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L'AGENDA CULTURAL DE SANTPERE '17
Dimecres, 28 de juny

21 .30h - Benvinguda de Festa
Major (Museu de Gavà) Acabarà amb un mapping amb
l'actuació de diferents escoles
de dansa, entre elles, l'Esbart
Brugués.

Dijous, 29 de juny

1 1 h - Ofici solemne (Església de
Sant Pere) - L'Esbart Brugués
interpretarà dues danses. En
acabat, es realitzarà el 1 r Ball
de Rams Popular de Gavà.

Dissabte, 1 de juliol

1 0h - Plantada de Dracs (Pg.
Maragall) - Cia General del Foc.
1 1 h - Batucada (inici a la Torre
Lluc) - Grup de percussió de

l'Esplai El Mamut.
1 2h - Tallers de la Cia. General
del Foc (Pg. Maragall) - Hi
haurà festa de l'aigua amb la
Pepa i tallers de maquillatge i
reciclatge.
1 7:45h - 3a Holi castellera (C/
Salvador Lluch) - Castellers de
Gavà.
1 8h - Berenar diabòlic i taller de
diables (Pg. Maragall)
1 9h - Sardanes (Pl. Josep
Tarradellas) a càrrec de Gavà
Flama i Caliu de Sardana i amb
la Cobla Ciutat de Cornellà.
20h - Tabalada (inici al Pg.
Maragall) - Cercavila musical a
càrrec de la Cia. General del

Foc
21 :1 5h - Correfoc Infantil
21 :30h - Correfoc adult
22:1 5h - Final de festa: Ciatró
(més informació a l'interior)

Diumenge, 2 de juliol

9:30h - Matinades (Pl. Església)
- Grallers de l'Anguila.
1 0:30h - Batucada infantil (Pl.
Jaume Balmes)- Sonaquetomba
1 2h - Diada castellera (Pl.
Josep Tarradellas) - Castellers
de Gavà, Sant Adrià i
Matussers de Molins de Rei.
1 9h - Cercavila Xerinolis (inici al
Pg. Maragall)
21 :1 5h - Actuació de l'Esbart
Brugués (Torre Lluc)

SUBSCRIU-TE!

Vols rebre la Revista Xerinolis a
la teva bústia electrònica? És
fàcil, ràpid i gratuït!
Nomes has d'enviar-nos un
correu electrònic amb la paraula
'ALTA' a l'assumpte del correu.
No necessitem més dades,
perquè ens comprometem
exclusivament a informar-vos
sobre la Cultura Popular de
casa nostra.
Si vols donar-te de baixa,
escriu-nos un correu amb la
paraula 'BAIXA'.
info@xerinolis.cat

Viatja a Eslovènia
amb Flama i Caliu

El grup sardanista Gavà - Flama
i Caliu de Sardana organitza un
viatge d'oci a Eslovènia.
La data de sortida serà el proper
1 2 de juliol i està previst passarhi 7 dies. L'estada serà en un
hotel de 3 estrelles a pensió
completa.
Si hi esteu interessats i voleu
més informació, podeu adreçarvos a Viatges Intergavà, al Sr
Carles (936381 955) o al Sr Lluís
Pedret (679558576).

EDITORIAL
Neix Xerinolis, la revista de la cultura popular de gavà
El 1 982 naixia la comparsa de
verdures original i donava inici
a la cultura popular de Gavà. Si
bé és cert que no podem
desmerèixer
els
primers
sardanistes o els dos primers
esbarts, tots ells documentats a
la dècada de 1 920, els estralls
de les dues dictadures
espanyoles van escapçar les
manifestacions culturals a casa
nostra.
Amb la recuperació de la
democràcia, la gent va
començar a recuperar el carrer
com a espai col·lectiu i de
participació. No és pas

