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 La present revista, la que teniu en mans o en pan-
talla, està feta amb molta cura i estima per una sèrie de 
persones. Durant més de 30 anys en aquesta revista hi 
han passat gairebé un centenar de persones en la seva 
realització. Persones de totes les edats i gèneres, però to-
tes han tingut en comú que s’estimen el món geganter i 
la pròpia cultura. 
 Algunes ja no podran tornar a col•laborar, i d’altres 
qui sap. Però en totes elles es mereixen un càlid home-
natge tot agraïnt estar on estem. En tot cas, podem afir-
mar que la revista Gegants és una bona eina per fer di-
fusió de la història i els esdeveniments més recents que 
escriuen el contingut de la nostra història més recent. 
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Revista associada a l’APPEC

 Aquest 2019 ha estat un any de celebracions esde-
veniments importants. En podem mencionar cinc en 
concret: els 350è dels gegants Petits del Pi, els 400 ani-
versari de l’Àliga de la Bisbal d’Empordà, la restauració 
dels gegants vells de Súria, la recuperació dels gegants 
històrics d’Agramunt i la recuperació del gegant Negre 
de Cervera. Des de la revista estem treballat per poder 
oferir continguts d’aquesta alçada. No és una tasca fàcil 
ja que requereix de molta persistència i paciència.
 No obstant això, us convidem a obrir de nou la revis-
ta Gegants i gaudir-ne del seu contingut. 
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FIRA DEL MÓN GEGANTER 
A CASTELLTERÇOL

DE PRIMERA MÀ

TEXT ALEIX ROCA  

El passat 27 i 28 d’abril Castellterçol va viure un esdeveniment espectacular que 
va fer omplir tot el poble de gent i d’activitats: la Fira del Món Geganter. La colla 
de Geganters i Grallers de Castellterçol conjuntament amb l’Agrupació de Colles 
de Geganters de Catalunya, va encarregar-se de l’organització d’aquesta festa 
d’abast nacional i va decidir focalitzar l’atenció a un element molt concret de la 
imatgeria tradicional que fins ara ha estat bastant descuidat: el capgròs.
 La Fira del Món Geganter és un esdeveniment pensat per ser una trobada 
de tots aquells professionals relacionats amb les figures d’imatgeria tradicional 
o amb fets de la cultura d’arrel en general. És un lloc on els geganters poden 
veure les cares als constructors de gegants, d’instruments, de vestuari o autors de 
llibres de difusió de la cultura tradicional. Com totes les fires, és un lloc on a més 
de tancar-se negocis s’aprofita per posar en comú idees i mostrar l’estat en què es 
troba sector: és un aparador del millor gènere de què disposa l’entitat.
 Castellterçol va complir amb les expectatives proposades, quan va arribar 
el mes d’abril el poble es va omplir amb els colors dels gegants, amb domassos a 
cada fanal i als balcons de les cases i als aparadors de les botigues, tots els Castell-
terçolencs es van bolcar per aquesta celebració. El cap de setmana va començar 
el dissabte a les 9 del matí, en Tallaferro, na Griselda i els sis nans els van rebre 
els gegants de Catalunya; en Treball i na Cultura, els gegantons i els capgrossos 
a l’entrada del poble, i conjuntament vam pujar fins a l’Ajuntament per fer la 
rebuda institucional amb les autoritats i seguidament vam donar pas a l’estrena 
del ball de l’Enamorat, que és un ball interpretat per els gegants i nans de Castell-
terçol dedicat a aquesta figura de la imatgeria del poble.
 Durant tot el cap de setmana, el pavelló municipal Joan Casanovas va acollir 
els firaires i expositors i va ser en aquest entorn en què es van desenvolupar les 
activitats paral•leles a la fira. En aquest cas es va fer una conferència oberta amb 
en Jan Grau per parlar de la figura dels capgrossos en la imatgeria tradicional 
catalana. Alhora es van impartir dos cursos de formació per la interpretació de 
gralla i timbal i un de creació de coreografies per la imatgeria. El vermut del 
migdia va estar amenitzat per un concert amb el conjunt QuatreQuarts. Aquell 
vespre, els visitants de la fira van poder tastar la nostra escudella de Carnestoltes 

durant el sopar popular que es va fer 
gràcies als Escudellers de Castellterçol 
que es van avenir a preparar-ne per 
tots els assistents.
 Però els actes més esperats van 
ser els d’aquell vespre d’abril. Quan 
el sol se’n va anar, la Plaça Nova es va 
convertir en l’escenari de l’espectacle 
gegant “Som d’on Venim”. La funció 
feta gràcies a la col•laboració de 13 
entitats del poble i colles de fora de 
Castellterçol on es va fer un repàs dels 
fets i festes emblemàtiques del poble 
en el qual el personatge principal, en 
Ramon Paré, ens conduïa a través de 
la història en el moment en que Prat 
de la Riba ens donava la benvinguda. 
Immediatament després viatjàvem pel 
calendari festiu castellterçolenc des de 
les diades hivernals fins a les més es-
tiuenques. I tot plegat amanit pels sons 
de festa de la banda del Moianès Som-
hi de CaraBand. 
 El moment més celebrat de 
l’espectacle va ser el Ball del Ciri, que per 
primera vegada a la història va ser in-
terpretat per quatre parelles de gegants: 
en Roc i la Maria d’Arenys de Mar, en 
Grau i la Gala de Campdevànol, en Roc 
i la Paula de Rubí i en Tallaferro i na 
Griselda de Castellterçol.  La coreogra-
fia del Ball del Ciri va ser adaptada per 
tal de poder-la realitzar amb les quatre 
parelles de gegants i va comportar que 
els geganters de Castellterçol visitéssim 
com a mínim dos cops cadascuna de les 
poblacions per ensenyar la coreografia, 
ja que creiem que el fet que els gegants 
fossin ballats per membres de cada 
colla donava més rellevància i impor-
tància al ball. Estem molt contents pel 
tracte rebut a cadascuna de les pobla-
cions i de les bones sinèrgies que s’han 
generat entre colles. Un cop acabat 
l’espectacle la nit va prendre un caràc-
ter més jove amb el concert del grup de 
rock-celta de Catfolkin i l’actuació del 
punxa discos Nandu.

Els gegants de Castellterçol acompanyats d’en Treball i na Cultura mentre presidien la Fira del Món Geganter.
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La jornada de diumenge va tenir un aire més tradicional. 
Ja de bon matí el poble es va omplir de gegants i figures 
d’arreu del país que es van arrenglerar molt bé en els dos 
extrems de la plaça Nova. En total van ser 22 colles que van 
desfilar ordenadament en cercavila per dos traçats dife-
rents del poble i van acabar tots junts al pavelló municipal 
Joan Casanovas on, a la plaça exterior es va poder veure 
ballar els balls protocol•laris de rigor. Aquests van ser el 
Ball de l’Aniversari dels Gegants de Catalunya i Peuets de 
Gegants interpretat per la colla de Sant Climent de Llobre-
gat, la dansa dels Quatre Punts, interpretat per l’Esbart Rosa 
d’Abril a so de Xarrups i la Sardana dels Gegants de Cas-
tellterçol. Però els convidats d’honor d’aquesta ocasió va ser 
el seguici de figures de Sant Feliu de Pallerols que ens van 
interpretar de forma excepcional el seu emblemàtic Ball de 
Mulassa, Cavallets i Gegants que de forma inusual el van 

traslladar de la pasqua granada garrotxina a la fira del món 
geganter de Castellterçol. L’ocasió s’ho valia i per això vam 
comptar amb la presència de la Cobla Berga Jove que ens va 
interpretar els balls dels cavallets així com la sardana dels 
Gegants de Castellterçol.
 Des del primer moment, la colla de geganters de Castell-
terçol vam considerar que la fira no seria un èxit si no hi im-
plicàvem al màxim el poble. Per això vam fer tot el possible 
perquè associacions, comerciants i particulars hi tinguessin 
el seu lloc per fer de l’acte tota una festa del poble. Així, vo-
lem donar les gràcies a totes les organitzacions i persones 
del poble ens han ajudat per la feina i la il•lusió que hi ha 
invertit. Però sobretot, tenim un gran record per en Ferran 
Miró que amb la Coral Castellterçol ens preparava una ver-
sió de la Sardana dels Gegants que no vam poder fer ballar. 
Lamentem profundament l’absència que ens ha deixat. 

Ball del Ciri durant l’espectacle “Som d’on venim” amb la participació dels 
gegants d’Arenys de Munt, Campdevànol, Rubí i Castellteçol.

Els gegants de Castellterçol amb l’acompanyament dels gegants de l’Agrupació 
i els cavallets de Sant Feliu de Pallerols. 

DE PRIMERA MÀ
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CASTELLBISBAL JA ÉS LA   
32a CIUTAT GEGANTERA   
DE CATALUNYA 2019!

DE PRIMERA MÀ

TEXT SERGI BONILLA SELLARÈS – COLLA GEGANTERA DE CASTELLBISBAL

El passat 9 de juny a les 13.15 hores, 
Castellbisbal es proclamava 32a Ciu-
tat Gegantera de Catalunya 2019, des-
prés que els nostres geganters inter-
pretessin per primera vegada el Ball 
de l’Aniversari amb els gegants de 
l’Agrupació, en Treball i na Cultura.
 Aquest va ser el moment culmi-
nant d’un cap de setmana ple d’actes 
per a tots els públics, però amb els 
gegants i la cultura popular com a 
protagonistes principals. Divendres 
va donar inici als actes el pregó insti-
tucional i concert de músiques de Cas-
tellbisbal, que va servir també per ho-
menatjar als membres de la colla que 
porten 25 anys a l’entitat: Fèlix Furés, 
Núria Raventós i Joan Sanabra. Al pre-
gó vam poder escoltar els parlaments 
del president de l’ACGC, Valentí Serra; 
el cap de colla dels geganters de Sant 
Climent, Àlex Garcia, com a Ciutat Ge-
gantera sortint; el cap de colla de Cas-
tellbisbal, Sergi Bonilla; i l’Alcalde de 
Castellbisbal, Joan Playà; que van coin-
cidir en remarcar el moment històric i 
folklòric tan potent que s’estava a punt 
de viure a la vila. Gràcies als Grallers 
de Castellbisbal, els espectadors van 
veure amenitzat el pregó per algunes 
de les músiques i balls més tradicio-
nals del municipi pota-roig. 
 A continuació, va donar inici 
una passejada fins a la plaça Lluís 
Companys on va ser inaugurat el mo-
nument que commemora els 25 anys 
de l’entitat i la 32a Ciutat Gegantera 
de Catalunya. Dos cavallets gegants 
quedaran per sempre com a record 
d’aquestes dues fites. Unes escultures 
inclusives sobre les que es va basa la 
imatge gràfica de Ciutat Gegantera i 
que volen representar a tot el món ge-
ganter a través d’una part indispensa-
ble de les figures. Els cavallets, alguns 

fets de fusta, altres de ferro i altres 
d’alumini, tots ells serveixen per do-
nar vida a la imatgeria.
Finalment, els actes de divendres van 
concloure amb el CercaCastanya, on la 
mulassa Castanya va sortir a passejar 
a altes hores de la nit acompanyada 
de la banda MúsXXL. Aquesta activitat 
va servir per presentar en societat la 
nova peça d’imatgeria festiva de la co-
lla, la Castanyeta, una mulassa infantil 
que permetrà als més petits de la co-
lla acompanyar a la Castanya a totes 
les sortides que faci. La Castanyeta és 
obra del reconegut taller d’escultura 
Casserras de Solsona.
Dissabte a la tarda, donava inici un dels 
plats forts del programa d’actes del cap 
de setmana, concretament el Segui-
ci Popular de Festa Major que, sortia 
de forma extraordinària per donar la 
benvinguda a la imatgeria de l’ACGC, 
juntament amb els convidats d’honor: 
el seguici de Sant Climent de Llobregat. 
Una concorreguda passejada formada 
per les entitats de foc, bestiari, balls po-
pulars, capgrossos i gegants de les res-

Les colles de Sant Climent i Castellbisbal compartint instantània de final de festa.

pectives poblacions que va acabar a la 
plaça de l’Església amb una mostra de 
balls dels millors grups.
 Al vespre, el segon plat fort del 
dia, va ser l’espectacle Manel i Vicenta, 
vivències d’uns fets reals, el qual ens 
va traslladar fins a finals del segle XIX 
i principis del segle XX, on el Manel i 
la Vicenta de carn i ossos ens van ex-
plicar què succeïa en aquella època, 
quines eren les danses més típiques, 
els conflictes bèl•lics, com eren les fes-
tes majors… L’espectacle va comptar 
amb els gegants centenaris i històrics 
de Terrassa, l’Arboç, Martorell i els del 
barri de Sant Ignasi d’Igualada. Per 
totes aquestes parelles hi tocà el mú-
sic flabiolaire castellbisbalenc. Però 
durant la seva trajectòria també va fer 
sonar els instruments per balls popu-
lars com els que van formar part de 
l’espectacle, vinguts des de Vilafranca 
del Penedès, el ball de Cercolets i el de 
Figuetaires; els Bastoners del Montse-
rratí, d’Esparreguera; i l’Esbart Sant 
Jordi de Badalona, que simbolitzaren 
les danses que es feien als Aplecs. El 
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moment més emotiu de l’espectacle va 
ser el pas en què els personatges que 
representaven el Manel i la Vicenta 
es convertien en gegants, passant a 
formar part de la història de la vila 
esdevenint-ne les figures més altes. 
La nit la va tancar el reconegut grup 
de versions Hotel Cochambre en una 
Plaça de l’Església plena que va fer ba-
llar a tothom fins altes hores de la nit.
 S’atansava una nit curta i de mal 
dormir. Pensant que tot havia d’estar 
organitzat però amb la pressió que 
tot estava per venir. Amb els nervis a 
flor de pell despertava un diumenge 
de juny, ennuvolat, un dia ideal sense 
un sol xafogós i on la pluja no havia de 
fer-hi la guitza.
 El voluntariat, format per més 
d’un centenar de persones, feia cap a 
les seves posicions per acollir a gaire-
bé una seixantena de colles geganters 
vingudes d’arreu del territori i que van 
convertir-se en les autèntiques prota-
gonistes del diumenge. Dues plantades 
que feien goig van precedir les passe-
jades que van recórrer els carrers de 
poble amunt (Aigua i Rauxa) i poble 
avall (Llum i Seny). Mai abans tants ge-
gants s’havien vist a Castellbisbal. Les 
pota-roges i els pota-rojos van poder 
apreciar un munt de figures construï-
des a diversos tallers, cadascuna vesti-
da amb llurs robes singulars, diverses 
maneres de ballar, amb músiques dife-
rents i instruments variats. 
 Les desfilades van cloure al parc 
Folch i Torres, on van accedir-hi dan-
sant per plantar rodejant l’escenari 
on es portaria a terme l’espectacle de 
traspàs. Prèviament, una benvinguda 
per part de les autoritats Valentí Serra, 

