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SARDANES

Les colles cassanenques aleví i infantil,
entre les millors de Catalunya
Ha acabat la temporada
sardanista 2002 amb un
balanç d’allò més positiu
per a les colles dels més
menuts. Mentre que els infantils de Celístia han quedat 4rts de Catalunya, els
alevins d’Estel de les Gavarres han repetit la magnífica tercera posició de
l’any passat . Si són classificacions excel·lents, encara podrien haver estat
millors ja que hi havia
poquíssima diferencia entre els finalistes.
A aquests resultats hem
d’afegir que, a la passada
temporada, els alevins
quedaren campions absoluts de Catalunya de sardanes revesses de la seva
categoria.
Els dos darrers concursos, les finalíssimes de
Valls i la plaça Sóller de
Barcelona varen ser una
festa, celebrant tot el grup
aquestes fites tan importants.
Per cert que, a Valls es va estrenar una
bandera de Cassà, feta per a l’ocasió, que
va lluir al costat de les de les altres poblacions representades.
La colla Il·lusions ha fet un paper més
discret, quedant en el setè lloc del Comarcal, però ha tingut l’honor de participar en actes tan rellevants com el del
cinquantenari del Cercle Català de Madrid
i a l’Aplec Internacional de Lisboa.
La veterana Amics Dansaires ha pres
part en diversos concursos com a lliure
acompanyant les altres colles
cassanenques.
Val a dir, a tall de resum, que les colles
cassanenques han entrat durant el 2002
en un total de 20 concursos.
Per la seva part, l’Esbart Dansaire també ha tingut una gran activitat, actuant en
18 ocasions, entre les que destaquen les
del centenari del port de Palamós i la commemoració del centenari dels esbarts de
Catalunya en una multitudinària demostració a les escales de la catedral de
Girona
Per finalitzar, esmentarem la festa de
cloenda que hauran fet les colles el dia
14 de desembre a l’Hotel Columbus de
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La colla Celístia després del concurs de Valls, amb la bandera de Cassà i la
pancarta i ballant a la final.
Platja d’Aro, amb el repartiment dels trofeus que s’han assolit enguany, exposats
com l’any passat, a l’antiga botiga de

Josep Salvador, al carrer Major a qui, des
d’aquestes línies, en nom de les colles de
Cassà, li donem les gràcies.
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Una vegada més, l’activitat sardanista
més densa es concentra a les dates
tardorals. La Nit del Cremat, la Diada
tardoral, els aplecs del Remei i de Sant
Martí, i les diades del soci d’Amics de la
Sardana, així ho demostren. De les primeres ja en parlàvem el mes passat; ara
ho farem de les diades del soci.
La primera part es va fer el dia 24 de
novembre al Polivalent. Va començar amb
la missa cantada per la Coral Bell Ressò,
que va interpretar una havanera en acabar. Seguidament i mentre l’arròs anava
fent el xup-xup, hi havia una audició de
sardanes amb la cobla Baix Empordà.
Després, el dinar en el que hi varen participar prop de quatre-centes persones,
servit pels arrossaires de Cassà i que, per
cert, va resultar exquisit.
Havent dinat, cantada d’havaneres i
sardanes a cura del grup Voramar; però
abans encara va haver-hi temps per donar la benvinguda a les colles petites, que
arribaven triomfants de Barcelona. La cantada va tenir una novetat : quatre de les
peces foren sardanes, ballades magníficament per la colla local Il·lusions. Una
novetat per aquest tipus d’actes.
Més sardanes amb la cobla Baix
Empordà i, per rematar la festa, una animada sessió de ball amb el duet
Boomerang. Com es pot veure, fou una
jornada ben atapeïda i hi va haver actes
per a tots els gustos.
El dia, organitzat per Amics de la sardana, comptava amb la col·laboració de
l’Ajuntament, els arrossaires de Cassà, la
coral Bell Ressò, la Parròquia de la nostra vila, colla Sardanista Il·lusions, can Benet, can Puig Mias, queviures Montseny i
també la Caixa de Catalunya i Onda Rambla Girona.
La segona part de la Diada del Soci
s'haurà celebrat el dia 8 de desembre,

Els arrossaires de Cassà acaben d’enllestir la gran paella. A sota, l'aspecte que
oferia el pavelló al moment de l’àpat de germanor.