d'estranyar que el 1 982, i amb
pocs mesos de diferència,
s'entrenessin la comparsa de
verdures i els gegants de Gavà,
també els originals, actualment
desapareguts.
Pocs anys després s'estrenava
la primera Anguila Murtrassa
1 985) i es presentava de
manera oficial la Companyia
General del Foc (1 986) amb un
espectacle basat en la llegenda
del Príncep de Viana, que
posava sobre la taula la cultura
del foc i una llegenda local. Un
fet insòlit a la nostra població.
La força d'aquelles persones és

la flama que ens ha d'empényer
a continuar i millorar la seva
tasca. La cultura popular no és
popular si no és coneguda I la
Revista Xerinolis neix per a
cobrir el forat que no poden
omplir els
mitjans
de
comunicació locals, siguin
públics o privats.
La Revista Xerinolis pretén ser
una mirada concisa, clara i
seriosa sobre la nostra cultura,
la cultura de tots i totes, la
CULTURA POPULAR.

La parròquia de Sant Pere va
organitzar la Processó de
Corpus. Diumenge 1 8 de juny
sortien al carrer els diferents
entremesos participants. Per
quart any consecutiu obria la
marxa l’Associació Musical
Costaleros de Castelldefels.

Abillats amb el seu característic
polo lila, donaven pas a la resta
de la comitiva: l’Esbart
Brugués, la Companyia General
del Foc, el Mossèn amb els
acompanyants i la canalla que
fa la comunió aquest any 201 7.
A temperatures que no
baixaven dels 30 o, els
participants van marxar per
diferents carrers del centre amb
arribada a la Plaça de
l’Església. A més de les
habituals aturades als altars
que la població guarneix a

diferents punts del recorregut,
cal destacar les catifes de flors
al Carrer de Sant Pere i els
domassos que alguns veïns
van penjar de finestres i
balcons.
Després de la benedicció de
Mossèn Xavier Ribas, la banda
va interpretar una peça de
lluïment, l’Esbart Brugués va
oferir una jota de la Terra Alta,
les Majorales d’Horta de Sant
Joan i, tot seguit, el Brumot va
fer sonar amb força els petards
amb què el van bastir.

percussió i pintura.
D'altra banda, l'organització
també va oferir tres classes
magistrals ben diverses. Un
d'elles mostrava la percussió
com a eina de relaxació. La
segona presentava ritmes
africans i la tercera, percussió
ibèrica.
El punt i final va arribar de
matinada al Parc Municipal de la
Torre Lluc amb un concert a
càrrec de DJ. MQR.

Els alumnes de 5è de Primària
del Col·legi San Pedro han
preparat durant aquest curs
uns quadres de llavors ben
especials. Simulant els quadres
tan característics de la Fira

d'Espàrrecs, van decidir fer-los
sobre la imatgeria festiva de
Gavà i algunes de les entitats
de Cultura Popular. A les
imatges, l'Anguila Murtrassa i
els Bastons.

Així, en majúscules!

L'Esbart i la Cia General del Foc a la Processó de Corpus

El festival de percussió 'Més que ritmes' Quadres de llavors sobre cultura
popular al Col·legi San Pedro
es consolida en la seva 4a edició

L'entitat Sonaquetomba va
organitzar dissabte 1 0 de juny la
4a edició del festival 'Més que
ritmes'. Enguany, i amb un
cartell d'activitats ja consolidat,
ha omplert de música i ritmes
diversos els carrers de la nostra
ciutat.
Durant la jornada, es van poder
guadir de contes musicats, jams
sessions, diferents actuacions i
cercavila i la canalla va poder
participar de diferents tallers de

