
Efemèride de l’estrena de l’Havanera  EL MEU AVI 
 
En Francesc Ortega i Monasterio, a més de consumat pilot i membre actiu de 
l'aeronàutica gironina i un excel·lent company de volades, és músic. Toca la 
Guitarra i la Mandolina. Ell va ser un dels cinc components del grup d’havaneres 
“Cavall Bernat” el dia en què El meu Avi va ser cantada en públic per primera 
vegada. Grup fundat pel seu germà, en José Luis Ortega Monasterio i autor 
d’aquesta famosa havanera.  
Ens ha explicat l’amic Francesc Ortega que aquesta havanera universal va ser 
interpretada per primer cop a la Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell el 
dissabte 1 de Juliol de l’any 1972. En aquesta, tan transcendental estrena, els 
components del grup, foren: el propi autor, en José Luis Ortega Monasterio, El 
mateix  Francesc, alies “Patxi” (així l’anomenava el seu germà José Luis), en Rafa 
Ortega-Monasterio Gastón, fill de l’autor, en Juan María Ortega Plana, fill d’en 
“Patxi”, i una altra bona veu; la d’en Rafel Pujol Juncà.  
El nom del grup “Cavall Bernat” venia d’una roca del mateix nom que hi ha al cantó 
de mar a Platja D’Aro, on en José Luis hi passava èpoques de vacances. 
Es va donar la circumstancia que els membres del grup varen haver d’assajar 
l’havanera separadament, uns a Barcelona, altres a Girona, i a un altre a Calella. A 
fi de resoldre la dificultat que això representava, de forma intel·ligent, l’autor va 
trametre als components unes cintes magnetofòniques amb la música i cançó. El 
dia de l’estrena, però, tots junts assajaren una estona abans de la interpretació a 
casa d’un amic de Calella del qual no es recorda el nom. En aquella ocasió 
l’acompanyament de Guitarra va corre a càrrec d’en Francesc. 
El meu avi fou interpretada en públic per segona vegada al Bar “Lloid’s”, a la 
marinera població de Roses (Alt Empordà), el setembre del mateix any que s’havia 
estrenat a Calella. Aquell dia, coincidint amb el grup “Cavall Bernat”, al “Lloid’s”, hi 
va cantar també el grup d’Havaneres “Peix Fregit”. La tercera vegada que fou 
cantada aquesta entranyable havanera, ho va ser a Banyoles, on al grup s’hi afegí 
una altra bona veu, la d’en Pepe Cruz. 

 


	Efemèride de l’estrena de l’Havanera  EL MEU AVI