GABINET DENTAL
Dr. Jorge Esquiaga (col. núm 1968)
C/ Major, 2, 2n 2a
tel. 972 46 17 25
17244 CASSÀ DE LA SELVA
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CALENDARI 2003
Tal i com avançàvem en l’anterior número, enguany la reunió d'entitats sardanistes de les comarques gironines va tenir lloc a Flaçà. D’aquesta n’ha sortit el
calendari 2003. Com de costum, ha quedat una agenda d'allò més atapeïda amb
un munt d’audicions, ballades i altres actes relacionats amb la sardana.
Aquest calendari, es reparteix gratuïtament a tots els socis d’Amics de la Sardana.

PROPERES

La coral Bell Ressò sempre té una participació activa a la diada del soci: va
cantar a la missa i va interpretar una havanera en acabar aquest acte.
festa de la Puríssima i haurà consistit en
un Concert a les escoles amb la cobla
Cadaqués. Per la tarda hi haurà hagut
doble ballada al Polivalent amb la
Selvatana i la mateixa Cadaqués de
Girona i clourà la vetllada una extraordinària sessió de ball a cura de l’orquestra
Selvatana. Aquests actes tindran un nom

propi: Pere Fontàs, músic amerenc, 30
anys director de la Selvatana, traspassat
aquest estiu, al que se li tindrà un record
interpretant-se un bon nombre de sardanes seves.
Sens dubte una bona jornada sardanista, de la que en farem cinc cèntims en
el proper número.

ACTIVITATS

- Dia 21 de desembre, a les 2/4 de 5 de
la tarda: a l'Hospital Municipal de Sant
Josep, l’acte Nadal al Geriàtric, dedicat a
tots els residents i personal d’aquesta
entitat cassanenca. Actuació de l’Esbart
Dansaire de Cassà.
- Dia 18 de gener, a les 2/4 de 12 del
matí: començament del curset d’ensenyament a ballar sardanes, seguint la línia
empresa l’any anterior. Es farà a les escoles els dissabtes al matí i serà intensiu els
mesos de gener, febrer i març.
- Dia 17 de gener, a 2/4 de 10 del ves-

EL SENAT ESPANYOL REBUTJA
DEMANAR QUE LA SARDANA SIGUI
PATRIMONI DE LA HUMANITAT
"El 13 de novembre passat va haver-hi al Senat espanyol
la proposta del senador de CiU, Josep Varela, que la Sardana fos candidata a Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat. La proposta va ser acceptada pels partits representats a
la cambra alta : PSOE, Entesa Catalana de Progrés, PNB,
Coalició Canària i Eusko Alkartasuna. Va ser rebutjada pel
PP; el seu representant, José María Barahona, va esgrimir
tota mena d’argumentacions per justificar el rebuig : raons
tècniques, dient que no és el Govern qui ha de formular la
proposta, dient que s’ha de seleccionar molt bé quines propostes es fan perquè “tinguin possibilitats” i que es marginaven altres músiques “tradicionals espanyoles” com la
muñeira gallega i el zorcico basc...
Es dóna la circumstància que el 19 de juny passat el Congrés havia aprovat per unanimitat presentar la candidatura
del flamenc com a Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat que va sortir de José Núñez Castain del Partit Andalusista;
la diputada del PP, Maria Amelia Caracuel, va recolzar calorosament la iniciativa".
Ens limitem a transcriure la notícia que ens ha fet arribar la
Federació Sardanista de Catalunya. Que cadascú hi faci les
reflexions i en tregui les conclusions que hi cregui convenients.
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pre, a la Casa de Cultura Municipal, Assemblea General Ordinària de Socis
d'Amics de la sardana
- Dia 26 de gener , a les 12 del migdia a
Can Vilabella d'Esclet : AUDICIÓ DE SARDANES, a cura de la cobla Selvamar. Organitza: Colla Excursionista.

