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SARDANES

La nostra dansa, estrella de diferents
actes de la festa major d'enguany
Altra volta el divendres
abans de la Festa -enguany el 24 de maig- la
plaça de la Coma va tornar a ser la festa grossa
del món sardanista amb la
NIT DELS MÚSICS, que
arribava a la XXVII edició.
Aquesta vegada foren 49
els músics cassanencs, ja
sigui dels nascuts o residents a la vila, ja dels que
integren algunes de les
seves formacions, Selvamar, Selvatana, i Vila de
Cassà,. els que pujaren
dalt del cadafalc
Tots plegats, sota la batuta d'Antoni Mas, varen
complaure un cop més la
gentada que omplia la plaça de la Coma, arribada
d’arreu.
El repertori, com ja és
tradicional, estava format
per peces d’autors
La monumental cobla va protagonitzar la "nit dels músics" que obre la Festa Major
cassanencs: Encarna, de
sardanista a les més altes cotes.
Joan Coll, Mestre de Generacions, de
i la que clou totes aquestes vetllades : EL
Aquesta extraordinària revetlla, en la
Francesc Camps, Els dos promesos de
SERENO de Josep Coll, la qual, tocada a
qual els músics en són els gran protagoPere Mercader, Mans enlaire, de Pere
l’hora de rigor - les dotze de la nit - va fer
nistes, està organitzada per Amics de la
Camps, La Nit dels músics, d'Antoni Mas,
pujar l’emoció i l’entusiasme del col.lectiu

QUADRE D'HONOR DEL XIX CONCURS DE COLLES SARDANISTES DE CASSÀ
Alevins
C.comarcal

Les quatre colles,
entre elles, Estel de les
Gavarres de Cassà

Infantils

Juvenils

1a Celístia,
de Cassà

Dolça
Garrotxa
(Olot)

Sardana
revessa (*)

Celístia, de
Cassà (no
resolta)

Punts lliures

1a Celístia,
de Cassà

Millor
cercavila

Estel de les
Gavarres
(Cassà)

Galop
d'entrada
Sardana de
germanor

Mainada
(Olot)
Montgrí 2000
(Torroella)

Celístia, de
Cassà
Montgrí
(Torroella)
Petits
rebrolls
(Figueres)

Grans
Llavor del Montgrí
7a Il·lusions (Cassà)
Mediterrània, Galeig
de primavera, Cors
Joves i Lliure

Esclat de
Llorer (Lloret)
Alba
garrotxina
(Olot)
Dolça
Garrotxa
(Olot)

Veterans
Torroella.
4a Amics
dansaires(Cassà)

Llavor del Montgrí
(Torroella)
Sol i vent (Argelers)

Amics
dansaires(Cassà)

Lliure (Argelers)

Galeig de Primavera
(Olot)

Exhortació
(Banyoles

(*) Amb el títol La Xinesa (2a versió) la revessa de Josep Antoni López, tirava 35 de curts per 69 de llargs
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Sardana sota el Patrocini del Centre de
Promoció de Cultura Popular i Tradicional Catalana del Departament de Cultura
de la Generalitat, Consell Comarcal del
Gironès, Diputació de Girona, Ajuntament
de Cassà, «la Caixa», Caixa de Girona i la
mateixa entitat sardanista.

XIX CONCURS

DE CO-

LLES SARDANISTES
Enguany el concurs de colles sardanistes de Cassà va patir una davallada en
l’assistència. En buscar-ne les causes,
algú va apuntar la fresca que feia al camp
de futbol a aquella hora, algú altre, la coincidència horària amb el Festival de la
Eurovisión. Per desgràcia, massa sovint
la petita pantalla fa una competència molt
forta. Això ho podrem comprovar en una
altra edició, quan aquestes circumstàncies no s’hi donin.
Enguany, vàlid pel Campionat de
Catalunya i lliures comptava amb la participació d’una trentena de colles.
Els actes van començar a 2/4 de 10 en
punt amb la sortida de la cercavila sardanista des del Passeig de Vilaret i, després
de passar pels carrers Barraquetes,
Coma, Major, Pont i Ample, enfilava la
Rambla fins al camp de futbol. Com l’any
passat, el recorregut estava convenientment sonoritzat de manera que les colles
van poder fer a cor què vols llurs espectaculars galops, ja que també hi havia premi en aquest aspecte.
Arribada al lloc del concurs i, immediatament, un llarg galop d´entrada a cura
de la cobla La Bisbal Jove. I, de seguida,
la mateixa cobla anà per feina amb les
dues sardanes de lluïment, que foren Petits brots i llavors de Carles Santiago i 3
de Febrer de Josep Carbó, amb la revessa entre l'una i l'altra. I després, la sardana de germanor a tot volt del camp de
futbol, mentre al mateix temps, les colles