president de l’Agrupació; Joan Playà, 
Alcalde de Castellbisbal; i Mariàngela 
Vilallonga, Consellera de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya. Un cop 
finalitzats els breus parlaments, tot el 
públic va poder interactuar i sentir-se 
part del traspàs fent l’onada gegant 
amb mocadors de colors que ens va 
dur a gaudir dels diversos balls. Pri-
mer va ser el torn del Ball de Nans 
amb els capgrossos de Castellbisbal, el 
Sr. Aigua i la Sra. Llum, que donaren 
la benvinguda als milers de persones 
que s’aplegaren al recinte. A continua-
ció, s’interpretà el Ball del Seny i la 
Rauxa amb els gegants de Castellbis-
bal, el Manel i la Vicenta. Finalment va 
ser el torn dels balls protocolaris amb 
la imatgeria de l’ACGC, començant pel 
ball de  Peuets de Gegant, moment en 
què la canalla de Sant Climent traspas-
sà el Pau i l’Alegria als més menuts de 
la colla castellbisbalenca. Finalment 
arribava el moment més solemne i 
emotiu de la jornada, era el torn d’en 
Treball i na Cultura. La colla de Sant 
Climent de Llobregat, Ciutat Gegante-
ra 2018, que durant un any havia por-
tat la imatgeria amb una dignitat i un 
respecte flagrants, traspassava els ge-
gants després del tradicional Ball Nou. 
Castellbisbal, agafà l’encàrrec inter-
pretant el Ball de l’Aniversari. Quatre 
puntes van situar en Treball i na Cul-
tura d’esquenes per tal que els dos ba-
lladors comencessin la coreografia, un 
cop els grallers de l’entitat comença-
ven a fer sonar les complexes notes 
del solemne ball. El ball finalitzà amb 
els dos gegants plantats, instant en què 
Castellbisbal es proclamava 32a Ciutat 
Gegantera de Catalunya!

Imatge del moment del Ball de l’Aniversari durant el traspàs. En Manel i la Vicenta durant el moment 
culminant  l’espectacle nocturn de la festa. 

Monument de Ciutat Gegantera 
presentat divendres. 

DE PRIMERA MÀ

 La festa culminà amb un ball 
final de tots els participants al ritme 
del Ball de la Maniera, tradicional en 
els actes de la festa major de l’aigua i 
la llum, que celebra la població a mi-
tjans d’agost.
 Després d’aquest intens cap de se-
tmana, només queda donar les gràcies a 
les colles, el voluntariat, les entitats, els 
patrocinadors, els mecenes, les institu-
cions i tothom qui ho ha fet possible.
 Durant tot aquest any i part del 
vinent, la Colla Gegantera de Castell-
bisbal tindrà el goig de fer ballar els 
gegants i gegantons de l’Agrupació, el 
Pau i l’Alegria, en Treball i na Cultura, 
fins donar el relleu a la propera Ciutat 
Gegantera de l’any 2020, Sant Boi de 
Llobregat, de la mà dels geganters de 
Casablanca. 
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40 ANYS DE FESTES DE MAIG

DE PRIMERA MÀ

TEXT XAVIER NAVARRO FOTO RAQUEL VILASECA

1979. Aquesta és la data clau per entendre l’actual model de festes que es van 
inventar i/o reinventar a partir d’aquella data. Un moviment associatiu sense 
precedents en el nostre país  va ajudar a tirar a l’alça els Carnavals i les Festes 
Majors que havien caigut decadència i havien sigut mal vistes per l’antic règim. 
La situació política d’aquell aleshores és prou coneguda per tots i en aquest sen-
tit hi havien moltes ganes de descobrir i redescobrir la identitat pròpia de cada 
poble a través de la festa.
 Badalona, una de les quatre ciutats més poblades de tot Catalunya, va ini-
ciar el seu camí festiu amb la potenciació i reinvenció de les seves festes dedi-
cades Sant Anastasi (11 de maig), dia de precepte des de 1672. Així que, en un 
moment de canvis importants, es va decidir de substituir el nom de la festivitat 
per el de Festes de Maig (tot agafant cites escrites al cèlebre Calaix del Sastre 
de Rafael d’Amat, àlies el Baró de Maldà, qui estiuejava sovint a la Plana de 
Badalona, concretament a Can Peixau). Aquest nom no deixava cap dubte, i és 
que durant tot un mes la ciutat s’omplia d’esdeveniments culturals i esportius 
per tots els seus barris.
 Però més enllà de la participació ciutadana, les noves Festes de Maig es van 
iniciar amb un segon objectiu més desapercebut: la recuperació d’elements i 
manifestacions arrelades que havien desaparegut o bé s’havien diluït, com ara 
el ball de gegants, el de capgrossos i el de bastons de Canyet. A la dècada dels 
anys 1990 segueix la recuperació d’elements perduts com l’Àliga, reinventada 
amb un ball propi, dins les celebracions del centenari del títol de ciutat.
 Tot i la pèrdua del nom de “Sant Anastasi”, el culte al sant no s’havia extra-
viat el tot. En quedava el record que va ajudar a refundar, l’any 1992, la Confra-
ria de Sant Anastasi. Per altra banda la vigília, al voltant de la Cremada del Dimo-
ni, es va batejar com a “Nit de Sant Anastasi”. Pel que respecta a la Confraria val 

a dir que, dins la seva idiosincràsia, 
va recuperar al 2001 la Passada del 
Sant, amb nous elements com el Ball 
de la Bandera (també conegut com a 
“Fer ballar Sant Anastasi”)  i els Sata-
nasis. Però la patrimonialització de 
la festa va continuar amb la creació, 
per aquells anys, de l’Escola de Músi-
ca Tradicional de Badalona (que com 
a ens propi va deixar de funcionar al 
2010) la qual va potenciar noves com-
posicions per la festa.
 Sense grans celebracions, el pas-
sat maig de 2019 es va celebrar la 41a 
edició de les Festes de Maig, o, el que 
és el mateix, el seu 40è aniversari. Si 
que és cert que aquesta vegada hi han 
hagut petits canvis substancials que es 
venen desgranant des de fa un temps 
enrere. En primer lloc els gegants vells 
de Badalona van participar a la Passa-
da de Sant Anastasi, un fet excepcio-
nal ja que des de la recuperació de 
l’esdeveniment no hi havien assistit 
(i així oferint boniques estampes com 
la que ilustra el present escrit). Però la 
festa badalonina continua i està plena 
de canvis.
 Des d’una perspectiva patrimo-
nial s’està intentant, a més, la conso-
lidació del Seguici de Ciutat amb el 
Ball de Diables, el Ball de Miquelets, 
els Castells, el Típic Ball de Bastons 
de Canyet, el Ball de l’Àliga, el Ball de 
Capgrossos, entre d’altres. Un seguici 
que, a més, es vol prengui rellevàn-
cia també per Festa Major (a l’agost) 
i al Corpus. També cal resaltar altres 
elements de la festa que en els últims 
anys s’està intentant potenciar com és 
el toc de campanes i les enramades. 
Cal dir, però, que per acabar de treba-
llar en condicions aquest projecte cal 
una nova Casa de la Festa, que dongui 
relleu a l’actual Centre de Cultura de 
Tradicional, situat a la Masia de Can 
Canyadó. 

Estampa final de l’arribada de Sant Anastasi a davant de Santa Maria el passat 11 de maig.



9PRIMAVERA 2019

PATUM EN MINIATURA

DE PRIMERA MÀ

TEXT AMADEU MUNTALÀ

L’escola bressol municipal Flor de Neu 
de Berga, va celebrar la seva particu-
lar Patum.
 40 infants de dos i tres anys, van 
els absoluts protagonistes en una Pa-
tum feta a mida.
 Totes les comparses són repro-
duccions en miniatura, i en alguns 
casos els infants simplement es vestei-
xen amb la indumentària de la imat-
geria. Una Patum en miniatura, però 
autèntica que cuida fins el darrer de-
tall. Els infants viuen la seva particu-
lar Festa.
 Una tradició que el centre manté 
des de pràcticament els seus inicis, ha 
anat evolucionant, en el pas dels anys 
fins a convertir-se en una cita espera-
da pels infants, les mestres i també els 
familiars que han presenciat la cele-
bració des de l’exterior del centre.
 Enguany, una de les novetats ha 
estat la presència dels avis de la resi-
dència Sant Bernabé de la ciutat, com 
a cloenda de la col•laboració que els 
infants de l’escola bressol han realitzat 
amb el centre residencial durant tot 
aquest curs. En els darrers mesos, els 
nens s’han desplaçat setmanalment 
a la residència on han fet activitats 
conjuntes amb els avis. Se’n aquesta 
ocasió, els residents , els convidats es-
pecials per viure aquesta Patum.

 Els infants com a absoluts protagonistes, han fet ballar a la perfecció les 
comparses patumaires, adaptades i fetes a mida per poder-les portar: turcs i 
cavallets, maces i àngels, guites, l’Àliga, els nans (vells i nous) i els gegants han 
sortit al pati del centre han sortit al centre del pati per reproduir, de manera 
totalment fidel, les coreografies.
 La Patum de l’escola bressol també té tabaler. Pel que fa al foc, aquest 
apareix,en menor mesura, durant el salt de plens que donen pas a una tanda de 
tirabols amb una volta dels músics tal com passa a la plaça de Sant Pere. 

xxx
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GUARDIOLA DE BERGUEDÀ: 
XXII TROBADA DEL BAGES-
BERGUEDÀ

DE PRIMERA MÀ

TEXT LEANDRE UBASART I DAVID TRISTANY – VOCALIA BAGES-BERGUEDÀ

El passat diumenge 7 d’abril, el muni-
cipi de Guardiola de Berguedà va ser 
testimoni de la celebració de la XXII 
Trobada de gegants Bages-Berguedà 
2019. Cal dir que va ser un esdeveni-
ment inèdit perquè era la primera ve-
gada que una festa d’aquestes caracte-
rístiques s’organitzava en un municipi 
que no disposa de gegants. 
 Si revisem el passat, veurem que 
Guardiola de Berguedà només havia 
acollit alguns gegants d’altres muni-
cipis, en contades ocasions. Concre-
tament havien ballat pels carrers de 
Guardiola, el Galderic i la Roseta del 
municipi veí de Sant Julià de Cerdan-
yola, alguns anys per Festa Major; els 
gegants i nans del Comú de Montma-
jor en motiu de la Trobada de Penyes 
Barcelonistes organitzada l’any 2002; 
i els gegants de Balsareny en el trans-
curs de la Festa Major 2015. 

 També era la primera vegada que 
s’organitzava una trobada de Vocalia 
en aquesta zona de l’Alt Berguedà, per 
tant aquest també fou un tret diferen-
cial respecte les edicions anteriors. 
 En aquesta primera part es re-
passen breument alguns detalls de 
l’organització de la festa, per posterior-
ment poder explicar amb detall com 
van transcorre els diversos actes.

PRECEDENTS
Tot va començar l’hivern de 2018, ales-
hores s’estava preparant la XXI Troba-
da Bages-Berguedà que se celebraria 
exitosament el 9 de juny d’aquell ma-
teix any a Sant Feliu Sasserra.  Malgrat 
tot, hi havia la inquietud per trobar 
qui organitzaria la Trobada Bages-
Berguedà 2019. Aleshores era neces-
sari buscar qui prepararia aquest 
esdeveniment intercomarcal l’any 

Gegants exposats davant de l’antiga estació del ferrocarril. Autor: Geganters de Sallent.

2019. Trobar el relleu era una tasca 
una mica complexa, perquè tal i com 
vam explicar en un article de la Revis-
ta Gegants 122, dues desenes de colles 
geganteres del Bages i el Berguedà ja 
havien organitzat aquesta trobada des 
del seu inici a Avinyó l’any 1996. Per 
tant moltes colles ja havien celebrat 
aquesta festa gegantera, i les colles ge-
ganteres restants, no tenien la intenció 
d’organitzar la Trobada Bages-Bergue-
dà a la seva població per l’any 2019.  
Davant   aquesta situació es va buscar 
un municipi que no tingués gegants 
per organitzar aquest esdeveniment. 
Aquesta va ser una solució per mante-
nir la continuïtat anual de la festa, tot 
respectant la voluntat de les colles ge-
ganteres de la Vocalia Bages-Berguedà 
d’enrederir el màxim possible la repe-
tició de colles organitzadores. 
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Algunes parelles de gegants durant els actes centrals a la plaça de l’Ajuntament, encara 
amb les bandes posades. Autor: Axel Lapuerta i Coll

Cercavila pels carrers de Guardiola. Autor: David Tristany i Gámez

 Després de fer un sondeig gene-
ral, es va concretar una reunió amb 
l’Ajuntament de Guardiola de Bergue-
dà, els quals en alguna ocasió havien 
manifestat voler potenciar el fet gegan-
ter en el seu municipi. A la reunió van 
assistir-hi  l’alcalde, el regidor de festes 
de Guardiola de Berguedà, el vocal Ba-
ges-Berguedà i el vocal suplent. Al final 
de la reunió  es va concretar que el diu-
menge 7 d’abril de 2019,  Guardiola de 
Berguedà acolliria la XXII Trobada Ba-
ges-Berguedà.  Cal dir que aquest acord 
es va mantenir en secret fins el dia de 
la Trobada Intercomarcal a Sant Feliu 
Sasserra, quan es va fer públic durant 
el torn de parlaments. 
 Aleshores s’iniciava un període 
de preparatius per tal que la celebra-
ció fos tot un èxit. Des del consistori 
van encarregar-se de la part econòmi-
ca, i també de contactar amb diverses 
persones i entitats del municipi per 
tal de coordinar temes com els àpats i 
els avituallaments. I des de la Vocalia 
Bages-Berguedà es va coordinar la co-
municació amb les colles geganteres 
participants, i també de la passejada i 
els actes centrals a la plaça. Cal desta-
car la bona entesa que va haver-hi en 
tot moment entre les dues parts. 

