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L'AGENDA CULTURAL

Dissabte, 23 de juny

20:30h - Arribada de la Flama
del Canigó (ctra. Sta. Creu de
Calafell)
20:45h - Rebuda de la Flama
(pl. Josep Tarradellas)
22h - Encesa de la foguera i
revetlla (pl. Jaume Balmes)

Dijous, 28 de juny

1 9h - Inauguració de l'exposició
del 20è aniversari de l'Esbart
Brugués (Biblioteca Josep Soler
i Vidal)

Divendres, 29 de juny

1 1 h - Ofici solemne (Església de
Sant Pere) - Esbart Brugués
1 2h - 2n Ball de Ramps Popular
(pl. Església) - Esbart Brugués

Dissabte, 30 de juny

9h - Matinades (inici a la pl. de
l'Església) - Grallers l'Anguila
1 0h - Plantada de bèsties de foc
(pg. Maragall) - Cia. General del
Foc
1 1 :30h - Cercavila d'aigua (inici
al Parc de la Torre Lluc) - Cia.
General del Foc
1 2h - Taller diabòlic (pg.
Maragall) - Cia. General del Foc
1 8h - Actuació castellera (pl.
Josep Tarradellas) - Castellers
de Gavà, de Viladecans, de
Castellar del Vallès i Colla Jove
Xicots de Vilafranca
1 8:30h - Batucada (Parc del
Calamot) - Esplai el Mamut

1 8:30h - Sardanes (Pl. Jaume
Balmes) - Gavà Flama i Caliu
de Sardana i Cobla Ciutat de
Cornellà
20h - Tabalada (inici al Parc de
la Torre Lluc)
20h - IV Festa Holi castellera
(Parc del Calamot) - Castellers
de Gavà
21 :1 5h - Correfoc (inici al pg.
Maragall) - Cia. General del Foc

Diumenge, 1 de juliol

1 9h - Cercavila Xerinolis (inici al
pg. Maragall)
21 h - Actuació de l'Esbart Sant
Martí (parc de la Torre Lluc)
Més actes a www.xerinolis.cat

SUBSCRIU-TE!

Vols rebre la Revista Xerinolis a
la teva bústia electrònica? És
fàcil, ràpid i gratuït!
Només 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

EDITORIAL
Cultura popular (i de qualitat)
Un director de dansa ja retirat
era famòs, entre d'altres coses,
pel seu rigor a l'hora de pujar la
dansa tradicional dalt de
l'escenari. Les seves propostes
no eren ben bé de ball popular,
però ja ens serveix per a
l'editorial.
Aquest director sempre deia
que, en nom de la dansa
tradicional, no tot s'hi val. Hi ha
coses, doncs, que no es poden
fer i això significa que la dansa
tradicional té els seus límits.
Òbviament, ell sempre es
referia a la qualitat escènica
d'allò que s'oferia.

Imaginem-nos que per un
moment modifiquéssim aquella
sentència per una de ben
semblant: "en nom de la cultura
popular, no tot s'hi val". Aquí
neix un dilema: la cultura
popular ha de ser de qualitat?
De respostes, n'hi ha a
dotzenes. La gran majoria
d'elles, vàlides, per suposat. I
com que aquest espai no pot
tenir una veritat absoluta, uns
exemples viscuts els últims dies
a indrets ben diferents:
1 . Trobada Gegantera de Nou
Barris: un grup de gralles
acompanya una parella de

gegants. Entre peça i peça, un
dels grallers intenta treure
d'oïda una tonada. No se'n surt,
però durant prop d'un minut
només ofereix grinyols al
public.
2. Trobada Bastonera de Gavà:
una colla bastonera ve sense
músics propis (o contractats) i
realitza tota la cercavila amb un
aparell de música al darrera.
L'espai
s'acaba,
però
d'exemples, n'hi ha molts més.
La fina línia que separa la
qualitat de la mediocritat cal
tenir-la molt clara. El públic, al
final, només valora el resultat.

Aplec de segona Activitats a dojo durant el festival Més que Ritmes
Pasqua a Bruguers
petits van poder participar de actuació dels

Les entitats de cultura popular
de Castelldefels i de Begues es
van citar a Bruguers per la
segona Pasqua.
Després de la missa, les corals
van oferir actuació conjunta que
servia d'inici de la festa. Hi van
actuar gegants i capgrossos, els
balls de gitanes, de cintes, de
panderetes i de bastons,
acompanyats pels Toc de Vent,
de Castelldefels. També hi
hagué una exhibició castellera.

