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AGENDA GEGANTERA (Núm. 243) 
(agenda especial) 

dels dies 20 al 31 de desembre de 2014 
(darrera agenda de l’any 2014) 

 
 
 
 

Contingut Agenda: 
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 Estrenes de Gegants, Capgrossos i Bestiari.............................................................. Pàg.   12 
 

 Calaix de Sastre: Gegantó Lladrefaves de Valls........................................................ Pàg.    13 
 

 

“NADALES GEGANTERES” 

       
                                            (Geganters de La Llagosta)                        (Geganters de Maó)              (Geganters El Pont de  
                                                                                                                                                              de Vilomara i Rocafort) 
 
 

NOTA: L’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya, no es fa responsable de les informacions 
publicades en aquesta agenda o de les variacions que es produeixin a les activitats, dades que 

procedeixen de les pròpies colles organitzadores, o bé han estat obtingudes a través de les webs  
municipals o de les agendes de festes existents a les xarxes socials.  

 
 
 

Recerca i confecció de l’Agenda: Joan-Miquel Merino 
Col·laboren: Amadeu Ribas i Gerard Picó   
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DISSABTE 20 DE DESEMBRE 2014 – Sant Domeènc de Silos 
 
 

 MAÓ (Menorca, Illes Balears) 
Presentació del conte: LLEGENDES DE CONQUESTA “NURA”, a càrrec de la Colla de 
Geganters de Llucmaçanes 

 
Gegants Llucmaçanes: D’esquerra a dreta: “Nura”, 
“Abu Umar” i “Alfons III”. (Fotos: Josep Ma. Cantó, i 
Colla Geganters Llucmaçanes) (Ref. Arxiu Colla 
Geganters Rubí) 
 

12,00h.- Al Saló de Plens de 
l’Ajuntament de Maó: Presentació del 
conte Llegendes de Conquesta 
“Nura”, a càrrec de la Colla de 
Geganters de Llucmaçanes. 

Aquest conte està basat en part de la història de Menorca i te com a principals protagonistes el 
grup de gegants Llucmaçanes que són n'Abu Umar , n'Alfons III i na Nura. 
L'acte començarà amb un passacarrers a Maó a les 11:30 al carrer Doctor Orfila (ses Moreres), 
amb els gegants que ballaran ben alegres al ritme de la Banda d'Alaior, per alguns carrers del 
centre de la ciutat. Aquest te prevista l'arribada a l'Ajuntament  i a les 12:00h es realitzarà la 
presentació oficial al Saló de Plens de l'Ajuntament de Maó amb els 3 gegants presidint tot l'acte. 
Aquest conte infantil  ha sigut gràcies a molta feina realitzada per varis membres de la Colla de 
Geganters de Llucmaçanes i també destaquem la col·laboració del Consell Insular de Menorca, 
el Diari Menorca i el suport de l'Ajuntament de Maó. 
Aquest serà el primer acte de la Colla de Geganters de Llucmaçanes que donarà el tret de 
sortida a la commemoració dels 25 anys de la colla. 

 
 

 PALAFOLLS (Maresme).- Festa del Cagatió 
Participació dels Geganters a la Festa del Cagatió 
 

18,00h.- A la plaça de El Café: Festa del Cagatió a càrrec de la Colla de 
Geganters de Palafolls. 

 
 
 
 

Gegants de Palafolls (Foto Joan-Miquel Merino) 
 
 
 

 VILAFRANCA DEL PENEDÈS (Alt Penedès).- Fira del Gall 
Matines i Cercavila 
 

08,00h.- Des de la plaça de la Vila: Sortida de les autoritats precedida de 
les figures del bestiari festiu de ploma vilafranquí: Mussolot del 
Campanar, Gall Tomasot, Gallina Ballarica i Gall Tomaset, 
acompanyades dels grallers, que aniran fins al recinte de la Fira del Gall 
per inaugurar-la. 
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DIUMENGE 21 DE DESEMBRE 2014 – Sant Benjamí 
 
 

 BARCELONA (Barcelonès).- Fira de Santa Llúcia 
Sortida de la Carassa de Barcelona 
 

La Carassa de Barcelona (Foto Joan-Miquel Merino) 
 