7 D’ABRIL DE 2019
Els dies previs a la Trobada Bages-
Berguedà, tothom estava pendent de 
la predicció meteorològica, que anun-
ciava la possibilitat de pluja a partir de 
mig matí. També dues nits abans va 
nevar a Guardiola de Berguedà, però la 
neu es va fondre amb facilitat. Malgrat 
tot, es va decidir continuar amb enda-
vant amb el programa d’actes previst. 

Eren les nou del matí quan els primers 
remolcs de gegants van arribar a Guar-
diola de Berguedà. Poc a poc, la plaça 
de l’Ajuntament es va anar omplint de 
gegants, gegantes i gegantons. Un total 
de 24 colles geganteres van prendre 
part d’aquesta celebració, enguany es 
va aconseguir una mostra força re-
presentativa de les dues comarques, i 
també es van poder gaudir d’algunes 
parelles que feia temps que no parti-
cipaven en aquest tipus de trobades 
geganteres. Concretament van ser-hi 
presents les següents colles gegante-
res: Ametlla de Merola, Artés, Avinyó, 
Balsareny, Balsareny - Els K +Sonen, 
Calders, Callús, Cardona, Castellbell i 
el Vilar, Gironella, Manresa, Manresa 
- Poble Nou, Moià, Montmajor, Puig-
reig, Saldes, Sallent, Sant Feliu Sasse-
rra, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de 
Vilatorrada, Sant Julià de Cerdanyola, 
Sant Vicenç de Castellet, Santpedor i 
Súria-Poble Vell. 

 Cal dir que mentre les colles ge-
ganteres gaudien de l’esmorzar pre-
parat pel CCR Alt Berguedà davant de 
l’església, diverses persones contem-
plaven el conjunt de figures exposa-
des, així com també el maridatge dels 
gegants amb les muntanyes nevades 
del Moixeró com a teló de fons. 
 Pels volts de les onze del matí, 
i abans d’iniciar la cercavila, els ge-
ganters d’aquelles colles que en algun 
moment havien acollit la Trobada 
Bages-Berguedà, van col•locar les ban-
des commemoratives als seus gegants. 
Normalment en el transcurs d’una 
Trobada Bages-Berguedà, només es 
posaven les bandes els antics organit-
zadors i els amfitrions. Com que Guar-
diola de Berguedà no disposa d’uns ge-
gants propis que poguessin presidir la 
trobada, doncs es va optar perquè tots 
els antics amfitrions lluïssin les seves 
respectives bandes. 
 Obrien la cercavila aquelles pare-
lles amb bandes, ordenades cronològi-
cament segons els anys en què havien 
organitzat la Trobada Intercomarcal. 
Per tant, encapçalaven aquest pri-
mer bloc els gegants d’Avinyó, com a 
primers organitzadors de la festa, i el 
tancaven els gegants de Sant Feliu Sas-
serra. A la segona part del cercavila hi 
havia totes les altres colles geganteres 
convidades. 
 La música dels diversos grallers 
va animar tota la passejada, que va 
transcorre primerament per la part 
alta del municipi. Seguidament es va 
fer una parada al Recó de l’Avi, res-
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taurant de la família d’en Joan Casals, 
Avi del Barça, qui va ser present en un 
tram del cercavila i va aprofitar per 
fer-se alguna foto amb algunes colles i 
visitants. La segona part de la passeja-
da va transcorre per la part baixa del 
poble, concretament es va anar fins a 
l’antiga estació del ferrocarril de Guar-
diola de Berguedà, un dels edificis més 
destacats del municipi. En aquest punt 
s’hi va preparar un extens aperitiu, 
preparat pel consistori, que va servir 
per recuperar forces i encarar el da-
rrer tram del recorregut de retorn cap 
a la plaça de l’Ajuntament. 
 L’entrada a plaça es va fer al ritme 
de diverses melodies enregistrades, els 
gegants i gegantes van entrar ballant, 
al mateix temps que el presentador els 
hi anava donant la benvinguda. 
 Després va arribar el moment en 
què totes les parelles que portaven les 
bandes se les van treure. Després tant 
sols van quedar amb bandes els ge-
gants de Sant Feliu Sasserra, que van 
fer el seu darrer ball com amfitrions. 
seguidament també es van treure les 
bandes i van rebre un petit obsequi de 
part de la Vocalia Bages-Berguedà. 
 Seguidament va arribar el torn 
dels diversos parlaments protocol•laris 
des del balcó de l’Ajuntament. Cal dir 
que Josep Lara, alcalde de Guardiola 
i president del Consell Comarcal del 
Berguedà, va mostrar la bona predis-
posició per part del consistori, en cas 

que en un futur alguns veïns i veïnes 
del municipi volguessin formar una 
colla gegantera. 
 Seguidament es va donar pas al 
Ball Nocturn Blau, que sempre es balla 
en aquestes diades, i que enguany ana-
va dedicat a Jaume Roca i Fontanals, ex 
vocal del Bages-Berguedà i geganter de 
la colla de Moià, que ens va deixar el 
passat mes de gener. 
 Finalment la tradicional melodia 
del “Passi-ho bé” va posar el punt i fi-
nal a la festa. De seguida la plaça de 
l’Ajuntament va quedar atapeïda de 
gegants ballant. Poc a poc, els gegants 
van anar marxant cap els seus res-
pectius remolcs, mentre quatre gotes 
d’aigua van humitejar el terra dels ca-
rrers de Guardiola de Berguedà. 

 En definitiva, la Trobada Bages-
Berguedà de Guardiola ha suposat una 
forma diferent de celebrar aquesta 
efemèride, tot garantint la continuïtat 
anual de la festa. Ara toca esperar la 
propera edició de la Trobada Bages-
Berguedà que tindrà lloc la primavera 
vinent a l’Ametlla de Merola per cele-
brar els 30 anys del Mateu i la Maria. 
És a dir, la festa passarà de l’Alt Ber-
guedà al Baix Berguedà, concretament 
en el punt on conflueixen les dues co-
marques. 

Alguns gegants després de ballar el Nocturn Blau. Autor: Axel Lapuerta i Coll.

Ball final a la plaça de l’Ajuntament. Autor: David Tristany i Gámez.
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La tradició gegantera a Catalunya, si bé viu un moment 
de plenitud general amb centenars de colles arreu del te-
rritori i multitud d’actes celebrats, té ara mateix un perill 
latent. Potser no és una amenaça evident en la majoria de 
colles, però com més va més fàcil és de constatar que la 
mitjana d’edat dels seus components va pujant de mica en 
mica. Les tendències socials canvien, i els gegants i els ca-
pgrossos, així com bona part de les mostres de cultura tra-
dicional catalana, estan gairebé més de moda pels turistes 
que no pas pels de casa. Especialment per als més petits. 
Sovint, els menuts que hi ha a les colles hi són perquè hi 
tenen familiars o amics, però les noves incorporacions són 
cada cop més escasses. I no és sols que no hi hagi noves 
incorporacions joves; les que hi ha, viuen poc la tradició i la 
senten poc seva. No volem pas entrar ara a debatre quina o 
quines són les raons d’aquest fenomen, per anomenar-ho 
d’alguna manera, però a Oliana volem donar continuïtat 
a la tradició durant molts més anys i ens hem adonat que 
calia fer-hi alguna cosa. És per aquest motiu que l’estiu pas-
sat, des de la colla, vam decidir fer propostes per revertir 
aquesta situació, una de les quals ens va dur al Col•legi Sant 
Jordi d’Oliana.
 Un cop al centre, els representants de la colla es van 
reunir amb l’equip directiu i van exposar-los el seu punt de 
vista sobre el que s’ha dit. La qüestió és que potser la jove-
nalla del poble ja no s’interessa, o ni tan sols sent curiositat, 
pels gegants i capgrossos d’Oliana, una de les tradicions amb 
més recorregut de la vila —des del 1977—, perquè les famí-
lies ja no els solen dur tant a la trobada gegantera i, llavors, 
gairebé no hi tenen contacte. Un cop grans, ja els queda molt 
més distant i opten per altres activitats de lleure. És per això 
que es va proposar al centre d’engegar un projecte conjunta-
ment, almenys per al curs acadèmic 2018-2019, amb el qual la 
tradició gegantera i, sobretot, la imatgeria olianesa, tinguessin 
un paper rellevant a l’escola, amb una finalitat clarament vi-
sibilitzadora. Des de la colla es van proporcionar al Col•legi els 
recursos didàctics del projecte Gegants a l’Escola que ofereix 
l’Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya (ACGC), digi-
tals i en paper, així com un dossier amb dibuixos —només 
amb traços— de cadascun dels elements de la imatgeria fes-
tiva d’Oliana —els 4 gegants i els 10 capgrossos—, tots amb 
el seu nom, creats per Marta Tarrés Codina i amb el suport 
de l’Ajuntament d’Oliana. Cal dir que el Sant Jordi va rebre 
la idea amb els braços oberts i que de seguida es van posar a 
treballar per poder fer aquest projecte realitat.

OLIANA: GEGANTS A L’ESCOLA

DE PRIMERA MÀ

TEXT JESÚS BACH-MARQUÈS - EQUIP DIRECTIU DEL COL•LEGI SANT JORDI D’OLIANA

La tradició gegantera olianesa pren vida a l’escola del poble en el marc 
d’un projecte entre la colla i el centre

 Per tal de motivar els infants i encendre la guspira de 
la seva curiositat, a l’inici del curs, quan els nens no eren a 
l’escola, les mestres van decorar les portes de les classes de 
primària i el vestíbul amb personatges de la imatgeria festi-
va d’Oliana basats en els dibuixos del dossier proporcionat 
per la colla.
 Quan els nens i nenes van veure el centre decorat així, 
la sorpresa va fer que molts es preguntessin què represen-
taven aquells dibuixos i què hi feien, a l’escola. Va haver-hi 
hipòtesis de tota mena: eren sants d’Oliana, eren els gegants 
i capgrossos del poble, farien un gegant del Col•legi... A par-
tir d’aquí, cadascun dels cicles va anar treballant diferents 
projectes segons els seus interessos: 

● Els menuts d’educació infantil van conèixer els cap-
grossos d’Oliana i van fer una excursió a Solsona per 
visitar els gegants d’aquesta ciutat referent en el món 
geganter.

● La mainada de cicle inicial de primària va buscar infor-
mació dels gegants que els havien tocat i de la resta de 
gegants de la població. També van conèixer el nom dels 
capgrossos de la colla gegantera.

● L’alumnat de tercer, després de conèixer les figures de 
la imatgeria festiva de la vila, va voler saber més co-
ses sobre els gegants i el bestiari de la localitat veïna de 
Solsona. Com a activitat final, van construir un capgròs 
per a la seva classe. Els nens i nenes de quart van bus-
car informació sobre la història dels gegants i capgros-
sos de la vila i sobre algunes de les seves peculiaritats.

● Els nois i noies de cicle superior van buscar informació 
de la colla gegantera d’Oliana, de totes les figures que 
integren la imatgeria festiva del poble i, a més, de la 
tradició dels gegants a Catalunya en general.

Amb l’ajut de diferents cursos es va fer un mural, que pre-
sideix el finestral de la façana de l’escola, amb dibuixos de 
capgrossos de la localitat basats en les il•lustracions de Mar-
ta Tarrés Codina.
 D’altra banda, el pare d’un nen de 4t, exmembre de la 
colla gegantera, va fer una xerrada sobre el folklore olianès 
a tot l’alumnat de primària.
 El claustre de mestres va tenir clar que la figura amb 
la qual s’inicien els infants en les colles geganteres, el cap-
gròs, havia de ser una part destacada d’aquest projecte. Per 
aquest motiu, entre tota la quitxalla de primària es va orga-
nitzar el concurs El Capgròs de l’Escola. Per dur-lo a terme, 
es va demanar a tots els alumnes que fessin un dibuix del 
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capgròs que volien per a l’escola i que 
expliquessin per què el seu havia de 
representar el centre. 
Un cop elaborats els dibuixos, un ju-
rat en què hi havia representants de 
la colla gegantera, dels mestres i de 
l’Ajuntament va escollir la proposta 
que més representava l’escola. Aques-
ta va ser un capgròs meitat nen de pell 
fosca, meitat nena de pell clara. Amb 
aquesta barreja es volia simbolitzar 
que tothom és igual i pot fer el mateix 
independentment del seu sexe, ètnia, 
cultura, etc.
A continuació, l’artesà Pau Reig Torra, 
a partir del dibuix guanyador, va cons-
truir el capgròs, que passarà a formar 
part de la família gegantera d’Oliana i 
de les festes de l’escola.
Aquest es va presentar, ben acompan-
yat pels gegants Junset i Flor, els cap-
grossos Catalanet i Drac i representats 
de la colla gegantera, durant el festival 
que organitza el Col•legi per comme-
morar el dia del seu patró.

Posteriorment, mitjançant una vota-
ció popular en la qual van participar 
les famílies, els infants, la colla gegan-
tera i les mestres, es va escollir el nom 
del nou capgròs: Mesclat.
Per acabar-ho d’arrodonir, a principis 
de 2019 l’Associació de Geganters i 
Grallers d’Oliana va presentar la seva 
candidatura al Premi Web Cultura que 
atorga la Fundació iWith.org, amb un 
projecte de web que pretenia millo-
rar i conservar el bloc informatiu del 
web actual però crear-hi també tota 
una secció amb activitats i jocs per als 
infants relacionats amb la colla i els 
gegants d’Oliana. El dia de Sant Jordi, 
precisament, se’ns va comunicar que 
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no n’havíem estat els guanyadors, 
però que el comitè havia valorat tan 
positivament l’impacte social de la 
nostra proposta que havien decidit 
concedir-nos un accèssit. Així doncs, 
la Fundació iWith.org es farà càrrec 
d’un 50% dels costos de disseny i crea-
ció, i de manteniment i assessorament 
durant els propers 3 anys. 
 Ara, doncs, cloem amb aquest ar-
ticle el projecte conjunt entre Col•legi i 
colla per a aquest curs acadèmic 2018-
2019, però la voluntat de tots plegats 
és que això sols sigui la primera pedra 
de tot el que ha de venir, començant 
per aquesta web en què treballarem 
colze a colze, i seguint amb activitats 
per als infants i amb tot allò que faci 
falta amb tres objectius principals: per 
familiaritzar-los amb la tradició i amb 
els tresors culturals del seu poble, per 
fer que aprenguin prenent com a base 
la cultura popular de la vila, perquè 
també és seva, i perquè hi trobin un al-
tre espai i una altra manera de divertir-
se i de créixer fent cultura a Oliana, per 
a Oliana i en nom d’Oliana.

