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La simpatia i bon fer
dels Trefins van omplir
d'alegria la vetllada
del 15 d'agost al bar
Font

El Passeig de les havaneres
Amb el ritme que està agafant les darreres setmanes, ben aviat al passeig de
Vilaret se’l podrà anomenar «el passeig
de les havaneres», atès l’èxit que estan
tenint aquestes melodies populars en
aquesta plaça del nostre poble, sobretot
les nits d’estiu. Enguany, la cantada protagonitzada pel grup local “els Trefins” i
la que va organitzar l’ajuntament, amb
l’actuació dels “Cremats”, van ser dos
grans èxits de públic i de participació, fet
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que evidencia la popularitat de les cantades en aquell recinte.
Els dos recitals val a dir que tenen uns
paràmetres i unes característiques ben
diferents. La cantada dels Trefins, improvisada i sense cartells– però amb més de
dos-cents espectadors- és un acte que va
esdevenint tradicional al bar Font, que se
sol fer coincidint amb el primer diumenge
d’agost. Enguany, per raons personals
dels músics, la data del concert es va tras-

lladar al dia 15; però l’èxit va ser el mateix
d’edicions anteriors. Cap al tard del dijous festiu nombrosos cassanencs van
anar omplint la via amb les cadires, deixant l’espai mínim per al pas d’un vehicle,
disposats a escoltar les alegres melodies
interpretades per Marià, Toni, Narcís,
Josep M. i Belin. El concert va barrejar
havaneres amb cançons de taverna i temes populars, juntament amb diferents
peces compostes pel músic cassanenc i

NÚM. 598 - SETEMBRE 2002

Cassà al Dia

NOTÍCIES

D'ACTUALITAT

Diverses imatges de l'actuació del grup Els Cremats
acordionista del grup, Antoni Mas. El xotis de can Tramuntana, el tango del Minoi
o l’havanera dedicada al barri antic, van
ser algunes de les peces més corejades
pel públic, que va passar–se prop de tres
hores gaudint de les peces d’un conjunt
cassanenc que no porta ni micros ni altaveus i que s’empara en la seva simpatia i
força vocal per captivar l’auditori. Sens
dubte que la cançó estrella de la nit va ser
l’estrena de la que van dedicar al bar Font
i a tots els assidus del recinte, que, com
diu la cantarella “són una gran colla de
companys”.
L’altra cantada del passat estiu al passeig també va haver de canviar de data
per les condicions meteorològiques; però
això no va ser obstacle perquè el grup
baix empordanès “els Cremats” omplís
totes cadires reservades al públic i molta
gent hagués d’estar dreta per seguir el
seu concert d’havaneres, sardanes i cançons de taverna, barrejades amb altres
temes brasilers que no solen ser habituals en els recitals. La flauta travessera i

els bongos incorporats al conjunt li donen una sonoritat particular, que va rebre
forts aplaudiments en un concert que va
posar punt i final a l’activitat musical a l’ai-

re lliure programada el finit estiu per
l’ajuntament a diferents indrets del poble.
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