Tarda.- Sortida de la Carassa. 
Com és tradició, cada any durant la Fira de Santa Llúcia surt a passejar la 
Carassa de Nadal de Barcelona, una figura a cavall entre el gegant i el nan, 
portada amb rodes. 
Les carasses són una tradició de fa segles. Es penjaven sota els orgues de la 
Catedral i en època nadalenca escupien caramels i confits per la mainada 
mentre bramaven i movien els ulls. Encara avui a Barcelona se’n conserven 

algunes, com la de Sant Just i Pastor, malgrat la majoria de parròquies n’havien tingut. 
Organitzat per la Coordinadora de Colles de Gegants i Bestiari de Ciutat Vella, la Carassa de 
Nadal surt els cap de setmana i es passeja per la Fira de Sant Llúcia acompanyada de la música 
de les gralles alhora que llença caramels per la boca per tota la mainada. 
Recorregut: Fira Santa Llúcia, plaça Nova, Arcs, Av. Portal de l'Àngel, Cucurulla, Boters, plaça 
Nova, Fira Santa Llúcia. 

 
 

 BLANES (Selva).- Fira de Sant Tomàs 
Activitats geganteres diverses 
Tot el dia.- Lloc: Passeig de Dintre, carrers Ample, Muralla, Raval, i plaça d’Espanya. 

 
 

 SANT VICENÇ DE CASTELLET (Bages).- Festa del Cagatió 
Festa del Cagatió organitzada per la Colla de Geganters 
 

Sant Vicenç de Castellet, Festa del Cagatió (Foto Colla Geganters Sant Vicenç de Castellet) 

 
Tarda.- Cagatió Popular i Fira de Nadal: Es fa el diumenge anterior a 
Nadal. La festa té lloc a la plaça de l’Ajuntament. El Tió entra a la plaça 
en carro i acompanyat pels tioners. Aleshores, els nens i nenes el fan 
cagar regals i llaminadures. A la festa també participen els gegantons. 

La festa del caga tió compta també amb un pessebre vivent que escenifica l’Associació Musical 
Castellet i amb danses de l’Esbart Dansaire Santvicentí. Ho organitza la Colla de Geganters 
amb la col·laboració de comerciants. 

 
 

 VILAFRANCA DEL PENEDÈS (Alt Penedès).- Fira del Gall 
XVIII Mostra de Bestiari Festiu de Ploma – Porta el Xumet a la Gallina Ballarica! 

10,30h.- Plantada del Bestiari Festiu de Ploma, al Parc de Sant Julià. 
11,00h.- Cercavila del Bestiari Festiu de Ploma. 
12,00h.- Ballades de lluïment a la plaça de la Vila. 
13,00h.- A la plaça de la Vila: La Gallina Ballarica recollirà els xumets dels 
infants que deixin el costum de xumar i els obsequiarà amb un dolç record. 

 

El Gall Tomasot, la Gallina Ballarica, el Gall Tomaset i el Mussolot del Campanar fan 
d’amfitrions de les bèsties de ploma convidades: Àliga de Lavern, Griu de Tarragona, 
Àliga petita barcelonina i Basilisc de Reus. 

       La Gallina Ballarica 
                  de Vilafranca del Penedès (Foto Joan-Miquel Merino) 
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DIMECRES 24 DE DESEMBRE 2014 – Vigília de Nadal 
 
 

 CALAFELL (Baix Penedès).- Festa del Cagatió 
Festa organitzada per la Colla de Geganters de Calafell 
Tarda.- Lloc: A la Plaça de Catalunya: Festa del Cagatió organitzada per la Colla de Geganters 
de Calafell. 

 
 

 VACARISSES (Vallès Occidental).- Festa del Cagatió 
Festa organitzada per la Colla de Geganters de Vacarisses 
18,00h.- A la Sala Gran de la Fàbrica: Festa del Cagatió per a infants fins a 6 anys, organitzada 
per la Colla de Geganters de Vacarisses. 
 