De l’Infant-Déu seguim la dolça ofrena:
Que, des d’avui, les mans cerquin les
mans...
I, ben resolts, allarguem la cadena
de cap a cap del món, en bons germans!
Si, vers Jesús, ta llum anit nos mena,
Nadal, Nadal, faràs els homes grans!
Sona i repica, campana,
escampa, per munts i plana,
la paraula sobirana
de la pau universal.
Sona i repica, campana,
al ritme dels cors esgrana
la més bonica sardana,
la sardana de Nadal!
Fragment de la Sardana de Nadal
d’Enric Suñer, amb lletra de Carles
Grandó

BON NADAL I FELIÇ 2003!

La Colla Estel de les Gavarres, eufòrica a Barcelona

C U R S E T DE SARDANES 2003
Coneixement, aprenentatge i perfeccionament.
Comptar i repartir.
Lloc: CEIP Puig d’Arques.
Hora: Els dissabtes de 2/4 de 12 a 1del matí.
Començament: dia 18 de gener
Durada: 10 sessions d’hora i mitja, els mesos de gener, febrer i març.
CONDICIONS: la inscripció és limitada: mínim 10 persones i màxim de 30.
L’únic requisit, tenir ganes d’aprendre'n. S’hi pot inscriure tothom, a partir de 4 anys.
Es faran grups segons nivells. Reforç gràfic, audiovisual i multimèdia.
Quota gratuïta per als socis d’Amics de la Sardana i de 7 e per als no socis.
L’admissió al Curset es farà per rigorós ordre d’inscripció. Es lliurarà un diploma i una
samarreta als qui hagin assistit com a mínim al 80 % de les sessions.
POSSIBILITATS: Aprendre danses catalanes, assistir a les
trobades sardanistes infantils de les comarques gironines i/o passar
a formar part de les colles sardanistes de Cassà.
Inscripcions: Fins el dia 15 de gener, a Montse Miralles (Col·legi La Salle) o a Quim
Massa (Col·legi Puig d’Arques) o bé trucant al telèfon 972 46 11 18 (vespres)
88
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Resum sardanístic de l'any 2002
Les activitats sardanistes a Cassà de l’any
que està a punt de finir tenen un caràcter
de continuïtat. Tot i que la sardana no es
troba en un moment dolç, a la vila hi ha un
seguit de festes consolidades que són
força participades. En són un exemple la
Nit del Músics, la Nit del Cremat i les Diades del Soci d’Amics de la Sardana. També compten amb bona acceptació els
aplecs de veïnats.
De totes maneres, hem de destacar com
l’any passat la gran activitat de les colles
sardanistes i l’Esbart dansaire locals, que
han monopolitzat molt protagonisme i
sens dubte han estat els culpables que el
nom de Cassà hagi sonat amb força arreu de la nostra geografia.
Com de costum, repassarem com ha
estat en números en el 2002:
Sardanes tocades: 132
Cobles actuants:
30 sardanes : Baix Empordà.
24 sardanes : Vila de Cassà
22 sardanes : Cadaqués (*)
21 sardanes: Selvamar
12 sardanes: Ciutat de Girona
6 sardanes: MÚSICS DE CASSÀ,

Actuació de l'esbart dansaire a Santa Coloma de Farners
Selvatana, Flama de Farners.
5 sardanes: La Bisbal Jove
Llocs:
Coma: 36 sardanes

Polivalent: 30 sardanes
Passeig Vilaret : 24 sardanes
Camp de Futbol: 11 sardanes
Teatre Escoles: 10 sardanes (*)

LAMPISTERIA
ELECTRICITAT
CALEFACCIONS
INSTAL·LACIONS DE GAS

17244 CASSÀ DE LA SELVA
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profusió de jocs, de mitjans audiovisuals i
multimèdia i la presencia de músics que han
donat als nois i noies
una visió més integral
de la nostra dansa.
Els menuts del curset,
a més d’assistir a les trobades han gaudit d’ uns
dies de colònies conjuntament amb companys
d’altres pobles.
Altra volta la sardana
ha arribat també a l’escola en horari lectiu. Esperem que la iniciativa
prosperi i el coneixement de la dansa i la cultura sardanista es normalitzi i sigui una cosa
habitual a les escoles.
Sens dubte seria un pas
important.