Imatges del procés creatiu del capgrós i de la 
respectiva estrena de la figura amb el testimoni 
dels gegants nous d’Oliana
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Parlar de l’Aplec Internacional de la Sardana és parlar de 
una de les activitats més importants de cultura popular 
que es celebren anualment fora de Catalunya. Com és sa-
but aquesta manifestació de cultura l’organitza anualment 
Adifolk. Aquest any la ciutat que va acollir l’esdeveniment 
va ser Copenhaguen.
 Fins allà es van desplaçar més de 500 actuants per-
tanyents a entitats de diferents àmbits culturals. Dins del 
nostre àmbit, el d’imatgeria festiva, hi van participar els ge-
ganters del Poble-sec de Barcelona, Lloret de Mar, i el Bou, 
la Mulassa i el Lleó de Valls (duts per la UAF). Va ser durant 
els dies 25 i 28 d’abril on l’expedició catalana va poder ofe-
rir als danesos aquesta part de la nostra cultura pels ca-
rrers de la ciutat. Una ciutat que va rebre de bon grat, fins 
i tot amb estranyesa, que un grup de catalans alteressin la 
pau i harmonia que es respira per la ciutat.
 La part principal dels actes van començar amb la Re-
cepció Institucional per part de l’Ajuntament de Copenha-
guen al Centre Cultural Huset amb la presència d’autoritats 
daneses, autoritats catalanes, la Junta d’Adifolk, amb el seu 
President Ivan Besora com a màxim responsable, repre-
sentants de diverses Federacions culturals, en la que també 
hi figurava  l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalun-
ya, i una representació de les entitats actuants.

 A partir d’aquest acte les mostres culturals es van anar 
succeint ininterrompudament durant tres dies al distric-
te de Norrebro de la capital de Dinamarca. Allà hi eren les 
mostres de danses, el bestiari festiu, el gegants, les ballades 
de sardanes, els concerts de música, etc. Fins hi tot la gran 
novetat d’aquest any va estar la demostració de escudelles i 
xanxos que va fer les delícies del públic danès. També volem 
destacar el concert coral i banda de música, molt emotiu, que 
es va celebrar a la Koncert Kirke; també d’altres com les cer-
caviles per la població amb el seu seguici o la impressió que 
va causar als danesos les actuacions castelleres.
 No volem des d’aquí fer una cronologia exhaustiva del 
que va ser l’Aplec, sinó copsar que una vegada més es de-
mostra que aquests actes són necessaris pel fet que ajuden 
a divulgar tot el que és el nostre patrimoni cultural i que 
l’Administració, amb el seu suport, té molt a veure amb 
aquesta difusió.
 Des de Gegants volem felicitar als seus organitzadors, 
Adifolk, per la magnífica organització de l’esdeveniment i 
per la imatge de serietat i saber fer que van mostrar en tots 
aquests dies i els encoratgem a seguir en aquest camí, doncs 
creiem que és el correcte. 

Els gegants de Lloret, la Mulassa de Valls, entre d’altres, a l’esclat de festa final a Cophenaguen. Foto: Adifolk

L’APLEC DE COPENHAGUEN

DE PRIMERA MÀ

TEXT SANTI RIBA
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La notícia de desaparició dels gegants 
vells del Vendrell (Salvador i Teresa) 
entre el 18 i el 23 d’agost ha posat en-
tredit les mesures de seguretat i serio-
sitat que hi ha vers aquestes figures a 
nivell de patrimoni (tan material com 
immaterial). A molts, aquesta situació, 
ens ha posat la pell de gallina tot em-
patitzant amb els vendrellencs. Alguns 
hem reflexionat profundament sobre 
el fet: Què hagués passat si ens hagués 
passat a nosaltre? Com haguèssim re-
accionat? Quines serien les conseqüèn-
cies?. Per altra banda hem estat molts 
els que hem reaccionat per tal d’ajudar 
als vendrellencs tot compartint la in-
formació del succés per tal de recupe-
rar aquelles insígnies que estan a les 
portes de la seva primera centúria.
 La pèrdua del patrimoni, i a la ve-
gada la història, en la nostra societat 
és una constant. Són molts edificis que 
es van caient a trossos pel nul mante-
niment de les administracions, encara 
que tinguin el distintiu de BCIN. Per 

altra banda són molts els arqueòlegs 
que fan tasca de recuperació del patri-
moni secular enterrat a sota terra. 
 Però quan parlem de patrimoni 
popular i immaterial, en aquest cas 
gegants, la cosa canvia una mica. La 
figura del gegant quan està arrelada a 
un poble té un valor incalculable que 
monetàriament no té cap equivalència. 
 Cada any veiem que s’estrenen 
noves figures, però en cap cas te-
nim notícia de la desaparició de cap 
d’elles. Les poques que desaparei-
xen ho fan per la porta del darrere 
per què no han acabat d’arrelar en 
l’imaginari popular. Les figures arre-
lades són les que perduren més en el 
pas del temps, si més no en els seus 
trets més identitaris. 
 Els fets del Vendrell ens han sor-
près des d’un punt de vista iconoclas-
ta els quals ja els veiem a una millor 
vida. Pero que hagués passat si els ge-
gants vells del Vendrell no haguessin 
aparegut? No sóc antropòleg però és 

Els gegants vells del Vendrell ballant en el seu retorn davant de la parròquia de Sant Salvador. Foto: Mar Rovira - ACN

LA PÈRDUA D’UN PATRIMONI

TEXT XAVIER NAVARRO

AMB CRITERI

Amb motiu de la quasi iconoclàstia dels gegants vells del Vendrell

possible que el poble hagués caigut en 
les fases de dol: negació, ira, negocia-
ció, depressió i finalment acceptació. 
Potser en una nova fase l’Ajuntament, 
en un intent de normalització, hagués 
pagat una recreació, però és probable 
que no haguessin quallat com els au-
tèntics, els dels avis.
 Val a dir que en els últims anys són 
diversos els municipis com Berga o Sol-
sona que estan creant motlles per pre-
venir possibles pèrdues en un futur. 
 Sigui com sigui hem de recordar 
que el patrimoni es cosa de tots, no no-
més de l’Ajuntament i dels portadors, 
tot i tenir-ne la potestat completa. 
 Amb tot, val a dir que amb el re-
trobament i la benvinguda del Salva-
dor i la Teresa El Vendrell va demos-
trar que realment s’estima aquestes fi-
gures. Esperem que aquests fets siguin 
una interessant reflexió per moltes 
colles geganteres i els respectius ajun-
taments que en són propietaris.  
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EXPEDIENTS DE L’OGIS, OFICINA 
GEGANTERA D’INFORMACIÓ SECRETA. 
Descobrim els misteris del passat. La veritat encara és amagada
Documents desclassificats d’acord amb la disposició 60/2002 de 28 de desembre de 2003 per la qual s’acorden fer 

públics amb l’objectiu d’intentar aclarir els misteris que amaguen. 

PER JAN GRAU  JANGRAU.CAT

19ESTIU 2019

Benet Escaler i El Ingenio 
(continuació)

En paral•lel al funcionament de la botiga, 
l’activitat de Benet Escaler es va multi-
plicar socialment, implicant-se cada 
vegada més dins de la societat barcelo-
nina. Al 1889 va ser nomenat Caballero 
de la Real Orden de Isabel la Catòlica. A 
més dels vincles que tenia amb el teatre 
Romea, a partir de 1892 el trobem fent 
donacions d’objectes per a una tómbola 
benèfica o per als nens acollits a la Casa 
de Caritat. Al 1894 va ser designat secre-
tari de la Sección de Artes y Oficios del 
Fomento del Trabajo Nacional i al 1897 va 
ser president de la comissió organitzadora 
del Carnaval.

El Ingenio va seguir oferint la línia de 
productes ja iniciada i també la venda 
d’entrades de teatre. L’any 1892 va tenir 
lloc a Barcelona l’Exposición Nacional de 
Industrias Artísticas  y Artes Decorativas 
en la qual hi va participar Benet Escaler 
amb la col•laboració del seu fill Lambert. 
Aquesta és la primera vegada que trobem 
esmentat públicament el nom de Lambert 
Escaler, que en aquells moments tenia 
només 18 anys però ja apuntava maneres 
com escultor.

(A dalt) CCartell de l’Exposició d’Indústries Artístiques i Arts 
Decoratives, 1892. (A dalt) Caricatura de Benet Escaler, obra de  

M. Moliné, apareguda a La Esquella de la Torratxa, 1895.
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Molt s’ha dit sobre l’autoria d’un seguit 
de gegants i nans que se li atribueixen a 
Benet Escaler. Ara podem afirmar sense cap 
dubte que no era escultor, era sastre i de 
prestigi, que a més es va fer més popular 
com adornista de festes i teatres, i com a 
propietari de El Ingenio.

La referència més reculada vinculada al món 
de la imatgeria la trobem en la recerca 
que va fer Marta Ibáñez a l’Arxiu Històric 
de Sabadell. En una llista de despeses 
de Festa Major de l’any 1892 hi consta 
la següent entrada: “A Benito Escaler por 
alquiler enanos 75”. No sabem quan de temps 
feia que Benet Escaler es dedicava a llogar 
figures d’imatgeria, però d’acord amb la 
línia de El Ingenio, oferint als ajunta-
ments tot el relacionat amb les festes, és 
possible que ja fes uns quants anys que 
s’hi dediqués. 

Deu anys després, el 1902, per les festes 
de la Mercè de Barcelona es va celebrar 
el “Concurs de gegants i monstros tipichs” 
i Benet Escaler signava una carta de El 
Ingenio, explicant els serveis d’imatgeria 
que oferia. Desconeixem si la va enviar a 
tots els ajuntaments, la que coneixem és 
la que va enviar a l’ajuntament de Saba-
dell, i el text “Fabricación especial de 
Gigantes, Enanos y Cabezudos.” (...) “...
esta su casa se dedica á la fabricación de 
estos objetos como también a la restau-
ración de los usados...” (...) “... fuese 
necesario restaurarlos y decorarlos, puede 

confiar que esta su casa se encargará de 
cuanto fuera necesario, ya que cuenta 
con toda clase de elementos para esta 
clase de Trabajos.” Aquesta propaganda 
de El Ingenio és la única que coneixem 
expressament enfocada a la venda i a la 
restauració d’imatgeria festiva. 

Carta que Benet Escaler va enviar als ajuntaments amb motiu del 
“Concurs de gegants i monstros tipichs”, 1902.

Barcelona, “Concurs de gegants i monstros tipichs”, 1902. (Arxiu Joan Amades-DGCPAAC).
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Sabem però que Benet Escaler des de El 
Ingenio es va dedicar a llogar gegants 
i nans a diverses poblacions. Sabem per 
exemple que Sabadell va llogar gegants 
continuadament a El Ingenio des de 1905 
fins a 1922 i estrenant figures almenys 
al 1908 quan va estrenar la parella que 
actualment es coneix com els “gegants 
vells de Súria”. En la correspondència 
entre la botiga i l’ajuntament de Sabadell, 
sabem que els gegants que els havia 
llogat al 1907 i potser abans, els havien 
venut a una població de Galícia. Era molt 
habitual que les cases de lloguer, després 
d’amortitzar uns gegants llogant-los, els 
posessin a la venda, sovint oferint-los 
als mateixos llogaters. Aquest va ser el 
cas dels gegants de Torelló, llogats a El 
Ingenio els anys 1906 i 1908, i van tenir 
tant d’èxit que aquell mateix any els va 
adquirir, juntament amb els capgrossos que 
també els hi havien llogat.

El mateix model de gegant el trobem a 
Vilassar de Dalt, a Puigcerdà, a Monistrol 
de Montserrat, també atribuïts als tallers 
de Benet Escaler. Tampoc en aquest cas ho 
podem confirmar, però ho dubtem perquè en 
el cas que haguessin sortit de El Ingenio 
segurament haurien amortitzat el motlle 
durant més temps, com anys més tard van 
fer amb els altres gegants que van posar 
a la venda o amb els capgrossos que al 
llarg del segle XX van rendibilitzar els 
mateixos models.

Encara que segurament no es fessin a El 
Ingenio, allí es gestionaven els possibles 
encàrrecs, com per exemple al 1908 es 
va intercanviar correspondència amb 
l’ajuntament de Ripoll sobre el projecte 
de construir un llangardaix, fera o lluert 
de sant Eudald, que havia de representar 
el lluert del Coll de Canes, però no va 
arribar a ser una realitat.

Medalla commemorativa del “Concurs de gegants i monstros 
tipichs”. Barcelona, 1902. (Jan Grau).

Gegant de la ciutat de Barcelona, possiblement llogat a El 
Ingenio. (Arxiu Joan Amades-DGCPAAC). 

Gegants i nans de lloguer de El Ingenio a Sabadell l’agost 
de 1912. Avui a Sùria. (Autor desconegut. Arxiu Històric de 
Sabadell).



22

A partir de 1890 Benet Escaler va començar 
a dedicar-se a la decoració de balls i 
saraus que s’organitzaven en teatres, 
jardins i sales de festes i no només dins 
de la ciutat de Barcelona. Per exemple 
quatre anys més tard es va encarregar 
d’adornar els jardins del parc a Tortosa 
o al 1899 la plaça Viladomat de Berga 
amb motiu de la inauguració del Canal 
Industrial. Aquesta decoració es compo-
sava sobretot de la il•luminació habitual-
ment d’estil japonès o d‘estil venecià, i 
en menor mesura la llavors encara inci-
pient il•luminació elèctrica. A l’oferta 
d’il•luminació cal afegir un ampli catàleg 
de lloguer de llotges, escenaris, cadires 
i tota mena de tramoies festives.

La darrera vegada que trobem ressen-
yada una activitat fora de Barcelona de 
Benet Escaler és l’any 1912 quan es va 
fer càrrec de la decoració de l’exposició 
sobre les fases lunars que es va muntar 
a Roquetes, a l’observatori de l’Ebre. 
Tot i que ja feia uns anys que el seu 
fill Arcadi estava a davant del negoci 
i signava també com a propietari de El 
Ingenio, Benet Escaler es deuria  mantenir 
professionalment actiu perquè va seguir 
signant correspondència fins a 1919, quan 
ja tenia 69 anys.