 

 
 
 

DIVENDRES 26 DE DESEMBRE 2014 – Sant Esteve  
 
 

 SANT ESTEVE SESROVIRES (Baix Llobregat).- Festa de Sant Esteve 
Venda i Ball de Garlandes amb la participació dels Gegants 

 
Gegants de Sant Esteve Sesrovires (Foto Robert Carles Quirantes) 
 

10,00h.- L’Esbart Dansaire acompanyats dels gegants de Sant 
Esteve, vendran el tradicional tortell de les garlandes pels carrers del 
poble. 
13,00h.- A la plaça de la Vila: Ball de Garlandes. Exhibició del 
tradicional ball de Sant Esteve a càrrec de l’Esbart Dansaire i la 

participació dels gegants. 
Organitzen: esbart Dansaire de Sant Esteve i la Colla de Geganters de Sant Esteve Sesrovires. 
 

 
 
 
 
 

 DISSABTE 27 DE DESEMBRE 2014 – Sant Joan Evangelista 
 
 

 SANTA COLOMA DE CERVELLÓ (Baix Llobregat).- Festa Major Santa Coloma 
Concert de Festa Major – Sopar Popular Geganter – Festa Gegantera 

 
20,00h.- Concert de Festa Major, a càrrec dels Grallers de Santa 
Coloma amb peces autòctones i d’arreu. 
21,30h.- Sopar Popular Geganter. 
23,00h.- Festa Gegantera. 
Lloc: Tots els actes tindran lloc a la Societat Recreativa de Santa 
Coloma de Cervelló. 

Grallers de Santa Coloma de Cervelló. 
(Foto Anna Martín) 
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DIMARTS 30 DE DESEMBRE 2014 – Sant Mansuet 
 
 

 GRANOLLERS (Vallès Oriental) 
Proclamació de l’Home dels Nassos 2014 

 
19,00h.- Lloc: La Troca-Centre de Cultura Popular i Tradicional. 
Proclamació de l’Home dels Nassos 2014  
El guanyador de l’any passat (2013), fou el Cor Infantil dels Amics de la 
Unió. 
Organitza: Colla dels Blaus i Comissió dels Nassos. 
 
 

 
 
 
 
 

DIMECRES 31 DE DESEMBRE 2014 – Sant Silvestre 
 
 

 CENTELLES (Osona).- Festa Major d’hivern Santa Coloma 
Plantada dels Quatre Gegants de Centelles 

 
12,00h.- A la plaça Major: Plantada dels gegants de Centelles. 
 
 
 
 
 
Els quatre gegants de Centelles (Foto Judit Coma) (Ref. www.osona.com)  
 

 
 

 SANTA COLOMA DE CERVELLÓ (Baix Llobregat).- Festa Major Santa Coloma 
Passejada de Gegants 

09,00h.- Passejada matinal de gegants. 
12,00h.- Sortida d’Ofici: Nova passejada dels gegants de 
Santa Coloma de Cervelló. 
Lloc: Tots els actes començaran davant de l’església 
parroquial. 
 
 
Gegants de Santa Coloma de Cervelló (Foto Joan-Miquel Merino) 

 
 

 SANTA COLOMA DE GRAMENET (Barcelonès).- Festa Major d’hivern Sta. Coloma i 
St. Silvestre 
Passejada dels Gegants vells, Silvestre i Coloma 

 
19,00h.- Sortida des de l’Església Major: Inici de la passejada dels 
gegants vells, Silvestre i Coloma, amb l’acompanyament dels 
capgrossos, que finalitzarà a la plaça de la vila amb una ballada dels 
gegants. 
 
 
Gegants vells de Santa Coloma de Gramenet (Foto Anna Asensi) 
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FESTES I SORTIDES DE “L’HOME DELS NASSOS” 31 de desembre de 2014 
 

 
L’Home dels Nassos, segons un dibuix de Manel Moliné publicat a la revista 
“L’Esquella de la Torratxa”, el 31/12/1891. 
 