Gegants i Gralles a les Festes del Barri d'Àngela Roca

a

Diumenge de Corpus, enguany
1 8 de juny, ha despertat al so de
les gralles i els tabals. La Festa
del barri d’Àngela Roca han
organitzat
una
cercavila
gegantera pels seus carrers.
L’Agrupació de Gegants i
Gegantons de Gavà ha

participat amb la Bruguers,
acompanyada pels Grallers de
l’Anguila. La nostra gegantona
ha estat ben acompanyada pel
Joan el Portuguès, gegant del
Guinardó, i un parell de
gegantoms del Taller Xerrac, del
mateix barri barceloní.
La vetllada ha començat amb la
tradicional plantada de gegants,
que ha estat seguida per
l’esmorzar de germanor. Poc
abans de les 1 1 , començava la
cercavila, que ha passat per
diferents carrers del barri. La

policia local ha fet tard i, durant
els primers compassos de la
festa, els gegants han hagut
d’obrir-se pas entre els cotxes.
Entre el repertori que ens ha
ofert els Grallers de l’Anguila i
els grallers del Guinardó, hem
pogut sentir peces com ara el
Vermut de Barcelona, Vilanova,
la Tarantel·la de la Pera o Dolors
de Munt. En arribar a la plaça de
la Llibertat, hi ha hagut el final
de festa, on han tocat sense
pausa tres pasdobles: Gener,
Febrer i Passi-ho bé.

Areola amb la
Cultura Popular

Areola és un grup de criança
que
organitza
activitats
diverses. Dilluns 25 de juny,
organitzen una activitat per a
infants de 2 a 5 anys vinculada
a la Cultura Popular, que inclou
Capgrossos de cartró i dibuixos
sobre la imatgeria festiva de
Gavà. Si hi esteu interessats a
participar-hi, només cal que
aneu a la Masia de Can
Sellarès. L’activitat és gratuïta i
tindrà lloc de 1 7 a 1 9 hores.

L'Esbart Brugués organitza el 1r Ball de Rams Popular a Gavà
Enguany, per primera vegada,
l'Esbart Brugués orgnaitza un
Ball de Rams popular obert a
tota la població. La dansa es
realitzarà el 29 de juny a la
Plaça de l'Església a les 1 2:1 5.
Per tal d'interpretar la dansa,
l'Esbart demana a la gent que
faci servir la roba que més li
sembli. I és que igual que
antany, el ball es fa mudat.
Els propers assajos oberts
seran els dies 25 i 26 de juny al
Centre Cultural.
El ball de rams és un dels balls

Conte i taller amb l'Agrupació de
Gegants i Gegantons de Gavà

L'Agrupació de Gegants i
Gegantons ha fet una sessió de
conta-contes a la Biblioteca
Josep Soler i Vidal. L'acte va
tenir lloc dissabte 27 de maig a
la planta infantil.

Malgrat que la Laia Massons,
autora del conte, no va poder
assistir-hi per problemes de
salut, l'Agrupació de Gegants i
Gegantons va fer l'exposició
teatralitzada del conte amb
l'ajuda de gairebé una quinzena
de nens i nenes de Gavà,
acompanyats de les seves
famílies.
Després de l'activitat, la canalla
va poder provar i fer ballar les
figures al terrat de la Biblioteca.

Èxit de la VIIIa Diada Bastonera a Gavà

a

flamasantjoan@gmail.com

de dècades es va poder ballar
el ball de rams a l’envelat situat
al capdamunt de la Rambla. El
ball de rams no era pas l’únic
ball popular de Festa Major, hi
ha documentació que parla del
ball de la toia, del ball del
fanalet i del ball de casats.
Gavà, igual que moltes altres
poblacions, seguia la moda que
imperava a l’època. Hem
d’entendre l’envelat i les seves
danses populars com a ritual
social d’aparellament o, com a
mínim, de relació social.

El correfoc infantil compatarà
amb diables i dracs. El
recorregut serà: Pg. Maragall,
carrer de Sant Josep Oriol,
carrer de Sant Pere i Pl. de
Jaume Balmes.
Per la seva banda, el correfoc
adult comptarà amb l'Anguila
Murtrassa, el Lleó Brumot i el
Mussolet, que recorreran els
mateixos carrers que els
petitos.
Arribats a l'Ajuntament, ens

oferiran Ciatró,
el seu
espectacle de cloenda amb una
petardada final.
Si voleu participar-hi, porteu
roba ampla de cotó, barret,
guants i ulleres.