Benet Escaler va morir a l’edat de 74 anys 
i va ser enterrat el 23 de maig de 1924. 
Va ser el mateix dia però un any després, 
que aparegués publicat a La Vanguardia 
aquest anunci: “Por DEFUNCIÓN y no conti-
nuar en el negocio se traspasa el esta-
blecimiento EL INGENIO, Raurich, 6.” Benet 
Escaler va morir un any després que el 
seu fill Arcadi i poc més d’un mes abans 
que El Ingenio reobrís les portes a mans 
de Delfí Homs.

Gegants de Puigcerdà al 1928, probablement adquirits a El 
Ingenio . (Arxiu Joan Amades-DGCPAAC).

Gegants de Vilassar de Dalt, 2007, probablement adquirits 
a El Ingenio. (Lluís Ardèvol).

Gegants de Torelló, 1929, adquirits a El Ingenio. (Arxiu 
Joan Amades-DGCPAAC).
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VILADRAU
Un recorregut de Catalunya entre
història local i passió gegantera

POBLE A POBLE

TERRA DE LLUERTS 
Emplaçat en un lloc privilegiat dins la comarca d’Osona, el 
poble de Viladrau es troba situat sobre un pujol a 840 me-
tres d’altitud a la vessant nord del Matagalls i prop de la 
riba dreta de la Riera Major.
 El clima fred i sec a l’hivern i temperat a l’estiu confor-
ma un paisatge feréstec, muntanyenc i acollidor alhora que 
convida els viatgers i estiuejants a gaudir d’un ambient pri-
vilegiat. Bosc, aigua i home, tres elements importants, que a 
través dels segles han anat configurant la vida, els costums 
i el paisatge de un poble que viu harmoniosament amb el 
seu entorn.
 Viladrau va ser el poble que més bruixes va ajusticiar 
el segle XVII. El ball de bruixes recorda aquesta persecució 
i representa una reunió de dones que va haver-hi a Sant Se-
gimon. Diuen que va desencadenar tempestes i pedregades 
que van fer malbé les collites. El ball es fa al costat d’una 
foguera i es tiren petards que representen els trons.
 No van vestides amb el típic barret ni porten cap es-
combra, més aviat reprodueixen, amb fidelitat, l’aspecte 
que aquelles dones devien tenir, expliquen les seves vivèn-
cies, intenta en que la gent comprengui que el fet de ser di-
ferent no les fa culpables i que la seva intenció tenia més 
a veure amb la seva investigació i les ganes d’ajudar que 
amb qualsevol intenció diabòlica. Ara dins el taller d’en 
Toni Mujal, i per votació popular, s’ha triat una de les més 
famoses per plasmar en una figura Gegant, amb el nom de 
Maria Joaneta.
 Aquesta llegenda es rememora cada any la nit de tots 
Sants, durant la Fira de la Castanya. Les famoses castanye-
res de Barcelona només volien torrar castanyes de Viladrau.
 Emmarcat per les imponents carenades del serrat de 
l’Oriol i de Sant Segimon, sobre un petit pujol excavat per la 
riera de l’Erola i el torrent de Rentadors, s’aixeca el casal de 
la Sala – l’any 1594 neix a la Sala de Viladrau, en Joan Sala i 
Ferrer, àlies Serrallonga, el mes gran bandoler de l’historia 

– ara ha tornat al poble on va néixer, en forma de Gegant, i 
és que aquest popular personatge va ser l’escollit pels veïns 
del poble des de el mateix taller de Cardona d’en Mujal, - on 
tantes vegades va ser perseguit pel virrei de Cardona en el 
segle XVI - per ser l’acompanyant de la geganta bruixa, - ens 
porta una pistola, una espasa i una bossa amb diners.

TEXT DOLORS FONT  FOTO AMADEU MUNTALÀ

 Viladrau, es el primer municipi a adherir-se a la cele-
bració del centenari de la Festa de l’Arbre. Des de aquell 
moment s’ha portat a terme de manera ininterrompuda. 
També els esclops és una tradició especialment arrelada al 
poble. El seu origen, es remunta a temps reculats. L’estrèpit 
dels xerracs, els carreus i les matraques era el que anuncia-
ven les funcions de l’església ja que les campanes restaven 
lligades aquell dia. Per això, més tard, es van disposar uns 
taulons fora de l’església perquè la mainada els repiqués. 
Acabant per costum anar picant a totes les portes i finestres 
de la població.
 De principis del segle XX, Viladrau s’ha convertit en font 
d’inspiració de molts artistes en totes les seves disciplines i 
en un atractiu centre d’estiueig que ofereix múltiples possi-
bilitats d’activitats lúdiques i culturals. 
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ROSA Mª PROVENCIO MONLEÓN
20 de febrer de 1951 a Castielfabib (València). Viu a Barcelona. 
Jubilada, ex Secretària de Direcció. Casada amb un fill. “Tot el que he rebut ho 
voldria transmetre amb voluntat de servei.”

PA AMB TOMÀQUET

TEXT SANTI RIBA FOTOS ENS

Vaig conèixer a Rosa Maria fa uns quatre anys com a nouvingut a la 
Directiva de l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català. El fet de ser una 
persona nova a la casa, el primer objectiu que em vaig marcar va ser 
estudiar com eren els companys de Junta. Certament em vaig trobar amb 
persones que em semblaven d’un nivell intel•lectual molt elevat. Jo, una 
persona que venia del món dels gegants, amant de les seves trobades, 
tradicions i del contacte amb la gent de les colles, veia difícil poder 
connectar amb companys que estaven més acostumats a la informació 
escrita de la cultura popular que el de les activitats pràctiques. 
 Em vaig adonar molt ràpid que Rosa Maria, com a Presidenta de 
l’Associació Catalana de Puntaires era dels meus. Les activitats d’aquest 
col•lectiu són al carrer, com la dels geganters. No em va costar gaire 
connectar amb ella, doncs la vaig veure com una persona incansable 
i polifacètica; no és fàcil compaginar l’activitat familiar amb la de guia 
del Liceu o la de Presidenta de les Puntaires i, perquè no dir, de Tresorera 
d’una Confederació de cultura popular com és l’Ens.
 Han passat més de quatre anys i en aquests moments la trobem com a 
Presidenta de l’Ens, amb una Junta gairebé renovada en la seva totalitat i 
amb unes idees de donar a l’entitat noves iniciatives que la facin créixer.
Tinc l’honor de poder estar al seu costat en aquesta nova etapa. Des del 
Consell de Redacció de “Gegants” em van demanar de fer-li una entrevista 
perquè ens posi al corrent del que és l’Ens i del que vol que sigui aquesta 
nova etapa. 

Hola, Rosa. Perdona que et tutegi, 
però se’m fa difícil tractar de vos-
tè a les persones amb qui tinc una 
relació continuada. Comencem: tu 
ets valenciana, d’aquella part de Va-
lència de parla castellana. Quan vas 
arribar a Catalunya?
Quan tenia dos anys. Jo sóc una mica 
com Candel; van venir els pares cap 
aquí i m’hi van portar, o sigui: igual, 
igual que Candel.

Parla’ns de com va ser la teva infan-
tesa i com vas conèixer els costums i 
les tradicions del nostre país.
Ho vaig tenir molt fàcil, perquè els pa-
res quan van arribar a Barcelona no 
van anar a un barri extrem, sinó que 
van anar a parar just al centre de la 
ciutat. Vaig tenir la sort d’anar a una 
escala, on els pares feien de porters, 
però que els veïns tots eren de Catalu-
nya i d’un cert nivell. Això em va obrir 
els ulls d’una forma molt diferent que 
si hagués anat a viure a un altre barri. 
Aquest fet va ser com un estímul per 
a mi i va ser la manera d’integrar-me 
a la cultura del país. També va contri-
buir el fet d’anar a una escola que era 
molt propera a casa i amb companys 
del barri. Tot i que a casa parlàvem 
castellà, a fora el meu idioma era el ca-
talà. Ho vaig fer de la forma més natu-
ral, doncs era el idioma que es parlava 
habitualment.

Com he dit més amunt et considero 
una persona polifacètica. Estàs al 
Liceu com a guia, ens pots dir com 
i per què?
La vida porta per uns camins que mai 
no t’ho podries imaginar... Mira: jo 
vaig començar a estudiar tard. Vaig 
fer el que ara fora una formació pro-
fessional administrativa a l’Escola de 
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la Dona, de la Diputació. La mateixa 
escola em va trobar la primera fei-
na quan es varen acabar els estudis 
d’allà. La meva destinació va ser la 
Nestlé, com que aquesta empresa és 
francesa, vaig estudiar francès a l’Ins-
titut Francès. La Universitat de Barce-
lona, concretament la Biblioteca Ge-
neral, va demanar a l’Escola si tenia 
algú que pogués anar a treballar a la 
biblioteca com a personal no docent 
per a fer tasques del tercer nivell; allà 
vaig anar a parar jo durant set anys. 
Allà vaig veure que m’havia de posar 
a estudiar, doncs tenia que adquirir 
un cert nivell. Al cap d’un temps va 
sorgir l’oportunitat de fer oposicions 
a Caixa de Barcelona i les vaig treure. 
Això té relació amb el que m’has pre-
guntat, ja ho veuràs. Em van posar a 
la Secretaria de Presidència. Aquí em 
vaig començar a relacionar amb per-
sones que tenien un nivell cultural 
alt. Aleshores jo ja tenia abonament 
al Palau de la Música, però l’òpera no 
la coneixia, però els companys m’hi 
van dur i m’hi vaig quedar...! Al Liceu 
fa uns quaranta anys que hi sóc com 
a abonada. Va arribar un moment 
que la Directora del Liceu d’aleshores, 
Rosa Cullell, va creure en la necessi-
tat de crear un grup de voluntaris que 
acompanyessin les visites al Teatre i 
aprofitant la meva jubilació parcial a 
l’empresa vaig creure que era el mo-
ment d’incorporar-me a aquest grup. 
Aquella afició que jo tenia d’anar a 
l’òpera, ja que estava abonada, es va 
transformar de passar de simple es-
pectadora a l’acció, a ensenyar el tea-
tre a tothom.

I la implicació a l’àmbit de la cultu-
ra popular com et va venir?
Això em va venir via puntaires. Jo de 
petita havia fet puntes a l’Escola de la 
Dona; també la meva mare n’havia 
fet. Quan ella va veure que jo agafa-
va un coixí, li va fer gràcia. Van pas-
sar els anys i pel tema estudi i feina 
jo no tenia temps de fer puntes, però 
en morir el pare, ella no va saber què 
fer durant tot el dia. Aleshores li vaig 
proposar que en tornés a fer, cosa 
que va veure de bon grat. Es va incor-
porar a l’associació de veïns que un 
dia a la setmana ho feien. El proble-
ma el vaig tenir quan va començar a 

produir puntes, era com una màqui-
na! Vinga a fer mocadors!, però tots 
els deixava sense cosir. Va ser quan 
des de la mateixa associació em van 
ensenyar a cosir, però al veure el que 
feien les companyes amb les puntes 
em vaig dir: jo també ho vull fer, co-
sir és avorridíssim! Això passava 
l’any 2000; d’aquesta manera vaig 
començar a entrar en el món de la 
punta. Una companya de la Caixa em 
va assabentar que existia una Asso-
ciació Catalana de Puntaires. Ella em 
va fer entrar en aquesta associació 
com una sòcia més. Amb el temps 
em vaig incorporar a la Junta, ales-
hores em vaig adonar que el món de 
la punta era apassionant. Participar 
a les trobades de puntaires, ajudar a 
organitzar l’Associació, pensar amb 
les publicacions..., fer puntes! Tot 
això et fa veure que la cultura popu-
lar és un món infinit per la seva di-
versitat. Amb el temps vaig arribar 
a la Presidència de l’Associació. Ens 
diem associació, però la realitat és 
que som una Federació. Quan vaig 
arribar a la Presidència m’ha passat 
el que també ha ocorregut en arribar 
a la de l’Ens, vaig dir-me: aquí cal fer 
més coses! Per això en les activitats 
que organitzem procurem que hi 
hagi participació d’altres sectors 
de la cultura popular. Això és més 
important del que ens pot semblar 
perquè fem que d’altres sectors ens 
coneguin i que el nostre sector cone-
gui a d’altres.

Arribes a l’Ens. Jo he dit com em 
vaig sentir al formar part de la Jun-
ta, però i tú?
Com tu. Em vaig dir: jo no arribaré 
mai; aquests senyors en saben molt! 
Com he anat a caure amb tanta in-
tel•lectualitat? tothom parlava i no 
m’assabentava de res. Em sentia com 
un peix fora de l’aigua, però, és clar, 
si poses atenció s’aprèn i crec que du-
rant aquests quatre anys anteriors 
hem après. El més difícil era interpre-
tar tot el que deien; de vegades parla-
ven d’una manera en la que tu queda-
ves en fora de joc. Ni coneixies de qui 
parlaven, ni perquè, ni com, ni quan. 
En aquestes circumstàncies el millor 
que es podia fer era callar i escoltar.

Hi ha un cert desconeixement del 
què és l’Ens, de vegades m’ho pre-
gunten. Ara, com a Presidenta ens 
ho pots aclarir?
Et diré com interpreto jo que hauria 
de ser l’Ens, perquè com em vaig tro-
bar l’Ens en aquells temps inicials 
nostres vaig pensar que era com un 
club intel•lectual que es dedicaven, 
sobretot, a fer política de cultura po-
pular. Jo no he volgut mai fer política, 
sinó hauria entrat en un partit, però 
m’interessa la cultura popular, això, 
sí. Un país no és el que uns polítics 
diuen, sinó el que el poble fa i vol ser. 
Aquí sí que em toquen la pell. Com in-
terpreto jo que tindria de funcionar 
l’Ens? Podria ser la reunió de tota la 
cultura popular, i això és magnífic. 
Hem arribat a crear una entitat de 
tercer nivell que agrupi a totes les fe-
deracions de cultura popular, entitats, 
associacions de base, aquesta cascada 
és un fet meravellós. Això no existeix 
a cap lloc del món. És una singularitat 
del nostre poble que no es pot perdre. 
Ja que la tenim, aprofitem-la per a 
dues coses: perquè tothom s’hi senti 
unit a la pràctica de la nostra cultura 
popular i per una altra banda que es 
vegi que l’Ens és una entitat al servei 
d’aquesta cultura popular i dels que 
la practiquen, sense desconnectar-se 
del que la política territorial, nacio-
nal e internacional li calgui. Penso 
amb la UNESCO, perquè per això hi 
som i és fantàstic. Aquí tenim visió in-
ternacional del que és cultura popu-
lar i penso amb totes les reunions que 
hem pogut tenir amb la Conselleria 
de Cultura o d’altres. Crec que repre-
sentem totes les inquietuds de cultura 
del nostre territori.