L’home dels nassos és un personatge mitològic català que 
té tants nassos com dies li queden a l’any. Només se’l pot 
veure, però, el trenta-u de desembre o cap d’any.  
Segons Joan Amades, l’home dels nassos sembla ser una 
degeneració d’un personatge mític que simbolitzava l’any. 
Tradicionalment, se sol explicar a la mainada que en aquest 
dia surt l’home dels nassos, una persona que té tants nassos 
com dies té l’any. Els nens s’imaginen un personatge 
estrafolari amb 365 nassos a la cara, sense pensar que el 31 
de desembre a l’any li queda només un dia per acabar. Per 
arrodonir la broma, se solia dir als nens que se l’acabava de 
veure passar per algun carrer proper, per tal que 

correguessin a veure si el podien trobar. També hi havia qui creia veure’l a les canonades de l’aigua i 
així ho feien saber a les criatures. Actualment, en a diverses ciutats i pobles s’organitza una cercavila 
amb un capgròs representant l’home dels nassos. 
 
 

 BARCELONA (Barcelonès) 
Festa infantil de l’Home dels Nassos 

12,00h.- Entre el passeig Maragall amb l’avinguda Borbó: 
El 31 de desembre, a les 12 del migdia, l'home dels nassos participa en una 
festa infantil que cada any té lloc en un indret de la ciutat que s’ha recuperat o 
remodelat. Enguany se celebra a la confluència del passeig de Maragall amb 
l’avinguda de Borbó, indret anomenat popularment “Els Quinze”, en al·lusió al 
preu del bitllet de 15 cèntims del tramvia número 46 que feia el trajecte 
Barcelona-Horta. 
 
Barcelona, “L’Home dels Nassos” (Foto Joan-Miquel Merino) 

 
 

 CALELLA (Maresme) 
L’Home dels Nassos 

 
18,00h.- Cercavila amb carrossa de l’Home dels Nassos, amb la participació 
dels capgrossos de Calella i la col·laboració de la Colla de Geganters de 
Calella. 
 
 
 
Calella, “L’Home dels Nassos”. (Foto desconegut) 
 

 

 LES BORGES DEL CAMP (Baix Camp) 
L’Home dels Nassos 

 
13,00h.- Arribada de l’Home dels Nassos a la plaça de l’Església, acompanyat 
per la colla de grallers i timbalers de la vila. 
 
 
 
 
 
Les Borges del Camp, “L’Home dels Nassos” (Foto Ajuntament Les Borges del Camp) 
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 CALAFELL (Baix Penedès) 
L’Home dels Nassos 
Tarda.- Lloc: Centre Cívic Cinema Iris. Festa de l’Home dels Nassos 

 
 

 CAMPRODON (Ripollès) 
L’Home dels Nassos 

 
12,00h.- Inici de la cercavila de l’Home dels Nassos pels carrers de 
Camprodon repartint nassos i caramels. 
 
 
 
Camprodon (Foto Rastres) (Ref. www.naciodigital.cat) 

 
 
 

 FLIX (Ribera d’Ebre) 
L’Home dels Nassos 

 
18,30h.- A la plaça Major: Rebuda de l’Home dels Nassos. 
 
 
 
 
 
 
 
Flix, “L’Home dels Nassos” (Foto XEIC Fotocenter) 

 
 
 

 HOSPITALET DE LLOBREGAT-La Florida (Barcelonès) 
L’Home dels Nassos 
Sortida de l’Home dels Nassos pels carrers del barri de La Florida i Mercats de la Florida i del 
Torrent Gornal. 
Organitzen: Comissió de Festes de La Florida i Associació Cultural Recreativa Capgrossos 
de la Florida. 

 
 
 

 MOLLET DEL VALLÈS (Vallès Oriental) 
L’Home dels Nassos 
12,00h.- A la plaça de Catalunya: Festa de l’Home dels Nassos i animació infantil amb Sol i Fa 
Plou. 

 
 
 

 MONT-ROIG DEL CAMP (Baix Camp) 
L’Home dels Nassos 

18,00h.- A la plaça de Miramar: Rebuda d’aquest tradicional personatge, a 
càrrec de la companyia l’Invisible Titelles, i cercavila pels carrers del poble, que 
finalitzarà a la Casa de Cultura. 
 
 
Mont-roig del Camp, “L’Home dels Nassos”. (Foto Comunica núm. 11, desembre 2010) 
 

 
 

 ONTINYENT (Vall d’Albaida, País Valencia) 
L’Home dels Nassos 
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I l’any amb la visita especial de tot un personatge el dia 31, el de Cap d’Any. 
L’Home dels Nassos encara ve a Ontinyent, tan atrafegat com va, per 
hostatjar-se en la ciutat per unes hores. És habitual encara el dur els xiquets i 
les xiquetes a cercar-lo, ja que és ben curiós que, com diu el costum, “tinga 
tants nassos com dies queden en l’any”. Tothom té ganes de veure’l, i hi ha 
qui diu que ha arribat a parlar amb ell i tot... 
 