Esclet, Hospital i Remei: 6 sardanes a cada
lloc
Mas Pagès de Montroig: 3 sardanes
(*) 10 de concert

ENTITATS

OR-

GANITZADORES
Amics de la Sardana
encapçala la relació
amb 87 sardanes, si bé
ha col·laborat organitzant-ne amb altres entitats, com ara la Unió
de Botiguers.
L´Ajuntament, 21, tot
col·laborant en actes
festius com els Aplecs Imatge del curset de sardanes
de Sant Vicenç (amb la
Colla Excursionista),
del Remei i Sant Martí (conjuntament amb els seus veïns). (Val a
dir que l’Ajuntament també ha ajudat en altres actes festius els
quals la sardana hi ha estat present). I la Comissió de la Festa
Major, 30.

ESDEVENIMENTS

I FESTES EN ELS

QUALS LA SARDANA HI HA ESTAT PRESENT
Sant Vicenç (27 de gener), Vint-i-vuitè aniversari d´Amics de
la Sardana (24 de febrer), Trobada Sardanista Infantil General
(17 de març), Dia del Ram (24 de març), Festa a l’Hospital (4 de
maig), XXVII Nit dels Músics Cassanencs (24 de maig); Concurs de Colles Sardanistes (25 de maig), Festa Major (24 al 28
de maig), XXVIII Nit del Cremat (20 de setembre), XXIX Diada
Tardoral (6 d´octubre), Festa del Remei (13 d´octubre), Sant
Martí (10 de novembre), I Part de la Diada del Soci (24 de novembre) i 2ª Part de la Diada del Soci (8 de desembre)

NECROLÒGIQUES
Aquest any hem de lamentar uns quants amics que ens han
deixat. Ho feia el músic Emili Batlle i quatre persones que estaven o havien estat vinculades al món de la sardana: Pere Isern,
Josep Mª Xifró, Alfons Cañigueral i Teresa Cebrià.
També ens va deixar Pere Fontàs, que, tot i no ser cassanenc
també l’esmentem per la seva forta vinculació a la vila com a
director de la Selvatana durant 30 anys.
Des d’aquesta plana, un record per a tots.

ENSENYAMENT, TROBADES INFANTILS
SARDANA A L’ESCOLA

I

Hi ha hagut notables canvis en el curset d´ensenyament, que
ha passat a ser matinal i ha pres un caire més dinàmic, amb
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COLLES

SARDANISTES I

ESBART

DANSAIRE
Les colles sardanistes i l’Esbart dansaire han tingut una destacada actuació durant l'any que fineix, destacant una vegada
més les colles dels més menuts, la infantil Celístia i l’aleví Estel
de les Gavarres que ha quedat en 4ª i 3ª posició del Bàsic d’Honor, que representa el global de Catalunya.
A més, els alevins quedaren campions absoluts de sardanes
revesses.
Al marge d’això ha continuat destacant la intensíssima activitat, ja que han participat en 20 concursos, i l’esbart ha fet 18
actuacions amb notable èxit, destacant la seva presencia en els
centenari del Port de Palamós i en el centenari de la fundació
dels esbarts a Girona.
La colla Il·lusions ha fet també 7 exhibicions en llocs tan significatius com a Madrid, festejant les noces d’or del Cercle Català
a la capital de l’Estat i a Lisboa en l’Aplec Internacional de la
sardana.
També foren les colles les que organitzaren un recital de Lluís
Llach al Polivalent cassanenc..

I

ARA, EL

2003

No presenta massa novetats l’activitat prevista per al 2003.
Les manifestacions habituals continuaran tot i que l'any any vinent no hi haurà, després de 20 anys, la Trobada Infantil. El
motiu és que la proliferació d’aquests actes, afegit a la minva
dels assistents, ha aconsellat fer-les bianuals.
Els organitzadors continuaran buscant fórmules per fer els
actes atractius i “millorar l’audiència”, esperant que la gent de
Cassà d’alguna manera valori l’esforç que suposa anar mantenint el caliu i acudeixi més a les festes amb sardanes. Que no
esperin haver-ho de lamentar si algun dia aquesta activitat s’acaba.
Creiem que la sardana s’ho mereix.
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