L’Ens és una Confederació de Fe-
deracions. Quants membres té? Ho 
són de cultura popular o també en 
hi ha d’altres sectors? Fes-me una 
síntesi dels socis de l’Ens.
Tenim 32 Federacions associades 
a hores d’ara. Jo espero de tenir-ne 
més. A veure..., tenim dues branques 
a la cultura popular, això no deixa 
de ser curiós, doncs no tota la cultu-
ra popular es fa al carrer; n’hi ha que 
els cal una sala d’actes, com els grups 
amateurs de teatre, per exemple. Els 
Pessebristes necessiten un altre tipus 



28

d’espais, però també es cert que els 
Sardanistes fan les seves actuacions 
al carrer, com la dels geganters i d’al-
tres. Això demostra el que dic: hi ha 
dos sectors, uns treballen en a un lloc 
tancat i d’altres al carrer, però tots 
són importants. Per exemple la tasca 
que fa la gent de teatre que el porta a 
totes les comarques i pobles del país 
és fantàstica. Ens fan conèixer Gui-
merà, Pitarra o Segarra i perquè no 
dir Shakespeare; això és meravellós, 
no? Això és cultura i de la bona. Els 
dos sectors treballen per fer cultura. 
Et podria dir que a mi m’agradaria 
que la gent anés més al teatre i que la 
gent del teatre sabés més de gegants, 
i que els geganters sabessin molt de 
quines són les sopes que tenim a Cata-
lunya. Hem d’intentar que es faci un 
teixit; aquesta és la voluntat que com 
a Presidenta de l’Ens tinc, intenció 
que també comparteix la meva Junta.

Vas arribar a la Presidència el 6 de 
març d’aquest any, tens una nova 
responsabilitat; com la encares?
Amb molta il•lusió. La veritat és que 
em vaig quedar molt sorpresa el dia 
de la primera reunió de Junta. Aquell 
dia jo vaig arribar amb una crossa, 
doncs feia molt poc que m’acabaven 
d’intervenir d’una operació impor-
tant a un genoll. He de reconèixer que 
no era per a mi un gran moment de 
força vital. Allà em vaig sorprendre, 
perquè persones que no havien dit 
mai res a les reunions anteriors, es 
destapen i es destapen en la mateixa 
direcció de la meva. Si et trobes amb 
una Junta d’aquest nivell, crec que tot 
serà més fàcil. Hem tingut reunions 
seguint el calendari que teníem fixat 
de l’antiga Junta, hem afegit alguna 
reunió més, ens hem posat d’acord 
amb moltes coses, ens hem repartit 
les feines; això és molt important. 
Entre tots fem equip, tenint una gran 
confiança els uns amb els altres, de-
senvolupant les nostre capacitats en 
benefici de l’Ens i de tots els associats. 
Comptem a més amb el que diem “la 
cuina de l’Ens”, que s’han posat molt 
bé les piles, fent un canvi de manera 
de treballar molt fort, canviant els 
seus hàbits i compartint la nostra ma-
nera de pensar.

Diuen de l’Ens que són els teòrics 
de la cultura popular; es continua-
rà per la línia informativa i de for-
mació o també s’incorporaran les 
activitats a peu de carrer? Parla’ns 
de projectes...
L’activitat al carrer és vital, així com 
la de dins els locals. Què hem d’acon-
seguir? Continuar en aquestes ac-
tivitats com a Ens, però a més a més 
forçarem de forma diplomàtica que 
les Federacions es relacionin unes 
amb les altres. Això ho hem aconse-
guit les puntaires, per exemple: a la 
diada de l’any passat a l’Arboç vàrem 
tenir per una banda els catifaires que 
van presentar una catifa que era una 
mostra d’una punta catalana, moder-
nista; quan la vaig veure a terra, no 
m’ho creia! Això per una banda, però 
a més a més vam aconseguir que les 
gegantes puntaires que tenim a Cata-
lunya vinguessin a fer puntes; això 
va ser boníssim! Quin goig que feien 
les gegantes participant a la troba-
da! També aquest any a Mollerussa 
ens vam relacionar amb sardanistes 
i bastoners. Aquest intercanvi és tan 
important que penso que s’ha de 
continuar. Això ho intentarem fer als 
Premis Carner. A partir de la tardor 
començarem a preparar el calendari 
del 2020; de ben segur hi hauran sor-
preses; intentarem que hi hagi una 
activitat més fluida amb una dinàmi-
ca de les entitats que sigui més parti-
cipativa. De tota manera l’Ens conti-
nuarà amb les activitats que ha tingut 
fins ara, com poden ser els serveis als 
associats, la formació, les Conferènci-
es de l’Ens, la revista digital Tornaveu, 
gratuïta, la Beca anual i la revista en 
paper Canemàs. 

Com està la relació amb els associ-
ats i la captació de nous socis? Es vol 
créixer a l’Ens? De quina manera?
Amb els socis hi ha molt treball a fer, 
perquè hi ha entitats amb qui hem de 
tenir més contacte. Un desig meu és 
anar-me trobant amb els presidents 
de les Federacions, però també vull 
que sàpiguen que la seu de l’Ens és 
casa seva. Disposem d’un espai molt 
gran on es poden fer moltes coses. Ja 
aquest any, per primavera, una Fe-
deració, la de Teatre Amateur va pre-

sentar el Festival de Teatre de Pineda 
de Mar, a l’octubre les puntaires hi fa-
rem una conferència. Aquestes activi-
tats són transversals per a tots i forma 
part d’aquesta necessitat d’utilitzar 
l’Ens com a punt de trobada. Evident-
ment cal créixer; jo estic descobrint 
que hi ha col•lectius importants que 
s’hi poden afegir, com també hi ha 
federacions que ens manquen i les 
volem amb nosaltres.

El proper mes d’octubre se celebra-
rà la tercera edició del Premi An-
toni Carner, què pretén l’Ens amb 
aquest premi?
Precisament el que pretén és difon-
dre la seva tasca. Entenc que, per 
exemple, és necessari donar un premi 
a una persona que s’hagi distingit al 
món de la comunicació de la cultura 
popular o una persona que ha fet molt 
i ha quedat amagada. Els cal un reco-
neixement públic, tenint en compte 
que són persones que passen desaper-
cebudes i que fan un treball sense cap 
remuneració. Aquest premi és preci-
sament per fer aflorar a totes aquestes 
persones que realment s’ho mereixen. 
També hi ha entitats amb grans inici-
atives. Com a novetat aquest any vo-
lem premiar la innovació. Això no és 
una tonteria, doncs innovar és un art 
en totes les tècniques; si no hi hagués 
innovació no hauríem tingut mai un 
Picasso. També és un gran moment 
per tenir tota la cultura popular reu-
nida; això és fantàstic. Que aquest 
premi pugui itinerar per tot el terri-
tori encara fa més goig. Aquest any ho 
tornarem a fer a Barcelona, però per-
què no la quarta edició no podria fer-
se a un poblet del Pirineu? Aleshores 
el projecte és aprofitar perquè sigui 
una jornada de cultura popular amb 
la participació de gegants, esbarts 
dansaires o bestiari o una arrossada, 
per fer un exemple. Si ens cenyim a 
aquest any també farem alguna in-
novació, doncs voldria que totes les 
Federacions vegin que comptem amb 
ells, petits i grans.



29ESTIU 2019

PA AMB TOMÀQUET

Evidentment una entitat que aglu-
tina unes 4.000 entitats de base té 
molta responsabilitat de país. Qui-
na és la relació Ens-Administració? 
Estàs satisfeta de l’ajut que rebeu?
En temps anteriors la col•laboració 
amb l’Administració potser era més 
important que no pas ara. En aquest 
moment hi ha un munt de circums-
tàncies que ha fet que la cosa vagi 
com va; això ens ha passat a nosaltres 
i passa amb d’altres sectors, com pot 
ser la sanitat, l’ensenyament, etc., que 
també ho estan patint. De totes mane-
res crec que els polítics no han pres 
consciència del que és la cultura po-
pular, tampoc han pres gaire consci-
ència del que vol dir la cultura, doncs 
de vegades no han tingut temps d’en-
trar en profunditat en aquest tema, 
doncs hem patit molta interinitat, pot-
ser no han pogut interpretar el que te-
nen entre mans. Confio que això can-
viarà, penso que les coses sempre po-
den anar a millor, però això no vol dir 
que de vegades et desesperis d’anar 
predicant sempre el mateix i que no 
fa l’efecte desitjat. Sí que és cert que 
en aquest moment comptem amb una 
Directora General de Cultura Popular, 
de gran capacitat, que ha estat molt 
ben disposada a donar-nos un cop de 
mà, tot i els minsos mitjans que té al 

seu abast. Voldria dir que el Govern 
de Catalunya sigui conscient que la 
cultura és el que fa avançar a un po-
ble, que la Cultura Popular s’està fent 
de forma gratuïta, cosa que beneficia 
al mateix Govern, doncs si hagués de 
pagar tota l’activitat no tindria pres-
supost suficient per fer-ho. Per una 
altra banda, ara estem en una època 
que les subvencions venen minses i 
amb retard, quan moltes vegades l’ac-
tivitat ja s’ha fet. Els que practiquem 
la cultura popular posem el nostre 
temps, saber i infinitat de vegades els 
nostres diners; el mínim que dema-
nem és que els ajuts de l’Administra-
ció arribin amb una certa agilitat.

I el món de la cultura popular en 
general, com el veus? Què manca? 
Què sobra?
El món de la cultura popular està viu, 
molt viu. Quan veus una trobada de 
gegants com vaig veure jo a Castell-
bisbal on no paraven d’entrar a la 
plaça gegants i més gegants, allò era 
impactant. Quan també veus que es 
poden ajuntar més de 1.000 puntaires 
al carrer treballant, és inimaginable 
per una persona que no ho conegui. 
Es un fet evident que està viva. No hi 
ha edat per practicar la cultura popu-
lar, tothom hi té cabuda, té cabuda per 

ideologia, per religió, per procedència, 
per nivell d’estudis o econòmic; això 
és el més bonic de la cultura popular, 
és un engranatge que no pot parar.

Ja finalitzem... Digues-me una festa 
catalana per antonomàsia
La Patum, sens dubte.

Un lloc on perdre’s? 
A la muntanya, al Pirineu. Em podreu 
trobar on hi hagi una ermita romàni-
ca, doncs les ermites romàniques em 
donen molta pau. Potser la Vall de Boí 
és un bon lloc.

Un missatge per al món festiu d’avui.
Els diria que arribar fins on hem ar-
ribat té una història, un present i un 
futur i cal continuar sabent fer bé les 
coses; hem de saber transmetre a les 
futures generacions que el que fem 
forma part del nostre ADN, però no 
ens podem quedar aturats, si ho fos-
silitzem, es morirà, si ho fem bé això 
passarà a les futures generacions i 
tindrà una llarga vida.

.
El pa, amb tomàquet o sense?
Amb tomàquet, millor! Sobretot si 
el pa és blanc i si s’hi pot afegir una 
mica de pernil o formatge..., això és la 
glòria! 
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UNA MICA D’HISTÒRIA
El passat 15 d’agost celebràvem exac-
tament els 75 anys de l’arribada dels 
gegants reis a la Vila de Moià, una 
parella apareguda per tal de substi-
tuir els gegants anteriors que va ser 
cremats durant la Guerra Civil espan-
yola (i del qual només es conserva el 
cap d’ella, original de Lambert Esca-
ler). Els gegants Isabel i Ferran varen 
ser costejats pels estiuejants i és per 
aquesta raó que no tenim constància 
de la factura, però sabem del cert que 
varen ser construïts pel mestre Lam-
bert Escaler.
 La història d’en Ferran i la Isabel, 
gegants vells de Moià, comença al 
1944 quan arriben a la vila. Allà ma-
teix els hi van confeccionar els vestits 
per part de l’Antònia Sert de Cal Puo 
Petit amb l’aportació dels teixits de la 
fàbrica de Cal Patau. Ella, amb l’ajuda 
de la seva mare i la tia Quima van es-
tar treballant i tallant els patrons al 
Claustre de l’escola Pia, amb el con-
sentiment del Pare Trasi.
 Com hem dit es van estrenar el 
15 d’agost de 1944 quan arribaren pel 
poble nou i l’any següent la geganta 
estrena la seva capa amb “cuello 
alambre” amb un pressupost de 165 
pessetes. La capa era de color gro-
guenc i contrastava amb el rosat del 
vestit, tal i com podeu veure a la sego-
na fotografia, fixeu-vos amb la passa-
maneria del pit de la geganta que fa 
forma de “V”, és un dels detalls que al 
llarg de la història la geganta conser-
verà en els diferents vestits.
 Els seus noms van directament 
relacionats amb els Reis Catòlics, 
cosa completament normal si tenim 
en compte les corrents polítiques i 
socials que hi havien que es van ini-
ciar amb el final de la Guerra Civil. 

FERRAN I ISABEL, 
75 ANYS A MOIÀ

TEXT ALEIX ROCA

Els gegants vells encapçalant la processó del Corpus de l’any 
1962. Arxiu geganters de Moià.

TREIENT LA POLS

I VA ARRIBAR EL PROJECTE GEGANT
Aquest 2019, i ja com a capital de co-
marca, Moià ha celebrat els 75 anys 
d’en Ferran i la Isabel. Cal dir que en 
els anys 1995, 2005 i 2010 es celebren 
per error els 50, 60  i 65 aniversari 
causat per la manca de documenta-
ció fiable. Fins al moment es creia 
que les figures havien arribat al 1945 
i no pas al 1944.
 El principal objectiu de 
l’efemèride era la restauració in-
tegral de les figures i la substitució 
d’elements malmesos com la roba i els 
cavallets de fusta (les capes ja tenien 
40 anys, mentre que els vestits 25). Es 
per aquest motiu que des de la Colla 
Gegantera es va iniciar un mecenatge 
popular per cobrir part de les despe-
ses d’aquesta intervenció que es va 
complementar amb aportacions de la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament 
de Moià. Cal destacar que en el me-
cenatge popular (a través de la plata-
forma Verkami) va aconseguir fins a 
2.615€ a través de mecenes de Moià i 
de la resta de Catalunya. 

