
Era l’any 1995. Mentre 
s’acordava la creació 
de l’euro, Queen 
estrenava Made in 

Heaven i s’inaugurava 
Port Aventura, l’Esbart 

Sant Jordi feia 25 anys. 
Era una xifra rodona i enormement 
significativa per a un esbart embastat, en 
una petita habitació del carrer de Larrad, 
per un grup de joves encapçalats pel Sr. 
Manel Cebrián i Durbà, molt joves, sense 
ni cinc, que tenien ganes de millorar 
ballant danses tradicionals catalanes. 
Com totes les grans efemèrides, aquestes 
dues dècades i mitja d’argent s’havien de 
celebrar amb tota la il·lusió i pompa que 
fossin capaços. Van sorgir quantitat d’idees 
de les entusiasmades i llargues reunions 
que es feies després dels assajos, i n’hi va 
haver una de molt especial que va arribar 
a veure la llum i que avui s’ha convertit 
en un dels trets d’identitat del grup: crear 
una col·lecció de nines vestides amb la 
indumentària dels balls més significatius de 
la història de l’esbart.

I voilà, amb les agulles enfilades, un 
laboriós equip de dones es va disposar 
a buscar retalls, tallar, cosir, pintar i 
enganxar el que fes falta.

Les 42 nines que formen la col·lecció 
mostren la indumentària de 19 balls 
tradicionals i danses de creació que 
l’Esbart va ballar, des del primer 
moment, l’any 1970, fins la darrera 
coreografia estrenada el 1995. Enguany 
el grup s’amplia amb una nova parella 
vestida de Ballem, la coreografia que ha 
estat un dels balls estrella dels darrers 
anys.

A través d’aquestes nines es pot 
conèixer, no tan sols la història d’un 
esbart barceloní, sinó també apropar-se
a la indumentària tradicional catalana 
i descobrir els secrets que s’amaguen 
darrere del vestuari que 
llueixen balladores                  
i balladors.

CRÈDITS

 Continguts: Esbart Sant Jordi
  Meritxell Casadesús i Insa

 Fotografies: Jesús Pacheu i Bernués
  Joaquim Terradas i Pujol
  Rosa Xicoy i Arnalot

 Correcció lingüística:  Eulàlia Castanys i Jarque

 Disseny i muntatge: Fons Gràfic

L’Esbart Sant Jordi vol expressar el seu agraïment a totes les persones que han fet possible aquesta exposició 
i, molt especialment, a totes les persones que durant 50 anys han tingut cura del vestuari de l’Esbart i a les que 
van confeccionar els vestits de les nines, que són: Paquita Bellido i Juliachs, Mª Carmen Bernardo i Mañé, Esther 
Cebrián i Raimundo, Maria Dolors Cebrián i Raimundo, Carme García i García, Teresa Guarch i Berengueras, 
Montserrat Insa i Rius, Rosa Miras i Pujol, Montse Pérez i Cervelló, Maria Teresa Pujol i Serra, Joana Raimundo   
i Sánchez, Ramon Sáez i Pérez, Adela Sala i Ferrer, Simon Salleras i Pujol i Mariona Salleras i Sala.
 
Igualment, agraeix la participació de la Biblioteca Mestre Martí Tauler, l’Esbart Ciutat Comtal, l’Esbart Dansaire  
de Rubí i de totes aquelles persones que han ideat, confeccionat i cuidat la indumentària dels esbarts dansaires. 

Organitza: Amb el suport de:

www.esbartsantjordi.cat

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura


