
NOU

-l

I

I

I

colles geganteres participants en la trobada, desfilant pel carrer Verdaguer diumenge, en la festa de cloenda dels 25 anys de l,Agrupació de colles Geganteres de catalunya

V¡c es la gegant
Uns 2'000 geganters participen en ta cloenda dets 25 anys de I'Agrupació de Golles Geganteres de Catalunya

Xovier Freixo
Osona Gegantera ha superat
aquest cap de setmana el rep-
te_de portar a Vic la cloenda

- del25è aniversari de l'Agru-
pació de Colles de Geganters
de Catalunya. Una centena
llarga de gegants d'arreu del
p4ís s'han reunit a la capi-
tal d'Osona en un acte únic
que no s'havia vist mai i que
trigarà a repetir-se. Des del
principi, Osona Gegantera
va epostar per celebrar la
jornada a Vic ja que, tal com

* afirmava el president, Xavier
Blancafort, "sabíem que les
colles de la comarca respon:
drien bé". Es basaven en I'ex-
periència d'una fita assolida
el passat mes de maig, quan
Manlleu es va convertir en
ciutat gegantera.

La trobaila d'aquest cap de
setmana constitueix la pri-
mera vegada que es concen-
tren la majoria de gegants

'. de Catalunya en un mateix
punt. Va començar dissabte
al vespre amb una cercavila

; nocturna i unespectacle de
pirotècnia. L'endemà diu-
menge, pels volts de 2.000
geganters i grallers van par-

- ticipar a lajornada de balls
" comarcals i protocol.laris.

Els balls comarcals agrupen
els gegants de cada vocalia o

- comarca. En aquesta jornada
van assistir-hi vocalies com
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la del Gironès, la del Vatlès
'i la de Lleida i Andorra,
entre altres. Pel que fa als
balls protocol.laris, es va fer

Dilluns, ¿l d'octubre de

el ball nou, que és el de les
colles amb ciutat gegantera;
el peuet del gegant, en què
participen els infants i els
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gegantons; la dansa dels qua-
tre punts, a càrrec dels cap-
grossos, lel ball d'aniversari,
que va fér moure I'esquelet

als gegants de Manlleu,
que ha estat l'última capital
gegantera, i els de I'Agrupa- '

ció de Colles Geganteres de
Catalunya. "Valorem l'acte
molt positivament", afirmava
Xavier Blancafort, que veu la
þlaça Major de Vic com una
plaça emblemàtica des que la
ciutat va ser capital gegante-
ra de Catalunya I'any 1999.

Ala matinal de diumen-
ge, també hi va haver una
ronda de parlaments. Albert
Mo¡ra, president de I'Agru-
pació de Colles Geganteres
de Catalunya; Anna Erra,
regidora de Festes de I'Ajun-
tament de Vic, i Ramon
Fontdevila, director del
Centre de Promoció de la
Cultura Popular i Tradici-
onal Catalana, van agrair
l'assistència de les colles.
Fontdevila va destacar el fet
que el món geganter segueixi
endavant. Al seu torn, Enric
Baldà, president de la Colla
de Gegants de Vic, declarava
que I'organització de la plaça
"va funcionar fantàsticament
bé" i valorava molt posi-
tivament la feina feta des
d'Osona Gegantera. "Totes
les colles de la comarca
s'han abocat a la festa", deia.
Xavier Blancafort, president
d'Osona GeganteTa, afirmava
que "el món geganter anirà
evolucionant, i cada colla
acabarà tenint el seu ball
propi".
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Cercavila noeturna
petards. En acabar les danses, els gegants ivic La commemoració es va encetar dis- els geganters van anar a dormir 

"ftð.intesabte a2l4 de 10 de la nit quan 60 gegants, firal dèl Sucre, ja que l,endemà ets espeiava
guiats per 25 torxes, van enfilar el carrer la jornada de diumenge.,,No se,n veuän
Verdaguer, aprofitant que estava de festa. gaire sovint, de cercaiiles nocturnes,,,expli-
un cop van arribar a la plaça Major, les cava xavier Blancafort, president d'oionì
torxes van reproduir I'anagrama del 25è Gegantera. El grup Trepàdellava acabar
aniversari. Després, va començar I'espec- d'amenitzar la fesia, que ve allargar-se fins
tacle pirotècnic, en què van retronar 25 als volts de la I de lá matinada.


