




És aquest un ball tradicional de la pagesia del pla de Barcelona que es ballava a les darreries del segle passat.
Originàriament era dansat el dia 15 de Maig diada de Sant Isidre a la sortida de l'Ermita de Sant Martí Vell. La dansa
és d'una gran simplicitat. Sortint de missa els pabordes passejaven solemnement pel clos del ball, ells lluint el ram
distintiu de la seva categoria i elles el seu vano. Feta la dansa pròpiament dita, el ball restava obert a tots els
confrares i a tota l'altra gent del poble que participava en la festa. L'any 1945, any de la fundació de l'Esbart St. Martí 

BALL DEL VANO I EL RAM 
Dansa restaurada per David Martínez

Instrumentació: Joaquim Serra
1996

aquesta dansa es va tornar a ballar a la plaça del Canonge
Rodó, el dia de Pasqua en sortir de missa, juntament amb
el tradicional cant de Caramelles. Més tard es va crear
una versió per escenari per tal d'incloure-la dins dels
recitals del Temple. Posteriorment la dansa es va
començar a representar en sortir de Missa el dia de Sant
Martí, l'11 de novembre i actualment a més a més
d'aquesta representació també es fa una ballada popular
el dia del pregó de la Festa Major de Sant Martí, de
manera que finalment la dansa,
 ha tornat al poble.

de Sant Martí



És aquesta una de les danses més antigues del folklore
català. És una reminiscència del cèlebre contrapàs llarg.
Dansa d'arrel catalana que a banda de ser un dels orígens
de la sardana té unes característiques força especials. Té un
origen religiós i està basada en la mesura de l'espai perquè
els balladors l'han d'acabar on l'han començada i també la
mesura social, per l'ordre en la col·locació de les parelles
durant la dansa. És un contrapàs curt al qual amb el pas
dels anys s'hi han afegit unes figures que no són ben bé
pròpies dels contrapassos, però la base és del contrapàs. A
diferència de la resta de contrapassos que es ballaven per
setmana santa, aquest es balla per Carnestoltes, cosa que
propicia que tot ell sigui més "desenfadat". Es ballava a tota
la zona costanera de la comarca de la Selva i va ser
recuperat per Carles Mas i instrumentat per a cobla pel
mestre Manel Oltra.

CONTRAPÀS 
DE 
SANT GENÍS

Dansa popular
Instrumentació: Manuel Oltra

2017



Festa a ses illes en forma de Bolero. Sinuositat i
destresa en la forma; senzillesa i harmonia en el
fons. La riquesa dels boleros Mallorquins es
reflecteix en aquesta nova recuperació que
s'afegeix a la llarga llista de danses insulars que
l'Esbart Sant Martí té al seu repertori. Aquesta
versió vol fer d'un mateix bolero, una diferent
interpretació en cada una de les parelles que es
van incorporant a la festa, fins al final on totes
unifiquen el mateix ball en un esclat de joia.
Guió de Sebastià Vilanou, música d'Agustí Cohí
i Grau i muntatge coreogràfic d'Ariadna
Codina.

BOLERO 
DE 
SANT PERE

Documentació: Sebastià Vilanou
Coreografia: Ariadna Codina

Instrumentació: Agustí Cohí i Grau

2019



Arran d'un encàrrec del Govern Basc per la Fira
Internacional de Turisme que es va celebrar a
Barcelona es van posar en contacte amb l'esbart
perquè,  conjuntament amb el grup Algara dantza
Taldea del País Basc, es fusionés el ball tradicional
basc: Aurresku, amb música de sardana. 
En aquell moment es va encarregar al David
Martínez fer un muntatge coreogràfic que va ser
ballat per diferents punts de l'estat Espanyol,
arribant a ser presentat davant del Govern Basc i
ballat al Temple del 2004 per ambdós grups.

AURRESKU 
Coreografia: David Martínez

Música: anònim 
enregistrament Tomàs Sanmiguel 

2004



Monthanes araneses és una cançó popular aranesa que des
de l'any 1993 està reconeguda com l'himne oficial de la vall
d'Aran.  
En el muntatge coreogràfic es va voler que la cançó donés
pas a la suite de danses araneses.

Eth Tricoté és una dansa ballada al Canejan per  carnaval
normalment pels joves del poble. En aquesta dansa saltada
i animada, es van combinant diferents punts de rotllana
com les cadenes. 
Com a característica principal del vestuari, aquesta dansa
és ballada amb esclops.  