L’estrena i l’evolució de les figures

Cal destacar que, a diferència d’altres 
municipis com Barcelona, Tàrrega i 
Amposta, els gegants moianesos han 
conservat aquests noms. 
 De les sortides dels gegants es 
tenen abastament documentades 
per Festa Major i per Corpus. Però 
per aquella època també es conei-
xen sortides extraordinàries a Sant 
Feliu de Codines (1958) i a Manresa 
(1951). Per altra banda cal esmentar 
que coneixem les retribucions dels 
portadors. A l’any 1945 cobraven 44 
pessetes, mentre que al 1963 el sou 
havia pujat a 100 pessetes.
 L’any 1979 tornen a canviar de 
vestits i el 1982, amb un nou model de 
festa i d’associacionisme, entren en la 
dinàmica de fer sortides tot apelant a 
l’intercanvi per tal de fer més lluides 
i participativa la Festa Major pròpia. 
Els portadors deixen de cobrar i es for-
ma la Colla Gegantera la qual fa treure 
en Ferran i la Isabel per tot Catalunya 
i més enllà. L’activitat s’amplia de tal 
manera que l’any 2000 en Ferran i la 
Isabel són amfitrions de la IV Trobada 
de Gegants del Bages-Berguedà. Du-
rant un any van lluïr unes bandes que 
testimoniaven aquest fet. Coincidint 
amb la trobada intercomarcal van es-
trenar el seu ball pròpi inspirat amb la 

“Joia del moianès”, una sardana obra 
de Just Renom creada l’any 1981.
Per altra banda, l’any 2004 les figures 
visiten la ciutat alemanya agermana-
da amb Maüer.
 El 2007 deixen de fer sortides 
a fora de la vila de Moià a causa 
de l’estrena dels nous gegants fets 
per Jordi Grau de Terrassa: els pre-
històrics Toll i Teixonera. A partir 
d’aleshores es van reservar sortides 
molt puntuals, com a les Festes de 
Maig de Badalona l’any 2011.
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 Tant la restauració com la confecció dels nous vestits 
va anar a càrrec del Taller d’Escultura Casserras de Solso-
na, als quals els hi volem agrair la bona feina feta així com 
el bon tracte rebut i la professionalitat alhora de treballar.
 L’any 2018, coincidint amb la 113a Festa de l’Arbre, 
es va fer un emotiu comiat al so de la melodia “Que tin-
guem sort” de la Simfònica de Corda i Cobla de Catalun-
ya. Però el retorn dels reis a la vila es va produïr durant 
els dies 27 i 28 de juliol en el marc de l’anomenat “Re-
torn gegant”. El dissabte 27 de juliol a les sis de la tar-
da es van fer tallers infantils i una posterior cercavila 
de gegantons de Moià i de les dues escoles del municipi. 
Després del sopar popular organitzat per l’agrupament 
escolta, va tenir lloc l’espectacle “Moià Gegant” que va 
constar en fer un passeig per tot el cicle festiu de la Vila 
de Moià, donant una gran rellevància a l’esparriot Pollo 
Matapuçes que va tenir la funció de donar pas al retorn 
dels gegants reis de Moià i també als macers de la vila. 
A l’espectacle hi varen participar vuit grups de cultura 
popular que representen al voltant d’unes 130 persones 
que es van agrupar per tal de donar la benvinguda als 
gegants Isabel i Ferran. Seguidament i per poder gaudir 
de la primera ballada dels gegants pels carrers de Moià 
va tenir lloc la “Cercavila del fanalet”.
 El diumenge 28 de juliol va tenir lloc la cercavila 
de gegants centenaris i històrics que va comptar amb la 
presència de gegants històrics de tot el principats: els Bi-
centenaris de Reus, els històrics de l’Arboç, els veïns de 
Castellterçol, Cardona (carrer Major, carrer Sant Miquel 
i barri de la Fira), els vells de Sant Pere de Ribes, els reis 
de Sallent, els reis d’Igualada, els barons de Sant Vicenç 
de Castellet, els centenaris de Vilassar de Dalt, els de Tona, 
els vells d’Artés, i els originals i pesants de Matadepera. 
Cal destacar una mostra de balls de lluïment a càrrec 
d’algunes de les figures presents, com Cardona, Sant Vi-
cenç, Arboç i el Ball Nou per part de les tres primeres 
poblacions que van hostentar el títol de Ciutat Gegantera 
(feia molts anys que les tres no coincidien). Tot va culmi-
nar amb el ball pròpi del Ferran i la Isabel

TREIENT LA POLS

Imatge en color amb l’aspecte que tenien en Ferran i la Isabel al 1961. Arxiu 
geganters de Moià.

Els gegants i el Pollo acompanyats per els capgrossos en una imatge entre el 
1985 i el 1990 a davant de la Casa de la Vila.

Imatge del moment d’estrena de la nova imatge dels gegants vells de Moià a les 
portes de la Casa de la Vila escortats per els Macers i el Pollo. Arxiu geganters 
de Moià.

 La propera feina de la colla gegantera de Moià és re-
dactar i establir un protocol per la Isabel i el Ferran, la 
seva redacció anirà a càrrec colla gegantera conjunta-
ment amb l’Ajuntament de la Vila, ja que creiem que unes 
figures històriques com aquestes han de sortir del muni-
cipi només en comptades ocasions i sempre acompanyats 
del Pollo Matapuces. 
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Quan arriba el primer cap de setmana de setembre, Les 
Borges Blanques es vesteixen de Festa Major: La traca, la 
banda, el repic i volteig de campanes anuncien amb entu-
siasme la festivitat de la Ciutat. No és però fins dissabte a 
la tarda quan es dóna el tret d’inici a un dels actes més es-
perats per joves i grans: la multitudinària Trobada de Ge-
gants i Capgrossos que se celebra a la població des de l’any 
1983. Actualment, i gràcies a la persistent participació de 
colles geganteres d’arreu de Catalunya és considerada Fes-
ta Popular d’Interès Cultural.

UNA MICA D’HISTÒRIA
Tot i poder gaudir d’una festa que aquest 2019 arribarà a 
la seva 36a edició, La capital de Les Garrigues fa molts més 
anys que ja disposa d’una primera parella de Gegants ro-
mans juntament amb un seguici de capgrossos comprats a 
El Ingenio de Barcelona: aquestes primeres figures foren 
adquirides l’any 1953 i es presentaren en societat pràctica-
ment per sorpresa el 5 de setembre del mateix any, davant 
el Palau del Marquès d’Olivart, actualment seu principal 
de l’Ajuntament Municipal. La seva escultura és d’orígen 
olotí, concretament de Josep Soy amb un model ja vist a 
altres municipis com ara Manlleu, l’Hospitalet de Llobre-
gat i Cardona. 
 Es desconeix encara avui en dia amb certesa com 
aquest seguici arribà per quedar-se a Les Borges Blan-
ques. L’acta de bateig però, encara pot ser consultada el dia 
d’avui a la Casa de la Vila i exposa en unes poques línies 
com en Ramon Guillemat i Queralt juntament amb la seva 
primera muller, Carme Vila i Molist (Una parella benes-
tant de la població) van esdevenir els padrins de bateig 
d’aquella data tan assenyalada. Així doncs, després d’una 
exhaustiva anàlisi de documents a l’arxiu de l’Ajuntament 
de Les Borges Blanques de la totalitat de la dècada dels 
cinquanta podem dir que no queda constància escrita del 
pagament de cap de les figures. No tan sols vàrem revisar 
les llibretes de pagament de la institució, sinó que ni tan 
sols s’esmenta la compra de cap mena de figura en cap ple 
municipal d’aleshores.
 Tot fa pensar que tant els Gegants com la totalitat de 
capgrossos foren adquirits particularment per la família 
Guillemat-Vila amb la intenció d’amenitzar les festes locals 

65 ANYS D’HISTÒRIA 
OBREN LES PORTES A 
L’ANHEL I LA LLIBERTAT

TEXT JORDI ARNAU ESPUGA I GINÉ

Els gegants durant la dècada dels 1950 a la Plaça de les Borges. 
Arxiu Família Macià-Ferré.

TREIENT LA POLS

i donar-los al municipi. La ciutat agraí plenament el gest 
obsequiant la parella de borgencs amb l’apadrinament i 
amb la plena llibertat d’escollir els seus noms. Obdúlia Eus-
tàquia de Nostra Senyora de la Cinta la geganta i Sebastià 
Teodosi el gegant. Aquest segon detall s’ha deduït després 
d’haver-nos entrevistat amb companys contemporanis del 
matrimoni que recordaven perfectament la coincidència 
de noms entre els Gegants i els segons noms de bateig del 
Senyor Guillem i la Senyora Carme.
 S’iniciava un llarg període en què el seguici festiu Bor-
genc tan sols es mostraria pels carrers de la Vila per acom-
panyar les autoritats a ofici el dissabte al matí de Festa 
Major. A poc a poc, aquesta tradició s’anà perdent fins que 
l’any 1983 aquestes figures emprenen una nova activitat i 
passen a anomenar-se com els reis de la Corona d’Aragó: 
Ramon Berenguer IV i Peronella, participant any rere 
any en diverses Trobades arreu del país fins a consolidar 

Les Borges Blanques celebra el relleu a Ramon Berenguer i Peronel•la
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l’encara avui vigent Trobada de Gegants. El passat setem-
bre la parella complia 65 anys d’història, motiu pel qual la 
Comissió de la Trobada de Gegants presentava l’exposició 

‘’65 anys Gegants’’ per celebrar l’efemèride. Una exposició 
que, entre d’altres coses, recordava la presència dels ge-
gants borgencs al llargmetratge “El Coronel Macià” de Jo-
sep Maria Forn estrenada al 2006.

SOBRE ELS NOUS GEGANTS
El pas dels anys però, s’ha fet notar a la parella i per decisió 
de la Colla Gegantera i de l’Ajuntament de la Ciutat es pre-
senten el 19 de gener de 2019 en el marc de la Fira de L’Oli 
els Gegants Nous de la Ciutat amb els noms d’Anhel i Lli-
bertat. Ambdues figures amb unes clares reminiscències 
físiques als seus antecessors però amb certes diferències 
per desvincular-los de la rèplica: ell duu al casc l’arcàngel 
Sant Miquel, l’escultura que presidí durant molt de temps 
la façana principal de l’església parroquial. Avui en dia, 
aquesta peça es troba degudament restaurada al seu inte-
rior. Les oliveres també són presents tant en les motllures 
del casc com en la sanefa inferior del vestit del Gegant, per 
mostrar amb orgull un dels productes estrelles de les con-
trades garriguenques: L’oli d’oliva Verge Extra.
Ella, en canvi llueix una tiara perforada recordant als 
característics arcs de la Plaça U d’octubre, escenari per 
excel•lència de la Trobada de Gegants i emblema del centre 
històric de la Ciutat. A més a més, el monument de la Sarda-
na inaugurat l’any 1980 durant la Proclamació de la Ciutat 
Pubilla de la Sardana a Les Borges, es mostra repetidament 
a la part baixa del vestit per mostrar la tradició sardanista 
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(A dalt) Els gegants acompanyats de capgrossos i una banda de cornetes i 
tambors durant la dècada dels anys 1950 a davant del Palau Maruès d’Olivart. 
(A baix) Una imatge a color dels gegants acompanyats de la banda de cornetes i 
tambors municipal. Arxiu Família Macià-Ferré.

de la població. A la Llibertat també l’acompanya un colom 
a punt d’alçar el seu vol com a símbol universal de la Pau i 
sobretot com a emblema de l’alliberament.
Els noms escollits per als nous amfitrions responen al mo-
ment històric en què ens trobem com a País. Creiem que 
era imprescindible que els nostres gegants projectessin les 
aspiracions que tenim com a societat: seguirem defensant 
la llibertat d’aquells que avui en dia estan injustament 
privats d’ella però també la llibertat d’amor, la llibertat 
d’expressió i la llibertat que comporta la igualtat de gènere. 
Aquesta màxima tan necessària que hem de poder perse-
guir de la mà dels nostres anhels, siguin plenament perso-
nals o compartits amb la resta de la societat.
La cerimònia de presentació s’inicià amb l’estrena del Ball 
Propi dels Gegants de Les Borges Blanques de la mà d’en 
Ramon Berenguer IV i la Peronella, amb la melodia que 
els hi és pròpia que fou composta per Heura Gaya l’any 
2010 i interpretada pels Grallers Els Marfulls. Tot seguit els 
Gegants de Bellvís, la Colla Gegantera del Passeig Torroja 
de Tarragona, els Gegants de La Pedrera de Barcelona i la 
Fal•lera Gironina de Girona juntament amb la Colla Esti-
mem els Gegants i el Grup Vivall presenciaren l’entrada de 
les dues noves figures. Francesc Macià, Manel Vidal i Pi-
lar Rahola foren amb molt d’orgull els padrins de bateig. 
A continuació, s’inicià una cercavila pels carrers de la vila 
acompanyats al so de la formació de música tradicional 
Inxs Brass Band. 
A tall de conclusió i com a punt molt més personal, 
m’agradaria donar les gràcies a totes les persones que van 
fer possible que jo fos el pare de l’Anhel i la Llibertat. La 
màgia de poder-los construir des de zero fins a veure com 
es converteixen en un dels patrimonis més estimats de la 
teva Ciutat és un dels honors més grans que mai pensava 
que podria arribar a realitzar. Tan sols desitjo que per 
molts i molts més anys puguem seguir gaudint d’aquesta 
fantàstica Festa! 
 
Articles relacionats:  Pozo i Marcet, Joan: “Els gegants d’en Soy i l’aniversari 
de la Jove de Viserta”, revista Gegants, tardor de 2018, número 123.

