NOTA DE PREMSA

A L’ESCALA, SARDANES A TAVERNA I MÉS
El 2017 engega amb força a l’Escala i és que el proper dissabte 14 de gener, a la nit,
s’iniciarà una nova activitat en el que la Sardana, aquesta vegada cantada, també hi
tindrà el seu paper. El fet, però, s’emmarca en el projecte de recuperar el tradicional i
popular cant de taverna, tan popular a l’Escala des de molt antic i variat en estils:
sardanes, havaneres o americanes, valsets, havaneres, cants èpics, boleros, cançó
picaresca... “Seran unes trobades mensuals a l’entorn d’una taula tot sopant i comptant
amb el patrocini dels restaurants col·laboradors de la nostra associació i la complicitat
dels grups d'havaneres locals o dels que compten amb cantaires escalencs a les seves
files, a més de totes aquelles persones que s’animin i vulguin cantar alguna peça”,
afirma Jordi Gallegos, president de l’Agrupació Sardanista Avi Xaxu, l’entitat
organitzadora.
I és que tant ballar sardanes com el cant de taverna són dos elements identitaris per als
escalencs des de temps remots. “A plaça ballant i a la taverna cantant. Així es distreien
els nostres avantpassats en el temps de lleure o quan el temps impedia que els
pescadors poguessin anar en mar i els obligava a buscar redors a les tavernes que
envoltaven l’antic port. A l’entorn del plat a taula i amb l’escalf d’un porró,
s’engegaven moltes cantades que duraven hores i hores i amb veus extraordinàries!”,
exclama Jordi Gallegos. I és que la gent gran de l’Escala encara recorda les inoblidables
veus d’en Damià, en Pelaio, l’Ill, l’Esquelleta o en Berto Refredillo, acompanyats de
l’Avi Xaxu a la guitarra, que foren els qui marcaren el camí als grups d’havaneres locals
i les corals escalenques, que avui dia encara se’ls reconeix pel seu estil propi de cant.
Aquests sopars cantada s’inicien el proper dissabte 14 de gener i es celebraran de forma
mensual, a diferents restaurants de la població. El tret de sortida i primera sessió de “La
Llongada. Sardanes a Taverna i més...” es durà a terme al restaurant escalenc El Gotim
(c/ Puig Sureda, 18). Per a reserves, cal trucar al telèfon 972.77.30.54.
A banda d’aquesta nova activitat, per enguany l’Agrupació Sardanista Escalenca Avi
Xaxu té el repte d'organitzar el 42è Aplec de la Sardana de l'Escala, celebrar el centenari
dels naixements dels compositors Jaume Vià i Comas (1917-1975) i Josep Vicens i
Busquets (1917-2010), nét del Xaxu, o presentar el 3r volum de la col·lecció
discogràfica L’Escala recorda... dedicada als compositors escalencs, en aquest cas
centrat en la figura del sastre i pianista Ferran Says i Casadellà (1880-1942) amb motiu
del 75è aniversari de la seva mort.
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