MONTHANES 
ARANESES I 

ETH TRICOTÉ 

Dansa tradicional 
Muntatge de Josep M. Boya 

Instrumentació Agustí Cohí i Grau

2008 i 2015 / 2008



Amb motiu de  la celebració de l’any Verdaguer ens vàrem
retrobar amb la literatura que ens recorda mites i llegendes, és
per això que el mestre Joan Lluís Moraleda en va escriure un
poema musical que vol  reflectir aquests temes. En David
Martínez va fer una coreografia de nou encuny inspirada en
aquesta llegenda que barreja fades i poble. Dansa de creació total.
Cal destacar la instrumentació, que va fer aconseguir al Mestre
Moraleda el primer premi per a cobla al certamen anual de
Banyoles. S’ha de veure com un exercici d’imaginació, esperits
d’aigua esmunyin-se entre les ombres es caragolen i s’amaguen a
l’estany són dones d’aigua, o "gojes".

LA GOJA 
DE 

BANYOLES

Coreografia: David Martínez
Música: Joan Lluís Moraleda

2005, 2016 i 2019



Documentada des de la segona meitat del segle XVII, de bracet de
la Dansa de Castellterçol hi trobem el Ball del Ciri. Les dues es
ballen en el transcurs de la Festa Major. Es tracta de dues danses
solemnes interpretades per sis parelles de balladors que,
antigament, es ballaven per celebrar la fi de la sega, del batre i del
treball dur de tot l’estiu. La primera ballada, la de la Dansa, té lloc
el diumenge en acabat l’ofici de Festa Major, els músics precedeixen
les autoritats i els balladors en el seu camí des de l’església fins a la
Plaça Vella. 
És una bellíssima dansa de cerimònia, i sense cap dubte la més
solemne i més greu de les danses catalanes anomenades “Vives”. 
Les ballades de la Dansa i el Ball del Ciri de Castellterçol van ser
declarades Festa Tradicional d’Interès Nacional el 8 de juny de
1985.

El Passeig de la Dama d'Elx és un fragment de l’espectacle Arabesc
del País Valencià que ja fa molts anys que va estrenar l’esbart. El
coreògraf Salvador Melo, converteix el Passeig de la Dama d’Elx
amb els dansaires que li fan els honors i l’homenatge.  És una
fantasia i també una breu mostra de dansa de creació amb la
història de rerefons. És el preludi de l’esmentat muntatge valencià.

TEMPLE AL
CARRER
Dansa tradicional / Salvador Melo
Instr.: Joaquim Serra / Joan Roca

2010

El Temple al carrer es va fer a causa d'un procés judicial amb
l'arquebisbat de Barcelona per un local del centre parroquial.
En conseqüència d'aquest procés, ens va estar prohibit
realitzar el Temple a dins de la parròquia i el vam oferir a la
Plaça Canonge Rodó, davant de l'església. 



Amb la impressionant música del mestre Joaquim Serra de “La Moixeranga” i
pensant amb les coreografies que el mestre Manuel Cubeles féu en el seu temps, en
David Martínez ha preparat una nova versió de la Passió de Crist influenciat per la
diversitat de “Moixigangues” que es ballen als països catalans. I que ell, al llarg de la
seva vida ha interpretat com a dansaire. 
Cadascú pot modificar el prisma i fer-se la seva versió. S'hi poden copsar moltes
escenes o potser cap. És una dansa que pot ser ancestral o moderna. Els personatges
cal intuir-los i cada espectador i intèrpret se'n farà els seus.  Tradició religiosa al
segle XXI o una creació per gaudir únicament d'una nova coreografia.

ALGEMESÍ
Coreografia: David Martínez
Instrumentació: Joaquim Serra

2004, 2005 i 2014



El Cançoner dels Països Catalans és un dels més
importants d'arreu del món, la qual cosa ha estat
contrastada per erudits que li han atribuït infinitat
d’excel·lències. És per aquest motiu que el mestre
Tomàs Gil Membrado, va proposar-se ja fa uns anys
de fer-ne unes glosses elaborades a partir d'una
instrumentació sensacional per a formació de Cobla.
Dins d’aquest repertori es troba una de les danses
més representatives de Catalunya com és l’Hereu
Riera. 
En aquest cas  no es tracta de la dansa tradicional de
l’Hereu Riera sinó una dansa de nova creació amb
coreografia del David Martínez que representa el
festeig del poble.

HEREU 
RIERACoreografia: David Martínez

Música: Tomàs Gil Membrado

1996, 2006 i 2010 



A manera de testament musical, el mestre
Joaquim Serra deixà escrita l’obra definitiva de
la música de cobla, el poema simfònic
“Puigsoliu” de caràcter fresc i optimista que
resumeix les harmonies i les instrumentacions
que va utilitzar al llarg de la seva trajectòria.
Obra cabdal dins la creació musical per a
cobla, la seva concepció simfònica és tan
evident que mig segle després se’n va fer una
versió per a orquestra simfònica. Hi ha qui diu
que algun esbart havia d'interpretar-la en clau
de dansa catalana i ha estat el nostre director
David Martínez qui ha agafat el testimoni i l'ha
creat. Si la música del mestre Serra pretén
mostrar-nos la lluminositat de la mediterrània,
en David Martínez ens ha volgut fer un petit
recorregut coreogràfic que ens mostra el
naixement del mestre Serra, diferents etapes de
la seva vida i el seu traspàs o mort. Dansa de
creació  homenatge al mestre de mestres
Joaquim Serra. 

