Gegants i
Bestiari de Ciutat Vella, es posa a treballar en el projecte de la
Casa dels Entremesos. Aquest és el nom que es donarà a un
equipament comú on tindran seu totes les entitats associades
que ho desitgin i on hauran de poder desenvolupar totes les
seves activitats, tant les privades com les públiques (cursos,
conferències, exposicions, etc.) que hi puguin tenir cabuda.
D’aquesta manera, es recupera el projecte pensat per l’Associació de Festes de la Plaça Nova i l’Esbart Català de Dansaires per ser assumit per la Coordinadora i donar aixopluc a
tot el conjunt d’entitats que té associades. El projecte passa
per diverses fases i s’endarrereix per diferents motius, mentre
la Coordinadora amplia els seus membres a deu amb l’arribada de l’Associació de Colles Gegantera, Diables, Bestiari,
Grallers i Tabalers del Casc Antic, el Grup Sardanista Xaloc,
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la Colla Sardanista Iris, els Falcons de Barcelona i la Colla de
Gegants de Sant Pere de les Puel·les.
Finalment, la Coordinadora de Colles de Gegants i Bestiari de Ciutat Vella rep de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant conveni, la cessió de l’edifici acabat de remodelar
situat al número 2 de la plaça de les Beates de Barcelona,
a tocar de la Via Laietana i ben proper al Mercat de Santa
Caterina. Aquest equipament dedicat a la cultura popular
és un model de gestió ben concret que s’escapa dels models emprats en altres equipaments culturals siguin o no
de cultura popular. Per començar, la gestió és privada i la
responsabilitat recau en la Coordinadora i és executada per
un òrgan anomenat Junta Permanent; no és un centre cívic dedicat a la cultura popular ni segueix el model d’hotel
d’entitats ja que té com a condició formar part de la Coordinadora. Per tant hi tenen la seu social les tretze entitats
associades actuals (amb la incorporació de Pessebristes de
Ciutat Vella, Trabucaires Perot Rocaguinarda i Colla de Gegants de Sant Jaume) i la mateixa Coordinadora. Elles són
les responsables, sota la coordinació de la Coordinadora de
dur a terme el projecte i de resoldre totes les incidències.
L’ús d’un espai comú ha fet que les entitats associades convisquin en el dia dia i hagin d’aprendre a passar del pla individual al pla col·lectiu i comunal. El dia a dia, com en totes
les grans famílies, no és mai fàcil i requereix la dedicació i
l’equilibri per aconseguir que la manera d’actuar sigui al
màxim de comuna a tots, i superar el tarannà, la manera de
fer pròpia i individual i les sensibilitats particulars de cada
col·lectiu. En definitiva, treballar pel bé comú per damunt
del benefici particular. Calen per això reflexions, debats,
intercanvi d’opinions i normatives. És evident, però, que el
conjunt dóna la força al projecte i un coixí a cada una de les
associacions que hi participen.
L’edifici de La Casa dels Entremesos comparteix dos usos
diferenciats: el públic i el privat i això s’organitza mitjançant
l’horari i la divisió d’espais. A la planta baixa es projecta un
exposició permanent d’imatgeria festiva, la visita a la qual és
d’accés lliure pels ciutadans, amb horari d’obertura paral·lel
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als museus de la ciutat. Aquest és un dels serveis a la ciutadania en correspondència a l’ús d’un espai de propietat pública
municipal. Al primer pis s’hi ha ubicat les sales d’actes en què
es presenten exposicions temporals de temes relacionats amb
la cultura popular: exposicions sobre festes, fotogràfiques, de
música, etc.; la visita a aquestes exposicions també és d’accés lliure. En aquest espai també s’hi realitzen presentacions,
conferències, xerrades, reunions i assemblees. Les sales de
ball i de música serveixen a les entitats per fer-hi les seves activitats en l’horari d’ús privat de l’edifici, normalment a partir
de les set de la tarda. Les dues plantes superiors es destinen a
ús privat, com a seu social de la Coordinadora i de les entitats
associades, amb despatxos, magatzems i sales de reunions.

L’aportació de les entitats de cultura popular a
la societat
Aquesta darrera reflexió parteix dels anys compartits en associacions culturals i vol anar més enllà de les activitats fetes
per cadascuna d’elles, dels projectes realitzats, de les activitats organitzades, de les publicacions editades, etc., i més enllà també de la història particular de cada una de les persones
que en algun moment o altre han format part d’aquestes
associacions de cultura popular. Cal destacar la incidència i
contribució d’aquestes entitats a la societat barcelonina, als
barcelonins i barcelonines, i a la mateixa ciutat de Barcelona
en les diferents facetes en les quals han incidit i incideixen.
Totes elles donen la importància justa i merescuda al projecte
i activitat d’una associació de cultura a la ciutat de Barcelona
o de qualsevol altra població de Catalunya.
En resum, hem agrupat les bondats i beneficis d’una associació de cultura popular en quatre grans àmbits: el personal,
el social, el patrimonial i l’artístic.