Actuació de l'esbart dansaire de Cassà a la plaça de Santa Coloma de Farners
participants dels punts lliures feien el seu
espectacle al mig del camp. La melodia
de punts lliures va ser La Segadora de
l’avi Xaxu.
Mentre el jurat deliberava, s’interpretà

Pal de paller, de Ricard Viladesau, adreçada al públic que aprofità per treure’s
una mica la fred de sobre. Pel que fa als
resultats, estan reflectits al Quadre
d´honor que publiquem. Enguany en po-
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dríem destacar dels grans, la colla Llavor
del Montgrí, que ja fa uns anys que balla
al Bàsic d’Honor, i dels infantils, la local
Celístia, que està demostrant que no té
rival al comarcal i que s’està perfilant com
clara favorita al primer lloc.
La que sí que ho va fer bé fou l’aleví
Estel de les Gavarres que, per segon cop
aquest any, va treure la sardana revessa.
També va haver-hi premis a la millor
cercavila, a la de punts lliures i a la sardana de germanor.
RELACIÓ DE COL.LABORADORS
AMB TROFEUS AL CONCURS DE COLLES SARDANISTES:
Generalitat de Catalunya (Departament
de Cultura), Diputació de Girona, Consell
Comarcal del Gironès, Ajuntament de
Cassà, «la Caixa», Caixa de Girona, Caixa Penedès, Armeria Cassà, Excavacions
Alsina, Pere Bosch Coll, Transports Brucet,
Gasolinera Rabell, Neteges Hurpi, Centre Recreatiu, Const. Metal. Roser, Mobles
de cuina Ayats, Fusteria Pla, Embotits J.
Cañigueral, Hipercongelats Cassà,
Robert Bosch, Puig Mias - Expert,
Serreries Garolera, Pastisseria Nèctar, Art
Floral, Llibreria Dalmau, Grup de Gestió
La Plaça, Construccions Maymí,
Instal.lacions Califred

SARDANES DE LA FESTA
MAJOR
A part de la Nit dels músics i del concurs de colles sardanistes la nostra dansa ha estat present en altres actes de la
Festa Major:
El diumenge a la tarda va haver-hi la
participació de la cobla La vila de Cassà,
seguida de l’actuació de l’Esbart Dansaire.
El dilluns al matí, abans del ball de gegants i caprossos se’n varen tocar tres a
cura de la cobla Cadaqués. El mateix dia
a la tarda va haver-hi una doble ballada
amb les cobles Baix Empordà i Ciutat de
Girona, per cert deslluïda per la pluja i
que va acabar a sota la pèrgola, i el dimarts fou la Selvatana que va interpretar
tres sardanes mentre que la Selvamar en
tocava sis, és a dir, l'audició completa.

ACTIVITATS

DE LES

La cobla Selvamar al passeig de Vilaret
el setè, la Celístia el primer i els Amics
Dansaires el quart.
Al de Camprodon, Il.lusions quedaren
sisens, Celístia quedava en segon lloc,
mentre que els veterans quedaren quarts.
Destacarem que a Camprodon, tant els
grans com els veterans varen treure la
sardana revessa.
Els alevins Estel de les Gavarres, no
entren en competició i a tots els concursos se’ls dóna el primer lloc
Esbart
Destacarem la lluïda actuació que va
tenir l’esbart dansaire el diumenge de la
Festa Major a la plaça de la Coma i l’endemà al Mas Torrent de Pals. Aquest mateix mes ja hauran actuat al Hapimag de
Platja d’Aro.

ALTRES

ACTIVITATS

Agenda de les colles i l’esbart per al

LLES I L'ESBART

NÚM. 596 - JUNY 2002

Oint-lo, el cor batega, i aquesta bella
dansa
que és goig per esplaiar-nos, en dret
es converteix.
Juntes les mans, fem via, i avant
sens recança
mirem el camí fèrtil, que és franc i
ens ennobleix.

Fragment de A les noies del Foment
de la Sardana de Josefina Tura

QUIROMASSATGE,
OSTEOPATIA,
QUIROPRÀXIA,
MASSATGE
ESPORTIU,
RECUPERACIÓ

CO-

Concursos
A més del de Cassà que ja n’hem parlat, des del darrer mes en tenim dos:
Torroella de Montgrí i Camprodon.
Al de Torroella, la Colla Il.lusions va fer

juliol:
Concursos a Argelers (dia 6), Vilafant i
Llers (dia 13) i Salt (dia 20). L’Esbart actua a Salt , dintre del Festival de Música i
Dansa del Gironès el dia 5 i a Platja d’Aro
els dies 9 i 23.
Com podem comprovar, un calendari
ben atapeït

FUNCIONAL

CIRCULACIÓ - CIÀTICA
DIGESTIU
ARTROSIS-REUMA
DOLORMUSCULAR

DISTENSIONS DELLIGAMENTS
PROTUCCIÓ DISCAL
LESIONSESPORTIVES
CERVICALS
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