Ontinyent, “L’Home dels Nassos” (Foto soledatontinyent.blogspot.com)  

 
 

 LA POBLA DE MAFUMET (Tarragonès) 
L’Home dels Nassos 

 
12,00h.- A la plaça de la Vila: Arribada de l’Home dels Nassos. Per acomiadar 
l’any com cal arriba de nou l’Home dels Nassos, personatge mitològic català que 
té tants nassos com dies li queden a l’any, però que només es deixa veure el 31 
de desembre. Aneu a rebre’l a l’Ajuntament i acompanyeu-lo després pels 
carrers del poble i sobretot, esteu ben atents per veure’l! 
 
 
L’Home dels Nassos de la Pobla de Mafumet (Foto Programa Nadal 2014, Ajuntament La pobla de Mafumet) 
 

 

 EL PRAT DE LLOBREGAT (Baix Llobregat) 
L’Home dels Nassos 

11,00h.- Cercavila amb l'home dels nassos pels mercats i carrers de la ciutat 
amb acompanyament de tambors,  La cercavila acabarà petant, com ja és 
tradicional, a la plaça de la vila, amb una animació de tambors i música a 
càrrec de les colles de cultura tradicional de la ciutat. 
 
 
El Prat de Llobregat, “L’Home dels Nassos) (Foto www.elprat,eu)  

 

 REUS (Baix Camp) 
L’Home dels Nassos 

 
10,00h.- A la plaça de la Llibertat: Rebuda d’aquest tradicional personatge. Cercavila pels 
centre de la ciutat i visita al Mercat Central i al centre Comercial El Pallol. 
18,00h.- Visita al Parc de Nadal. 
Organitza: Patronat Foc Nou i Colla de Geganters de Reus 
 
 
Reus, “L’Home dels Nassos”. (Foto Josep Gallofré) (Ref. www.reusdigital.cat) 
 

 

 RIUDOMS (Baix Camp) 
L’Home dels Nassos 

 
Tarda.- Sortida de l’Home dels Nassos 
 
 
 
 
 
 
Riudoms, “L’Home dels Nassos”. (Foto Ajuntament Riudoms) 

 
 

 SANT BOI DE LLOBREGAT (Baix Llobregat) 
Festa de l’Home dels Nassos 
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17,00h.- A la plaça de l’Ajuntament: Festa de l’Home dels Nassos amb animació infantil i 
cercavila. 

 
 
 

 SANT FRUITÓS DE BAGES (Bages) 
L’Home dels Nassos – Cap d’Any infantil 
13,45h.- Festa de l’Home dels Nassos. 

 
 
 

 LA SÈNIA (Montsià) 
L’Home dels Nassos 
11,00h.- A la plaça Major: Visita de l’Home dels Nassos 

 
 
 

 SENTMENAT (Vallès Occidental) 
Festa de la Dona dels Nassos 

 
12,00h.- A la plaça de la Vila: Festa de la Dona dels Nassos, i a continuació 
xocolatada i espectacle d’animació amb el grup AI, CARAI! 
 
 
 

 
 
 

 TARRAGONA (Tarragonès) 
L’Home dels Nassos 

 
Tarragona, “L’Home dels Nassos”. (Foto www.noticiestgn.cat) 
 

12,00h.- Com és tradició, el 31 de desembre, a partir de les 12 h i des de 
l'interior de la Casa Balcells al Pla de la Seu, farà la seva aparició l’Home dels 
Nassos, amb tants nassos com dies li queden a l’any tot saludant als infants 
allí presents. 
Tot seguit, es dirigirà a la Part Alta fins a l’Ajuntament, on pujarà al balcó 

principal, per després continuar el seu itinerari fins al Recinte Firal on visitarà el Parc Infantil de 
Nadal. 
Finalment  acabarà el seu recorregut al Moll de Costa on visitarà l’exposició commemorativa del 
centenari de la Cavalcada de Reis. 