Per cinquè any consecutiu,
Gavà va vibrar amb el festival
Més que Ritmes. El 9 de juny,
l’ambient al parc era de festa
total. El matí va començar amb
un sol radiant que feia preveure
una gran assistència de públic.
I no van fallar ni el públic ni els
organitzadors.
Des de primera hora, els més

diferents tallers. Durant el matí
es van realitzar un contacontes
musicat i, pels més grans, un
taller de musicoteràpia la Casa
Gran a càrrec de Music
Training LAB. A continuació, el
grup de flamenc-fussió MarujaLimón va amenitzar el vermut.
Durant la tarda, es va fer un
cercle de percussió obert a la
gent. Tot seguit, cercavila pel
centre de la població. Més tard,
es va oferir una classe de salsa
amb música en directe i una

alumnes adults
dels Sonaquetomba. El festival
va continuar amb una jam i
l’actuació dels Sonaquetomba.
Per cloure la nit, concert i
sessió amb DJ abans de tancar
el festival fins a l'edició de l'any
201 9.

Els Barons d'Eramprunyà celebraran les L'Esbart Brugués celebra els seus
seves noces d'argent
primers vint anys amb una exposició

Ja queda lluny la Festa Major de
Sant Pere de 1 993, però
enguany la reviurem en forma
d'efemèride. La parella de
gegants creada pels artesans
gavanencs de Cartó Pedra
s'havia malmès amb el pas dels
anys i durant el 1 992, el Josep
Cardona 'Nona', va construir els
actuals gegants de Gavà, els
Barons d'Eramprunyà. Van
estrenar-se per Sant Pere de
1 993, enmig d'una gran

espectació. Enguany, que
celebrem els seus 25 anys
d'història, estrenaran una peça
de lluïment composta per a la
fita i que interpretaran els
Grallers l'Anguila de Gavà.

L'Esbart Brugués va començar segle XIX al segle XXI.
la seva activitat el setembre de
1 997 amb els assajos dels
primers grups de petits i el Cos
de Dansa, dirigit per la Imma
Giner.
Per celebrar l'efemèride, la
Biblioteca Josep Soler Vidal
acollirà una exposició històrica
de l'entitat. La recerca ha estat
efectuada pel Raúl Puga, que
prepara un estudi sobre la
dansa popular a Gavà des del

Els bastons repiquen amb força a la diada local

Els Bastoners de Gavà, que
van iniciar la seva activitat fa ja
deu anys, han convertit en una
autèntica tradició la Diada
Bastonera de Gavà. Cada
primer dissabte de juny, els

bastoners locals organitzen una
diada farcida de balls, música i
festa.
Enguany, la trobada bastonera
va esdevenir-se el 2 de juny, i
va comptar amb les colles
bastoneres de Cardedeu, del
Clot, de Moià, de Sant Feliu de
Llobregat, de Martorell i, com
no podia ser d’una altra
manera, els Bastoners de
Gavà. A l’últim moment, van
fallar un parell de colles
convidades.
Les colles es van trobar a la

Plaça de Jaume Balmes i van
iniciar el recorregut a les 1 8 h,
després del primer ball de
lluïment de cada colla just
davant de l’Ajuntament.
Entre els acompanyaments
musicals, hem trobat diferents
grups de grallers, amb i sense
percussió; un conjunt de flabiol
i tamborí, tradicional de la
Catalunya Vella; i, tal i com hem
comentat a l'editorial, un
altaveu portàtil. Val a dir que els
grallers locals els han tocat
l'últim ball de lluïment.

XIII anys de Flama
i Caliu de Sardana

L'entitat Gavà - Flama i Caliu de
Sardana va celebrar el
dissabte, 1 9 de maig, el seu
XIIIè aniversari. Per amenitzar
la seva festa, van organitzar
una ballada de sardanes al
Parc de la Torre Lluc amb
l'acompanyament musical de la
veterana cobla Vila d'Olesa.
Posteriorment, la mateixa cobla
va oferir un ball amb pasdobles,
vals-jotes, masurques, polques
i altres tonades.

Cultura popular a la festa del barri
d'Àngela Roca

Com ja és habitual, el barri
d'Àngela Roca ha celebrat la
seva festa major a mitjans de
juny. Enguany, el barri ha
comptat
amb
diverses
exhibicions de la cultura
popular del municipi.

Dissabte a la tarda, els
Castellers de Gavà oferien una
actuació juntament als de
l'Adroc i de Sarrià.
Diumenge al matí, l'Agrupació
de Gegants i Gegantons va
organitzar una cercavila pel
barri. Malgrat el descuit inicial
de la policia local, que no es va
presentar a l'hora prevista,
vam veure ballar el Kalamot, la
Bruguers, així com els Manotes
de Tro de l'Hospitalet.