Incidència personal
1. Desenvolupament personal: contribució a la convivència amb persones de diferents edats, orígens, estils de vida,
nivells culturals, estudis, costums, etc.; contribució a la res-
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ponsabilitat per l’espai i l’activitat compartida; promoció de
tasques de responsabilitat en exercir algun càrrec de l’estructura de l’entitat, experiència que més endavant és aplicada a
altres àmbits personals, laborals, socials o polítics.
2. Desenvolupament físic: contribució al desenvolupament
físic de totes les persones que desenvolupen alguna activitat,
sigui ballar, portar gegants, fer castells, etc.
3. Suport en situacions personals difícils: les associacions de
qualsevol tipus, com qualsevol altre grup humà, contribueixen a la superació de situacions personals difícils (malalties
greus, separacions, integració, defuncions familiars, etc.).
4. Coneixement del territori: les entitats de cultura ofereixen també la possibilitat d’adquirir coneixements del territori, especialment de Catalunya, gràcies a les activitats fetes en
altres poblacions i gràcies també a la localització geogràfica
d’altres manifestacions o grups semblants.
5. Formació: contribució a la formació i a l’assessorament
del personal de l’ensenyament i al dedicat a activitats relacionades amb el temps lliure (mestres, professors de secundària,
monitors d’esplais i grups de lleure, etc.).
6. Oferta d’activitats per al temps lliure: l’activitat que ofereixen les associacions és una més del camp de la cultura i
especialment de la cultura popular.

Incidència social
1. Promoció de l’associacionisme: contribució a la cohesió
social a través de la pertinença a un grup, entitat, associació,
col·lectiu, etc.
2. Contribució a la integració: totes les entitats de cultura
popular han servit i serveixen de canal per contribuir a la integració de nouvinguts a la ciutat, abans amb la integració de
persones procedents de l’estat espanyol, i ara amb ciutadans
que cada vegada arriben de més lluny. Un aspecte que també
cal destacar és la integració lingüística ja que molts immigrants han començat a entendre i han après a parlar català a
les associacions i entitats.
3. Contribució al benestar de col·lectius desafavorits: les
associacions anualment realitzen per iniciativa pròpia acti-
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vitats en residències de gent gran, hospitals, centres de disminuïts, etc.
4. Suport als afectats per desastres naturals, epidèmies, etc.
gràcies a la contribució econòmica i a la participació de les
associacions en activitats organitzades, sovint, conjuntament
amb altres col·lectius a benefici dels damnificats per desastres
naturals o afectats per malalties.

Incidència patrimonial
1. Contribució a la conservació del patrimoni immaterial
gràcies a la tasca de recopilació, classificació i estudi de la
informació referida a cada una de les activitats (imatgeria festiva, balls i danses, etc.)
2. Contribució al retorn de manifestacions culturals en diverses poblacions: facilita la informació necessària a aquelles
persones, entitats o ajuntaments que han volgut començar
una activitat o tornar a reprendre-la a la seva població o barri
després d’haver-la perdut en el decurs de la història.
3. Contribució a l’estudi de les manifestacions culturals
gràcies a la tasca de recopilació d’informació, classificació i
estudi de dades, ja sigui informació musical, coreogràfica, sobre la indumentària, etc.
4. Contribució a la difusió de la cultura catalana gràcies
a l’organització de cursos, presentacions de llibres, participació a jornades, congressos, taules rodones, etc. i també a
la possibilitat d’accés als fons documentals de les associacions.
5. Contribució al calendari festiu de Barcelona gràcies a
l’organització d’activitats i a la presència dels components de
les associacions a les festes de ciutat.

Incidència artística
1. Formació en activitats artístiques: faciliten la transmissió
del coneixement a tota persona que ho desitgi.
2. Pràctiques de música, dansa, activitats relacionades amb
els gegants, els castells, etc., accessibles a tots aquells que ho
desitgin, al marge de les possibilitats físiques personals de
cadascú.
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3. Facilitar el coneixement dels requeriments d’un espectacle oferint a tota persona que participa d’una associació la
possibilitat de conèixer aquests requeriments.
4. Inspiració: la cultura popular ha servit d’inspiració per
a la creació d’espectacles absolutament innovadors i trencadors (Comediants, La Fura dels Baus, Dagoll Dagom, etc.), i
d’inspiració de les avantguardes artístiques del segle xx, que
fugint de l’academicisme troben en la cultura popular els elements necessaris per a la inspiració (pensem en l’art de Miró
i en el desenvolupat fins al Pop Art Americà).
Les persones que participen d’un col·lectiu de cultura popular, sigui un esbart dansaire o de qualsevol altre tipus, ho fan
al marge dels seus orígens, estudis i activitats professionals i,
en conseqüència, la seva implicació pot ser total ja que no
hi estan subjectes ni per remuneració econòmica, ni per cap
condicionant que afecti el món del treball. Hom fa el que
fa bàsicament perquè vol. Per això, aquests col·lectius poden
implicar-se totalment en una iniciativa que com la Casa dels
Entremesos necessita esforç, equilibri i dedicació. I és justament per això que cal reconèixer a totes i cada una de les
entitats de cultura popular del nostre país el mèrit de dur a
terme qualsevol projecte per poder valorar, en la justa mesura,
la seva importància i benefici per al conjunt de tota la societat.
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