 
 
 

 TERRASSA (Vallès Occidental) 
L’Home dels Nassos 

11,30h.- des de la plaça del Triomf: Inici de la Cercavila de l’Home dels 
Nassos. 
12,00h.- Arribada de l’Home dels Nassos al Mercat Municipal de la 
Independència. 
13,30h.- Nova cercavila de l’Home dels Nassos, que finalitzarà al carrer del 
Forn. 

Terrassa, “L’Home dels Nassos”. (Foto TV Televisió Vallès) 
 
 
 

 TIVISSA (Ribera d’Ebre) 
L’Home dels Nassos 
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12,00h.- A la plaça del Mestre Cabré: Festa de l’Home dels Nassos. Cercavila 
pels carrers del poble fins a l’Ajuntament acompanyats dels grallers de Tivissa i 
de la Colla Cavallista. 
 
 
 
 
Tivissa, “L’Home dels Nassos” (Foto alaxiringa.blog.cat) 
 

 

 TORROELLA DE MONTGRÍ (Baix Empordà) 
L’Home dels Nassos 

 
11,30h.- A la plaça de la Vila: Festa de l’Home dels Nassos. 
 
 
 
 
 
 
Torroella de Montgrí, “L’Home dels Nassos”. (Foto A.V.) 
 

 
 

 VALLS (Alt Camp) 
L’Home dels Nassos 

 
12,00h.- A la plaça del Blat: 4a, passejada de l’Home dels Nassos.  
Coorganitzen: Colla Geganters La Pessigolla i Colla Geganters El Calçot-
AAEET. 
 
 
 
Valls, “L’Home dels Nassos”. (Foto Colla Geganters Pessigolla de Valls) 

 
 

 VILA-SECA (Tarragonès) 
L’Home dels Nassos 
17,45h.- A la plaça de l’Església: Concentració amb els Gegants i Grallers de Vila-seca per anar 
a l’estació. 
18,17h.- A l’Estació del tren: Arribada de l’Home dels Nassos, i a continuació cercavila fins a 
l’Ajuntament, on tindrà lloc el “Discurs” de l’Home dels Nassos des del balcó de la Casa 
Consistorial, amb els gegants i grallers de Vila-seca, l’Esbart Dansaire Ramon d’Olzina i els 
Amics del Cavall de Vila-seca. 

 
 

 VINARÓS (Baix Maestrat, País Valencià) 
L’Home dels Nassos 

 
A Vinarós els xiquets xiquetes també podran trobar a l’Home dels 
Nassos, pels carrers i places de la població. 
 
 
 
Vinarós, “L’Home dels Nassos”. (Foto www.news.vinaros.net)  
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EXPOSICIONS 

 

 

 

OLOT (Garrotxa) 
EXPOSICIÓ: “GEGANTS D’OLOT 125 ANYS” 

Lloc: Museu dels Sants – Del 6 de setembre de 2014 al 6 d’abril de 2015 
 

Olot, bust original de la gegantessa obra de Celestí Devesa (Foto Joan-Miquel Merino) (Ref. Museu dels Sants 

d’Olot) 

 

L'exposició per a la commemoració del 125è aniversari dels Gegants d'Olot. Aplicació de 
gamificació, storytelling i narrativa transmedia. 
La mostra vol ser un espai intergeneracional per compartir moments viscuts amb els 
Gegants d’Olot com a protagonistes i, a la vegada, poder-ne conèixer l’evolució al llarg dels 
seus 125 anys d’història, ja que, des de que van ser concebuts per Miquel Blay i Celestí 
Devesa, han sofert uns quants canvis, alguns de notables i altres de més subtils. 
Amb aquesta exposició, el Museu dels Sants us proposa un joc a partir del qual descobrireu 
diferents aspectes de la història dels Gegants i de la gent que hi ha estat vinculada. 

A l’exposició s’hi poden veure peces i fotografies que fins ara no s’havien exposat mai al públic. 
Dades exposició: 
Dates: del 6 de setembre de 2014 al 6 d’abril de 2015 
Lloc: Museu dels Sants, carrer Joaquim Vayreda, 9 – Olot (Garrotxa) 
Horari de visites: 

- De dimarts a divendres: de 10a 13h, i de 15 a 18. 
- Dissabtes: d’11 a 14h i de 16 a 19 
- Diumenges: d’11 a 14h. 

