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L’Esbart Sant Romà es va refundar l’any 1989
amb la voluntat de conrear i difondre les
danses tradicionals. A partir del 1992, però, va
derivar cap a formes més contemporànies,
sense defugir la preceptiva folklòrica i
tradicional. Aquesta nova identitat es va
refermar gràcies a la renovació del repertori,
integrat des d’aleshores per noves
coreografies creades específicament per a
l’agrupació. 
Actualment l’Esbart està format per uns
seixanta dansaires, l’escola de dansa, la secció
juvenil i el cos de dansa.
Si hagués de destacar alguna de les moltes
actuacions de l’Esbart durant aquest
recorregut de més de 25 anys, m’agradaria
destacar l’actuació a la seu de les Nacions
Unides (Nova York), amb motiu del 50è
aniversari de l‘Unicef; la participació en el
Concurs internacional de dansa a Cesena,
Itàlia; la participació en l’espectacle Un país en
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L’Esbart Sant Romà: 
l’essència de la tradició
en el procés de la 
creació contemporània

Perquè la continuïtat de la tradició tingui efectes en una comunitat, cal
que es transformi, que s’adeqüi a les circumstàncies socials canviants. 

Jaume Ayats



dansa al TNC (Teatre Nacional de
Catalunya) o en un espectacle a l’Exposició
Universal de Saragossa del 2008; l’actuació
a la cadena RTP Internacional de Portugal
durant l’emissió d’un magazín cultural o en
la creació de l’espectacle en què vam
participar amb motiu de l’entrega dels
premis Ramon Llull a l’Auditori Nacional,
juntament amb l’Orquestra Nacional
d’Andorra i el Cor Nacional, sota la batuta
de l’Escena Nacional. 
En aquest marc, i en l’àmbit de les
col·laboracions, hem dut a terme catorze
edicions d’un espectacle que du per títol
Mimetismes, amb l’objectiu solidari de
contribuir a les campanyes de Mans Unides
i amb l’Assandca la darrera edició. 
En essència, 25, el darrer espectacle de
creació, culminava un recorregut encetat
per l’espectacle Ritme, en què amb el pas
dels anys havíem anat dibuixant uns
programes amb una càrrega cada cop més
gran de creació que incorporava el pes de la
dansa contemporània. Gosadia, Per vós,
Veu i dansa, TrADDICCIÓ o D-Sentir, en són
un exemple.  
En aquest procés evolutiu i amb el pas del
temps, l’Esbart ha anat innovant alhora que
ha preservat el regust de la tradició i ha
aportat a cada coreografia una visió
personal fruit de la fusió entre aquesta
tradicionalitat i la creativitat del joc amb els
diversos llenguatges escènics. El darrer
espectacle, per exemple, En essència, 25,
per commemorar el 25è aniversari de la
refundació, es va construir exclusivament
amb coreografies pròpies que combinaven
la dansa tradicional i la contemporània, una
línia que ha caracteritzat les creacions de
l’Esbart encampadà, que amb el pas del
temps havia anat fixant la mirada en el
context escènic més actual.
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Pocs anys després de la represa de l’activitat,
ara fa més de 25 anys, l’agrupació no va
dubtar a afegir nous elements a la música:
desar les barretines, modernitzar el vestuari i
el disseny per oferir una nova oportunitat al
públic de descobrir un treball cada vegada
més sòlid i atractiu des del punt de vista
tècnic, coreogràfic i plàstic.
El Sant Romà és probablement l’exemple
més evident dels esbarts del país que, més
enllà de creure en la dansa com a
transmissora d’un llegat cultural que s’ha
anat generant amb el pas del temps, ha sabut
interpretar que les fronteres són mòbils i que
la tradició es renova constantment. 
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En essència, 25 –insisteixo en aquest exemple– regirava l’essència de les arrels populars per
cercar en la nostra cultura els vestigis que encara són presents en la nostra feina de creació
contemporània, i ret homenatge, alhora, a allò que és i ha estat l’essència del Sant Romà: els
dansaires. 
Entre les cinc peces que componien el programa, d’una hora de durada, destacaven Moura,
estrenada l’any 2000, amb què la formació es va endur el premi especial del públic al Festival
internacional de dansa de Cesena (Itàlia); L’Óssa, estrenada el 2003 i musicada especialment
pel compositor Lluís Cartes; i D-Sentir, la darrera creació per a aquell espectacle que tenia la
música en directe del grup català Xalupa.
I en aquest context, em torno a agafar a l’anàlisi de Jaume Ayats, en què convida a recórrer
a les possibilitats de la dansa tradicional, de l’imaginari i de la memòria de les emocions que
desperta, però no pas a “haver de repetir les paraules d’un ballador que anualment, un dia
d’hivern, anava al seu poble d’origen, a ballar la dansa tradicional”.  
Així doncs, en tot aquest procés de creació no s’abandonen les possibilitats del que entenem
per dansa tradicional, sinó que podem avançar en la incorporació d’altres valors o altres
expressions també del món de la dansa, que n’enriqueixen el resultat final alhora que posen
en joc la força i el poder comunicatiu d’altres llenguatges i variants, cosa que va en
consonància amb les grans transformacions del nostre entorn. 

Maribela Moreno i Gonzàlez,

directora artística de l’Esbart Sant Romà d‘Encamp