La Cia. General del Fol organitza els
Correfocs infantil i adult per Festa Major

Com cada any, el Bastoners de
Gavà celebren la seva Diada
el primer dissabte de juny.
Enguany, la cercavila va tenir
lloc el proppassat dissabte, 4 de
juny, quan els bastoners de la
nostra vila van dansar des de la
Plaça Jaume Balmes pels
Carrers de Sant Pere i Màrtirs
del Setge i fins a la Plaça Josep
Tarradellas, on van realitzar una
ballada conjunta. Els bastoners
van anar exhibint-se en
diferents punts del recorregut
per tal d'amenitzar la diada.

A més dels Bastoners de Gavà,
van acudir a la cita els
Bastoners de Sant Adrià, la
Colla Jove de Castelldefels (de
l'Agrupació de Cultura Popular
de Castelldefels), la Colla
Bastonera de Mollerussa, els
Bastoners dels Raval, els
Bastoners del Casc Antic de
Barcelona i els Ceballuts, la
colla bastonera de Sant Feliu.
En total, 7 colles que van omplir
de gralles, timbals i bastons els
carrers més cèntrics del
municipi.

Fa ja cinc anys que un conjunt
d’entitats del nostre poble fem
possible que arribi a Gavà la
Flama del Canigó, i així
encendre la Foguera i celebrar
la revetlla de Sant Joan!
Els companys de l’Agrupament
Roc del Migdia i de la UME
pugen el dia 22 al Canigó per
encendre la torxa, els ciclistes
de la UME la pugen a buscar i
la duen fins a Sant Boi on la
recull el Club d’atletisme, que la
portarà corrents, fent parada a
Viladecans fins arribar a Gavà.
Allà l'esperem els gavanencs i
gavanenques per començar la

festa! Pujant per la rambla amb
tot de torxes enceses i les
gralles sonant, capgrossos i
gegants, fins arribar a la plaça
de Josep Tarradellas, on les
entitats llegeixen dos manifests:
un local i el nacional, d’Òmnium.
La festa continua fins a
l'Ajuntament on s’inicia la part
final, amb l’actuació dels
Castellers i dels Grallers de
l’Anguila, que faran un taller de
danses populars. S’encén
després la gran foguera i donem
pas a la música i a continuar
amb foc i petards la festa!
Com veieu, l'èxit de cada any es

LES ENTITATS PARLEN...
Que no s'apagui la Flama!

Comissió Organitzativa de la
Flama del Canigó a Gavà

més populars arreu de
Catalunya, tot i que ja no es
celebra a cap població amb
seva forma original, que era la
de ball d’envelat. Excepte en
casos molt puntuals, no hi havia
ni coreografia ni música propis,
sinó que generalment es feia
servir algun valset de moda i
l’única condició per a participar
era que el ballarí comprés i
regalés un ram de flors a la
seva parella de ball.
Gavà no era una excepció a
aquesta norma i durant un parell

Nova trobada
d'estudiosos

El 21 d'octubre es realitzarà al
Castell de Castelldefels la X
Trobada de Centres d'Estudis i
d'estudiosos d'Eramprunyà.
Enguany, la temàtica triada pels
organitzadors
és
sobre
llegendes, rondalles i tradicions.
Les persones interessades a
presentar una ponència, una
comunicació o un pòster, han de
posar-se en contacte amb el
centre d'estudis de la seva
localitat. Per a nosaltres, és el
Centre d'Estudis de Gavà.

gràcies però a la implicació de
les
entitats
culturals
i
associacions del nostre poble,
sense deixar-nos a la Màquia, la
Mata de jonc, Els Amics del
Museu, els companys d'Òmnium

Gavà i de l'Assemblea Nacional
de Gavà.
I també de la col·laboració dels
comerços que ens ajuden en la
panera del sorteig!
Només falteu vosaltres.. Us hi
esperem el divendres a les
20.30 a la rambla de Gavà amb
la carretera!
Que no s’apagui la flama!!!