Organitza: Museu dels Sants 
 

 

VILAFRANCA DEL PENEDÈS (Alt Penedès) 
EXPOSICIÓ DEL GALL TOMASOT I DE LA GALLINA BALLARICA 

Lloc: Casa de la Vila - De l’1 al 29 de desembre de 2014 
 

Exposició del Tomasot i la Ballarica a la Casa de la Vila). La parella de bestiari 
festiu, símbol de la Fira del Gall, surt del corral i es mostra en públic per a gaudi de 
petits i grans.  
De l'1 al 29 de desembre (excepte els dies 20 i 21 que estaran exposats a la Fira) 
Horari: permanent 
 

 

 

Vilafranca del Penedès: El Gall Tomasot i la Gallina Ballarica (Foto Joan-Miquel Merino) 

 

 

 

BARCELONA (Barcelonès) 
EXPOSICIÓ: “PESSEBRE POPULAR DE LA CASA DELS ENTREMESOS” 

Lloc: Casa dels Entremesos – Del 13 de desembre de 2014 al 10 de gener de 2015 
 

Pessebre amb figures originals i humorístiques dels gegants, el bestiari i altres personatges i 
grups de la Casa dels Entremesos de Barcelona, organitzat per l’Associació de Pessebristes de 
Ciutat Vella. 
Lloc: Casa dels Entremesos, plaça de les Beates, 2. 
El pessebre4 es podrà visitar fins el dia 10 de gener de 2015. 
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ESTRENES DE GEGANTS, CAPGROSSOS I BESTIARI 

 

 

 

L’AGRUPACIÓ DE PESSEBRISTES DE SABADELL 
ESTRENA EL SEU GEGANTÓ “LLUCIÀ” 

 

 

Hola!! Sóc el Llucià, un pastor de l'Agrupació de 
pessebristes de Sabadell. 
He nascut d'un tros de fang de la Bisbal de l'Empordà, 
juntament de l'entusias-me del meu creador l'Adrià Garcia 
Silvestre, que amb l'Antonio Garcia i la Montserrat 
Masagué, m'han donat personalitat, i assessorats per Rafel 
Ribes, el creador de la meva padrina Tereseta de 
Covadonga, el cos és obra de Miquel Dalmases. El vestit 
és de la botiga Barquet disfresses i la bufanda (perquè no 
passi fred) és de la Joana Silvestre. He estat pintat per en 
WERENS un grafista amb molta traça, i les figures del 
pessebre de la mà és fruit de l'art de Carme Carbó. I per 
cert, el meu nom el van escollir entre tots els pessebristes. 
És a dir que m'han creat entre tots i aquí em teniu. Que 
nerviós que estic, vinc ple d'idees per donar a conèixer les 
activitats de la nostra agrupació a tots els sabadellencs i 
sabadellenques de totes les edats. Us ensenyaré que 
nosaltres FEM CULTURA, i que a més és la NOSTRA 
TRADICIÓ, la tradició catalana del pessebre!! 
Veniu a veure les obres d'art que han fet els nostres grans 
ARTISTES. Perquè a SABADELL HI HA NIVELL. 
Animeu-vos a fer pessebre a casa, dona igual que tingueu 
3, 16, 20 o 70 anys. Fer el pessebre no depèn de l'edat. 
Depèn de l'esperit del nadal que tingueu, del sentiment 
d'identitat i de les ganes de conservar la cultura. 

Feu pessebre a la finestra, al menjador, al pati,...on vulgueu. I apunteu-vos al concurs de pessebres 
d'enguany. I si creieu que el vostre pessebre és simple, us he de dir que les coses simples tenen molt 
més encant que les complicades. 
I per cert, que el dissabte dia 13 de desembre de 2014 em ban batejar, després de fer una passejada, i 
els meus padrins foren el gegantó Vicentó de Sabadell, i la geganta Tereseta del barri de Covadonga de 
Sabadell. 