Trobada de Gegants i Capgrossos a la
Colònia Güell
Diumenge, 1 0 de juny,
l’Agrupació de Gegants i
Gegantons va visitar la Colònia
Güell. El motiu era de pes: la
trobada
de
gegants
i
capgrossos, organitzada per
l’Ateneu Unió amb motiu de la
seva Festa Major.
La plaça d’Anselm Clavé acollia
la plantada de gegants i
capgrossos. Els de Gavà van
participar amb diverses figures.
Al migdia, començava la

cercavila amb la participació de
diferents colles, que van
recórrer diferents carrers
d’aquest nucli poblacional. Els
Grallers l’Anguila van van posar
la nota musical.

Casal de cultura Gran inici de temporada dels Castellers de Gavà
Els Castellers de Gavà han cap
intent
popular a Gavà
començat la temporada amb L'homenatge

La fundació Pere Tarrés
organitza el casal d'estiu a
l'escola L'Eramprunyà i ha triat
com a tema la Festa Major.
Els infants podran fer activitats
relacionades amb la imatgeria
festiva, els balls populars, els
correfocs i, fins i tot, organitzar
una cercavila per a les famílies.
Entre les sortides previstes,
visitaran el Poble Espanyol, que
dedicarà el juliol a celebrar una
festa major cada dia.

una línia clarament ascendent.
La primera sortida va ser a
Sitges i tornaven a casa sense
cap castell carregat. Havien
d'esperar a Castellar del Vallès
per veure els primers castells
de la temporada: el 3d6 i el
3d6a. Malgrat això, també van
haver de desmuntar dos intents
durant la diada.
Amb motiu de la Fira
d'Espàrrecs, ja completaven
una diada amb tres castells i

desmuntat.
als Xiquets
d'Eramprunyà serviria per a
repetir èxits: tres castells i cap
intent desmuntat. L'actuació a
Sants, marcada per les
absències, va tenir intent
desmuntat del 2d6, però es van
descarregar dos castells al
primer intent. Al Prat de
Llobregat, a Begues i a la plaça
de la Llibertat, tornaven a
descarregar tres castells.
Hi haurà noves costruccions
blaves per Sant Pere?

cuca Mallola i el Mussolet.
Si afegim les diferents tonades
de la Tornaboda i del Patatuf,
Gavà ja disposa d'un ample
ventall de música popular i
festiva. L'únic punt que caldria
solventar és que la majoria
d'aquestes peces només es
poden sentir durant la festa, ja
que
encara
no
estan
enregistrades en cap suport.
Seria convenient de disposarne en format digital per tal que
les pròpies entitats o les
escoles les puguin treballar.

Dilluns, 1 8 de juny, l'Agrupació
de Gegants i Gegantons va
participar d'un taller a l'escola
l'Eramprunyà. Aquesta activitat
completava un curs en què han
treballat la cultura popular. La
canalla va poder ballar la Lluna
Julieta i el fullet Saturní.
A banda de les figures, també
han construït una gralla amb
paper i cartró i, per acabar, han
representat l'escala musical en
una partitura.

Nou repertori musical per a la cercavila Xerinolis

La propera Festa Major de
Sant Pere, que es celebrarà
l'últim cap de setmana de juny,
serà la data d'estrena d'un nou
repertori musical.
L'Ajuntament de Gavà ha
finançat
tres
noves
composicions per a les entitats
de la ciutat: la Campana de
Sant Pere, la Jota Final (per a
l'Esbart Brugués) i Xerinolis,
una tonada festiva per tal
d'acomiadar la cercavila ballant
plegats.
Les músiques han estat

compostes per en Raúl Puga i
Fernández, que també ha
obsequiat els Geganters de
Gavà amb la peça 'Barons
d'Eramprunyà', dedicada al 25è
aniversari d'aquesta parella de
gegants; i 'A Gavà', per als
Bastoners de Gavà amb motiu
del seu 1 0è aniversari.
Totes aquestes composicions
se sumen a les que ja va
composar deu anys abans en
Ramon Solé per a les bèsties
de foc de la ciutat: el lleó
Brumot, l'anguila Murtrassa, la