ENTITATS DE CULTURA POPULAR A GAVÀ

Agrupació de Gegants i Gegantons

Entitat portadora dels gegants i gegantons
de la ciutat.
web: gegants.gava.ppe.entitats.diba.cat
e-mail: gegantons.gava@gmail.com

Companyia General del Foc

Grallers l'Anguila

Colla de diables, portadora de les bèsties i e-mail: grallerslanguiladegava@gmail.com
la comparsa de verdures.
web: ciageneraldelfocgava.wixsite.com/cia-gava-foc
e-mail: ciageneraldelgoc@gmail.com

AEiG 'Roc del Migdia'

Esbart Bruguers

Sonaquetomba

Bastoners de Gavà

Esplai El Mamut

Unió Muntanyenca Eramprunyà

Gavà - Flama i Caliu de Sardana

No et limites a contemplar
aquestes hores que ara vénen,
baixa al carrer i participa.
No podran res davant d’un poble
unit, alegre i combatiu.

Entitat dedicada a l'escoltisme i portadora Grup dedicat a la difusió de la dansa d'arrel Grup de timbalers i percussió.
de la campana de Sant Pere.
catalana.
web: sonaquetomba.blogspot.com.es
web: rocdelmigdia.gava.ppe.entitats.diba.cat
e-mail: esbartbruguesdegava@gmail.com
e-mail: sonaquetomba@gmail.com
e-mail: rocdelmigdia@escoltesiguies.cat

Colla bastonera de la ciutat.
web: bastonersdegava.cat
e-mail: contacte@bastonersdegava.cat

Castellers de Gavà

Entitat dedicada al lleure i portadora del Entitat excursionista i portadora de la Cuca
Drac Món.
Mallola.
e-mail: mamut@fundesplai.org
web: www.umegava.org
e-mail: umegava@gmail.com

Els castellers de la vila, hereus dels Xiquets Entitat dedicada al cultiu i ensenyament de
d'Eramrpunyà.
la sardana.
web: castellersdegava.cat
e-mail: castellersdegava@gmail.com

Els instruments de la festa

L'instrument més antic que perviu a les
festes tradicionals catalanes és el flabiol.
Consisteix en un bloc de fusta foradat al
seu interior i amb diferents orificis de
digitació i afinació. Es fa sonar mitjançant
un bisell. El més habitual és veure'l
acompanyat d'un tamborí, generalment
interpretat pel mateix músic.
L'instrument ha evolucionat fins a ser un
dels més característics de la cobla
moderna. Aquest flabiol sol estar format
per diferents peces desmuntables, algunes
d'elles metàl·liques, i té una digitació
diferent.

Vicent Andrés Estellés

APRÈN AMB XERINOLIS

El sac de gemecs és un instrument que ja
es feia sonar fa tres segles al nostre país.
Inicialment, estava format per una pell de
xai o d'ovella impermeabilitzada que servia
com a dipòsit d'aire. Aquest aire, es fa sortir
pels bordons i, gràcies a uns orificis de
digitació, es poden aconseguir les diferents
notes cromàtiques.
El sac de gemecs pertany al grup de les
cornamusses, i està emparentat amb la
gaita gallega, la Great Highland Bagpipe
escocesa o la uilleann pipe irlandesa.
És un instrument on el moviment dels dits
no cal que vagi acompassat amb la bufera.

La gralla és l'intrument més modern
d'aquest recull. El seu origen el trobem a les
tarotes, que ja són documentades a l'Edat
Mitjana. En aquella època, era utilitzada
preferentment en ambients cortesans. En
qualsevol cas, aviat va sortir al carrer i va
permetre formar la cobla de tres quartans
més caractarística: flabiol i tamborí, sac de
gemecs i tarota.
La gralla es va popularitzar gràcies a l'auge
dels castells. I és que la seva alta sonoritat
va permetre desenvolupar tot el repertori
casteller i omplir de música grans espais
amb pocs músics.