 

 
(Ref. text i foto: Agrupació de Pessebristes de Sabadell, 06/12/2014) 
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CALAIX DE SASTRE 

 

 

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA LLIURA A L’AJUNTAMENT DE VALLS L’ESTUDI DE LA 
RESTURACIÓ DEL GEGANTÓ LLADREFAVES 

 
 

La Diputació de Tarragona va lliurar el passat divendres, 13 de desembre de 2014, l'estudi del Gegantó 
Lladrefaves efectuat a partir de la intervenció realitzada per l'Escola d'Art i Disseny de Tortosa. L'acte fou presidit 
per Josep Poblet, president de la Diputació, i per l'alcalde de Valls, Albert Batet, i també va comptar amb la 
presència de la diputada delegada dels Centres Educatius d'Art de la Diputació, Judit Fàbregas. 
 

Els Tallers de Conservació i Restauració de Béns Culturals de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Tortosa 
han realitzat el projecte d'estudi i intervenció del Gegantó Lladrefaves de Valls amb l'objectiu de conèixer-ne millor 
la història dels materials, i intervenir els desperfectes ocasionats a causa de la seva funcionalitat. El Gegantó 
Lladrefaves és una de les peces més característiques del patrimoni etnològic de Valls i del conjunt de Catalunya. 
És un gegant més alt que l'ésser humà però manifestament més baix que els gegants tradicionals. La figura de 
mig cos representa un home de raça negra i de classe social alta, vestit a l'estil colonial. Està construït amb guix i 
cartró, i té l'estructura de fusta, i segons la tradició oral, va ser creat per l'escultor Lluís Bonifàs al segle XVIII. 
 

La metodologia de treball s'ha basat en tres vies d'aproximació. En primer lloc, la localització i interpretació de les 
fonts bibliogràfiques i documentals relacionades amb la peça; en segon lloc, l'estudi directe de l'obra, analitzant les 
seves característiques morfològiques i estilístiques. Finalment, s'ha dut a terme la interpretació dels resultats 
obtinguts mitjançant l'exhaustiu estudi físic i analític realitzat a través de mètodes d'exàmens globals (fotografies 
amb fluorescència ultraviolada, fotografies i reflectografies i rajos X), i exàmens puntuals (espectroscòpia infraroja i 
identificació de fibres). 
 

Un cop efectuat l'estudi de l'obra els Tallers de Conservació i Restauració van realitzar  la intervenció d'aquest 
emblemàtic personatge. Les patologies que presentava el Gegantó eren principalment la pèrdua puntual de capa 
de preparació i pel·lícula pictòrica, a causa d'alguns cops, i l'aixecament de petites escates també de pel·lícula 
pictòrica. Per tant, els treballs de restauració han consistit, principalment, en l'anivellament de les pèrdues de 
preparació i la reintegració de les llacunes de policromia. D'altra banda, s'han fixat les escates. 
 

(Ref. text i foto: elportalnou.blogspot.com, 16/12/2014) 
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Dimarts, 16 de desembre de 2014  
 
Joan-Miquel MERINO 
Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya 
La Nau – C/ Anselm Clavé, 3 – 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT (Barcelona) 
Horari de despatx i visites a “La Nau”: Dilluns, dimecres i divendres de 15 a 19h 
Telèfon fixe Agrupació: 93 685 80 00 Extensió: 1755 
E-mail Agrupació: agrupació@gegants.cat 
E-mail particular: bomboneres@yahoo.es  
Mòbil particular: 647 176 277 

 
 

SI VOLEU QUE LA VOSTRA ACTIVITAT SIGUI INCLOSA EN AQUESTA AGENDA 
GEGANTERA INFORMATIVA, QUE ES PUBLICA SETMANALMENT, ENVIEU-NOS LES 

VOSTRES INFORMACIONS, QUINZE DIES ABANS DE LA REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT, 
ALS CORREUS ELECTRÒNICS SEGÜENTS: 

bomboneres@yahoo.es 
comunicacions@gegants.cat 

 
 

NOTA: L’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya, no es fa responsable de les informacions 
publicades en aquesta agenda o de les variacions que es produeixin a les activitats, dades que 

procedeixen de les pròpies colles organitzadores, o bé han estat obtingudes a través de les webs  
municipals o de les agendes de festes existents a les xarxes socials.  
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