LES ENTITATS PARLEN...
Qui som l'Agrupament Escolta i Guia Roc del Migdia?
L'agrupament escolta i guia Roc
del migdia de Gavà, antic
agrupament La Formiga, el curs
que ve farà 30 anys. És
gestionat per un equip de
monitors voluntaris que duen a
terme activitats variades els
caps de setmana del curs lectiu.
A la programació del cau s'hi
alternen jocs didàctics durant
les tardes de 1 7 a 1 9,
excursions on es treballa el
AEiG Roc del Migdia
respecte i coneixement de la
natura, la immersió en la cultura
rocdelmigdia@escoltesiguies.cat popular, activitats de reflexió i
debat i projectes com ara
l'hortet del cau. Amb aquests

projectes, els infants aprenen a
valorar l'esforç, adquireixen
petites
responsabilitats
i
gaudeixen aprenent a través de
la constància de treballar en
equip. Els campaments de
Nadal i d'estiu també són molt
importants per treballar el
progrés
personal
dels
participants i viure experiències
inoblidables amb anècdotes
pròpies de les acampades.
Durant el curs també es fan
activitats obertes al poble en
dates senyalades com per Sant
Jordi, Nadal, la festa major de
Sant Nicasi i la festa major de

Taller de gegants a
l'Eramprunyà

Sant Pere, participant al
Xerinolis i organitzant activitats
durant les festes de l'any on els
grups poden guanyar uns diners
extra per poder fer uns
campaments més assequibles a
totes les butxaques.
Des dels 6 anys fins als 1 8,
cada
grup
pot
viure
experiències úniques i fer amics
amb els quals aprendre a
conviure, compartir i debatre de
forma ímplicita en les diferents
activitats que els caps
programen cada trimestre i on el
compromís és el valor més gran
per tots els seus membres.

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 Grup de música tradicional. Disposa d'una
la comparsa de verdures.
escola pels més menuts.
web: ciageneraldelfocgava.wixsite.com/cia-gava-foc e-mail: grallerslanguiladegava@gmail.com
e-mail: ciageneraldelfocgava@gmail.com

AEiG 'Roc del Migdia'

Esbart Bruguers

Sonaquetomba

Bastoners de Gavà

Esplai El Mamut

Unió Muntanyenca Eramprunyà

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. Disposen de grup de percussió. Mallola.
e-mail: mamut@fundesplai.org
web: www.umegava.org
e-mail: umegava@gmail.com

Gavà - Flama i Caliu de Sardana

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

APRÈN AMB XERINOLIS
Els primers gegants de la història de Gavà

Enguany, celebrem el 25è anviersari dels
gegants gavanencs actuals. Però de ben
segur ja sabreu que la parella actual no és
pas l'original i més antiga...
A principis dels 80, un grup d’artesans
gavanencs presentava un projecte a
l’ajuntament per a la creació d’unes figures
basades en la família March. Així fou que el
grup Cartó Pedra – Taller de paper, format
per el Jordi Soler, la Mercè Planas, el
Manel Martínez i la Roser Álvarez
fabricaren la parella de gegants originals,
que s’estrenaria el 29 de juny de 1 982, dia
de Sant Pere, al Parc Municipal de la Torre
Lluc. Les figures estaven fetes amb cartó
pedra i estructura de fusta i assolien una
alçada de 3,85 m. Però qui eren
exactament aquests gegants? Doncs
representaven el Pere March ‘lo prohom’ i
Maria la Barona, barons d’Eramprunyà.

La vinculació dels March amb la Gavà
moderna també s’explicita amb el carrer
que dóna nom a un dels barris més recents
de la ciutat: Ausiàs March, qui fou besnét
de Pere March I. A la vegada, tenim també

la Plaça de Pere March, ubicada al bell mig
de l’avinguda Diagonal.
Quant a la geganta de Gavà, representa la
primera dona de Pere March I, Maria.
D’ella, només en sabem una data

La cultura engendra progrés i, sense ella,
no podem exigir al poble cap conducta
moral.

José Vasconcelos

Polític mexicà (1882 - 1959)

aproximada de naixement, que devia ser
abans del 1 303. Desconeixem la data de
defunció, els seus orígens familiars o quin
era el seu paper a la família. La història,
mal que pesi, sempre s’ha escrit en
masculí.
Acabem aquest apartat amb el desenllaç i
renaixement de les figures gavanenques.
Els gegants originals, fets amb cartó pedra,
no van resistir el pas del temps. L’any
1 992, en Josep Cardona ‘Nona’, un artesà
de Mataró, rep l’encàrrec de crear uns
nous gegants per a Gavà. El 29 de juny de
1 993, s’estrenava la nova parella de
gegants al so dels Grallers l’Anguila de
Gavà i acompanyats pels Gegants de
Castelldefels, de Sant Climent de Llobregat
i de Cintruénigo (Euskal Herria). Enguany,
celebrem el 25è aniversari d'aquestes
noves figures.