PUIGSOLIU
Coreografia: David Martínez
Música: Joaquim Serra

2007, 2015 i 2017



L'Esbart Santa Tecla a partir de la melodia popular Las torres del mestre Ramon Bonet, del
1885, i amb materials i consultes amb l'historiador Josep Bargalló i Badia, va  reconstruir i
recuperar el Ball de Valencians. El joc de mocadors i la construcció d'una torre dóna al ball una
forma i un caràcter eminentment tarragoní. La melodia popular ha estat adaptada per sac de
gemecs, flabiol i tamborí, tarota i violí. El Ball de Valencians és una dansa saltada amb un joc
entre els actuants de les mans, voltes i mocadors, fent com a part primordial del ball una
construcció humana, per això es relaciona sovint amb els actuals castells. La melodia es compon
de 32 compassos, més 16 compassos de percussió del tamborí. Els actuants són vuit homes. La
indumentària va ser confeccionada a partir d'un dibuix de l'any 1800 de l'arxiu de Josep Bargalló.
Destaca la gorra musca amb mocador al cap i la faixa de color morat, característica
principalment de les nostres terres tarragonines.

BALL DE 
VALENCIANS

Coreografia: Jaume Guasch
Instrumentació: Joan Moliner

2013 i 2019 



Vilanesca, explicava Melo, estava inspirada en els 6
personatges a la recerca d'un autor de Pirandello.
Hi ha tres homes i tres dones, els punys closos que
no els permeten d'encaixar, els braços rígids que no
els permeten abraçar-se, les mirades que no es
troben, i, de sobte, com un espasme rabiós uns salts
amb els braços estesos cap al zenit, com implorant
que quelcom els alliberi de la buidor de la seva
existència. És un retrat viu i anguniejat de la
incomunicació genèrica que només es pot plasmar
amb el llenguatge genèric de la dansa. Considerada
com a peça antològica de la dansa catalana, és un
exemple imperatiu de la mal·leabilitat de la dansa
tradicional com a llenguatge que pot eixamplar els
seus significats. Però Vilanesca també és un clam.
El clam magnífic d’algú que, com a ésser humà ho
va tenir molt difícil justament en l'àmbit de les
relacions personals.

VILANESCA

Coreografia: Salvador Melo
Música: Enric Granados

dansa Num. 2 per a piano 

2006, 2013 i 2017



MOIXIGANGA
DE LLEIDA

Coreografia: Manuel Cubeles 
Música: Lluís Moreno i Pallí  

2000, 2006, 2009, 2013 i 2017

Catalunya. La versió que es presenta, construïda per Manuel Cubeles l'any 1952 a partir de les dades obtingudes de
l'Institut d'Estudis Ilerdencs, ens evidencia més que cap altra la seva derivació de les manifestacions gimnàstiques
anomenades “treballs d’hèrcules” extenses per tot Europa, servint aquí a unes finalitats religioses. L'aplicació del mot
Moixiganga és possible que no vaig més enllà del s. XVIII, en el qual sovintejaven les cavalcades, les farses i les
exhibicions públiques que hom coneixia amb el nom genèric de moixigangues, relacionades freqüentment amb les
celebracions carnavalesques. En el nostre cas aquest pas o entremès mímic és un dels aspectes més interessants de la
representació del drama sacre de la passió i mort de Nostre Senyor Jesucrist. La Moixiganga de Lleida és més que un
ball, és una composició plàstica que pretén arribar al cor de la gent aplegada als monestirs i a les esglésies, després als
claustres i portalades i en darrer terme a les places, per fer-los viure conegudes escenes de la 
passió. El cant sil·làbic ens situa perfectament en l'actitud pretesa.

Aquesta representació mínima de la passió ens situa
davant d'un dels documents més antics de dansa
religiosa. Amb el contrapàs, la moixiganga és l'altre
document de folklore- dansa de més remota antiguitat a 



Joan Lorente i Aranda
Memorial al 

"Lloem Déu en la bella harmonia de la dansa"



#OrgullSantMarti
#Temple2020ESM

#ESM75
Segueix-nos i comenta a:

Instagram Facebook Twitter YouTube

El Temple en línia

 @esbartsantmarti
@esbartsantmartibcn

https://www.instagram.com/esbartsantmartibcn/
https://www.facebook.com/esbart.santmarti
https://twitter.com/esbartsantmarti?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UC0D7jYRKkoSF1dXFEzugbKQ
https://www.youtube.com/watch?v=yDUgXlSacgY