Anhel i Llibertat encapçalant la cercavila de la seva estrena. Foto: Pierre Loyer.
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Tot va començar després de visitar 
l’exposició “Invisibles” de Jaume Plen-
sa al Palacio de Cristal del Retiro de 
Madrid.  Els tres caps colossals de més 
de deu metres, erigits en malla, real-
ment semblaven no existir, com si no 
formessin part d’aquell espai trans-
parent i net, i a la vegada l’omplien 
enmig del silenci que reclamaven i de 
la pau que transmetien; vaig pensar 
que havia de comentar aquella visita 
que tant em va interpel•lar. Poc des-
prés vaig visitar a Barcelona “Plensa 
al MACBA” on, entre altres propos-
tes, destacaven alguns caps de noies 
(ja feia uns anys que Carmela presi-
dia l’entrada del Palau de la Música) 
i posteriorment vaig conèixer altres 
figures de l’escultor català més reco-
negut i mediàtic de l’actualitat (Júlia 
a la plaça Colon i la modesta Isabel.la 

a la Castellana de Madrid,  posterior-
ment la gran testa de malla metàl•lica 
de 4 metres que presideix el pati de 
l’entrada a la basílica de Montserrat 
i el Nòmada gegant d’Antivels, de 8 
metres). La majoria de les vegades 
l’autor ens obliga a reflexionar a 
partir d’aquests caps de dona, de di-
ferents mides, fetes amb diversos ma-
terials i avui en dia destaquen els ros-
tres d’Anna a Suècia, Dream a Saint 
Helens a Anglaterra, o l’Awilda de 
12 metres instal•lada dins de l’aigua 
de la platja a Rio (Mirar en els meus 
somnis) o a Chicago, entre moltes al-
tres figures d’aquest mateix estil tan 
característiques de Jaume Plensa es-
campades pels cinc continents.
 A partir d’aquest caps gegants 
femenins que ha fet cèlebres Jaume 
Plensa arreu del món, m’ha sem-

blant interessant acostar a l’univers 
folklòric del gegants les escultures 
gegantines de diverses índoles que 
existeixen, moltes ja conegudes abas-
tament, però altres que, tot i les pro-
porcions, ens han passat desaperce-
budes. En una sèrie d’articles miraré 
de presentar-ne unes quantes, partint 
de la premissa que totes elles han de 
ser gegants destacats d’allò que re-
presenten (pot ser un gat gegant com 
el Botero al Raval, uns llumins ge-
gantins com els de Oldenburg & Van 
Bruggen a la Vall d’Hebron o un sant 
Crist com el Sagrat Cor de Jesús del Ti-
bidabo sense entrar en comparacions 
amb el de Corcovado a Rio), per citar-
ne uns exemples.
 Si la idea d’escriure sobre escultu-
res gegants em va sorgir amb la con-
templació meditativa dels enormes 

ESCULTURES GEGANTINES (I)

DE PRIMERA MÀ

TEXT JOAN COMPANY ARPA

Dels caps de Plensa a les mans de Botero i altres

Invisibles , exposició de Jaume Plensa al parc del Retiro de Madrid (Palacio de Cristal, 2018) Foto: Joan Company
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ESCULTURES GEGANTINES (I)

caps invisibles de Plensa del Retiro, 
val a dir que la  consolidació va sor-
gir després de que també a Madrid 
instal•lessin temporalment, a princi-
pis d’any, el cap blanc de 12 metres de 
Júlia, a la plaça Colon, envoltada per 
escultures de Subirachs, de Botero (La 
mujer del espejo), de la Granota de la 
sort (també gegant) i de la bandera 
espanyola de prop de 300 metres qua-
drats de tela sobre un pal de 50 metres 
d’alçària amb 20 tones de pes per mar-
car territori, prop del Tribunal Supre-
mo de Justícia. Aquesta enorme testa 
que sembla voler tancar els ulls a tot 
el que l’envolta, m’ha fet obrir més els 
meus i sense necessitat d’haver-me 
d’allunyar molt d’aquell punt neuràl-
gic puc bastir aquest primer episodi, 
només recorrent el Paseo de la Cas-
tellana, des de l’estació d’Atocha (on 
trobem els dos caps gegants d’infant, 
que Antonio López ha batejat com Dia 
i Nit, amb 2 tones  de pes i tres metres 
d’alçària cadascuna) fins l’edifici del 
BBVA al núm. 81, on hi ha instal•lat 
el cap d’Isabel.la, integrant d’inici del 
conjunt que Jaume Plensa va titular La 
Fôret Blanche, amb cinc caps blancs 
de noia amb més de dos metres. A la 
Ciutat de les Ars i les Ciencies de Va-
lència ara s’exposen temporalment 

set caps de dona de Plensa, on fins fa 
poc els caps de dona, sis en aquest cas,  
eren de Manolo Valdés, molt recone-
gut per les seves Menines.
 A mig camí destacaria les figures 
monumentals que hi ha a Nuevos Mi-
nisterios, que representen Largo Ca-
ballero (President del PSOE, el Lenin 
espanyol de la Segona República) i In-
dalecio Prieto (activista sindical), amb 
escultures d’uns cinc metres creades 
respectivament per Pepe Noja i Pablo 
Serrano. I ben a prop d’elles, a la plaça 
de San Juan de la Cruz, hi trobem 
l’escultura La Mano, del colombià Fer-
nando Botero, que ens permet fer un 
salt geogràfic per recórrer altres escul-
tures gegantines que s’han centrat en 
les mans.
 Recordo el museu a l’aire lliure 
d’Estocolm, el Millesgarden on im-
pressiona l’obra La ma de Déu, de Carl 
Milles, autor també del Posidó de Go-
temburg, del Gustav Vasa del Museu 
Nòrdic i de Déu Pare a la volta del cel, 
a Nacka Strand, també a la capital 
sueca, on també hi trobarem, a Söder-
malm, La mà de Liss Eriksson i George 
Lange, monument en memòria de tots 
el suecs que van morir a la guerra civil 
espanyola.
 Dels enigmàtics caps de Plen-
sa hem passat a les mans gegants. A 
banda de la  madrilenya de Botero 
n’he sabut localitzar deu més, la qual 
cosa no vol dir que no n’hi hagi altres. 
També a Madrid, la segona mà la tro-
barem al parc Juan Carlos I, obra del 
xilè Mario Irarrázabal, qui també 
va esculpir La Mano de Punta Este a 
l’Uruguai, símbol icònic des de 1982 
al que s’ha denominat “Emergiendo 
la vida”, “Monumento de los Dedos” 
o “Monumento al Ahogado”. Al desert 
d’Atacama, a Xile, hi ha la Mano del 
Desierto, una estructura d’onze me-
tres situada a prop d’Antofagasta del 
mateix autor, en honor a les víctimes 
de les tortures del regim militar xilè. 
Les Praying Hands  (mans que resen 
esculpides en bronze) es localitzen a 
l’entrada del campus de la Universi-
tat Oral Roberts de Tulsa (Oklahoma, 
Estats Units), amb un pes de 30 tones 
i una alçaria de 18 metres. A Miami 
(Florida), destaquen els 12 metres del 
Memorial a l’Holocaust, un braç es-

culpit per l’arquitecte Kenneth Treis-
ter que surt del terra i emergeix cap 
al cel, amb centenars de figures hu-
manes aferrant-se a l’avantbraç on un 
tatuatge indica el nombre de supervi-
vents d’Auschwitz. A l’altra banda del 
Pacífic, a Corea del Sud, hi ha des de 
1999 la Mano de la Armonia, una es-
tructura de bronze i granit que emer-
geix del mar, situada a Homigot Beach 
al Cap Homi. A Indonèsia, l’escultor 
Loto de Nuarta va erigir en acer la 
Mà Gegant de Bandung, a l’entrada 
d’un complex residencial d’alt stan-
ding (Setraduta). Acabem aquest cicle 

de mans amb dues noves propostes, 
a Europa: L’una a Kent (Regne Unit) 
on un parell de mans gegants soste-
nen un molècula química des de l’any 
2000. L’obra Mans i molècula es troba 
al Promenade Westcliff de Ramsgate 
i va ser finançada per David Barnes 
i la farmacèutica Pfizer. La segona, a 
Itàlia, les mans que fan deu, son les 
Mans Gegants de Venècia, s’hi van 
col•locar provisionalment fins a finals 
de l’any 2017, al Gran Canal. Les va 
crear l’escultor Lorenzo Quinn (un pa-
rell de mans blanques emergint entre 

Júlia, a la plaça Colón de Madrid, obra de Jaume 
Plensa, 2019. Foto: Joan Company 

: La mà, de Fernando Botero. Plaça de San Juan de 
la Cruz (Madrid). Foto: Joan Company
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gòndoles de les aigües amb el poder 
d’estimar, odiar, crear i destruir i afe-
rrant-se a la façana del hotel del Palau 
Ca’Sagredo, com a símbol de la lluita 
contra el canvi climàtic que amenaça 
la ciutat, deteriorant-la, i el planeta en 
general. Però Quinn ja havia exposat 
a la Biennal veneciana en anys ante-
riors, així mereix especial atenció des-
tacar el muntatge This is Not a Game, 
de l’any 2011, on va instal•lar una pla-
taforma sobre el mar a l’illa de Seriolo, 
on dues mans gegantines movien  uns 
soldats i un tanc rus com si fossin tite-
lles de joguina. A la Biennal de 2019 ha 
repetit amb mans gegants amb l’obra 
Building bridges (Construint ponts), 
amb un conjunt que uneix dues les 
ribes del Gran Canal amb sis parells 
de mans monumentals de 15 metres 
s’alçaria i 20 d’ampla, on reflecteix els 
sis valors humans: l’amistat, la savie-
sa, l’ajuda, la fe, l’esperança i l’amor, 
tot plegat per construir un món mi-
llor, connectant mans amb diversos 
matisos, inspirant-se en el pont-mo-
nument que hi ha a Bagdad, prop del 
parc Zawra on dues mans sostenen 
cadascuna una gran espasa, les quals 
formen un gran arc del triomf, recor-
datori de l’era del poder de Saddam 
Hussein (Hands of victory o Espases de 
Qadisiyya).
Lorenzo Quinn és tot un expert en 
esculpir mans, a Almenar(Lleida) hi 
ha el monument Amor i a diversos 
indrets com Hyde Park a Londres, a 
L’Hermitage de Sant Petersburg, a Ir-
landa i també a Andorra (Escaldes-En-
gordany) al costat de Caldea, hi ha re-

petit diverses obres titulades La mano 
de Dios (en alumini, bronze, etc). Un 
altre exemple de la monumentalitat 
de les mans gegants es troba un indret 
tan proper com Andorra, on Plensa 
també hi ha deixat la seva estela, amb 
Overflow IX, un home gegant com Le 
Nòmade de la Côte d’Azur, citat abans, 
o com Alma del Ebro que va instal•lar 
a Saragossa per l’Expo. Gegants també 
com les figures d’Invisibles citades al 

principi, i molts semblants a la que va 
instal•lar a San Giorgio Maggiore a Ve-
necia en una Biennal. 
Mans, caps, homes. Encara podríem 
incloure-hi dits gegants (com el 
del mig que el txec David Cerny ha 
col•locat a Praga, en deu metres de 
color lila i amb un puny amb  el dit 
del cor desproporcionat i alçat en 
mig del riu Moldava, menyspreant el 
president Milos Zeman) o Le Pouce de 
César, escultura de bronze de César 
Baldaccini, de 12 metres i 8 tones, un 
dit gros que es multiplica a La Defén-
se i a Beaubourg (Paris) i a Marsella, 
Qatar i a Coblença (Alemanya). Un dit, 
el del mig que pot servir per reclamar 
silenci, com el dels caps Invisibles de 
Plensa, o el polze, per dictar sentència. 
El cicle es tanca, tot i que hi queden mol-
tes figures gegants per descobrir. 

Dia i nit, caps d’Antonio López 
a l’Estació d’Atocha de Madrid. 
Foto: Joan Company

Le Pouze de César Baldaccini a Paris 
Foto: Internet

Participació de Lorenzo Quinn 
a la Biennal de Venecia 2011. 

Foto: Internet
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NOVETATS
A  les Borges Blanques, s’han presen-
tat dos nous Gegants de la població, 
Anhel i Llibertat, obra del borgenc 
Jordi Arnau Espuga, que substitui-
ran les figures institucionals que hi 
havia fins ara, Ramon Berenguer IV 
i Peronella. Aquests havien complert 
ja 65 anys i entre el desgast i les repa-
racions, havien incrementat notable-
ment el seu pes, ara queden exposats 
al Centre Cívic.
 La Colla gegantera de l’Institut 
Pere Mata de Reus, ens ha presen-
tat la Cori, la flamant nova parella 
d’en Pere. Segons el seu constructor, 
l’Aleix Vall (del taller homònim), està 
inspirada en l’edifici Pere Mata i, so-
bretot del Pavelló dels Distingits. Tot 
i que els gegants representen reis 
medievals, tan els vestits com els 
complements estan inspirats en el co-
rrent modernista de l’edifici.
 La Catxipanda i la Trini, son el 
gegants que han presentat des del 
Consell Comarcal de la Noguera 
amb la col•laboració de la Diputa-
ció de Lleida. La idea de la creació 
d’aquests personatges va sorgir per 
part de l’Associació Lo Morter de Ba-
laguer que va proposar la realització 
d’aquests gegants per tal d’apropar els 
més petits al món de la cuina. Aquests 
estarán en dipòsit al Consell i restaran 
a disposició de tots el pobles que en 
vulguin fer ús i els vulguin passejar 
per totes les festes del seu municipi.
 A la capital de la Terra Alta (Gan-
desa), s’ha estrenat una nova parella 
de gegants que recreen als vells Gori i 
Fontcalda. Han estat creats pel cardo-
ní Toni Mujal.
 Els nous gegants d’Amposta vo-
len ser un homenatge a la tradició 
musical de la ciutat, concretament a 
les bandes que encapçalen dues de 

TEXT I FOTOS AMADEU MUNTALÀ 

ECOS DE SOCIETAT
Estrenes a Borges Blanques, Reus, Gandesa, 
consell comarcal de la Noguera, Amposta, 
Manresa, El Catllar i Tarragona entre altres.

centenàries. Així, el trombó de vares 
de la Fila es dirà Roc, i el nom de la 
Clarinetista de la Lira, serà Cecilia. 
Han estat construits per Joan Miró de 
la Serra de l’Almós.
 A Manresa els Petits Mini gegan-
ters han estrenat la gegantona Blanca, 
mentre que a l’escola Catalònia de 
Barcelona apareix en Pep.
 Es presenten nous capgrossos 
del Catllar dissenyats per alumnes 
de secundària de l’Institut Escola 
l’Agulla i els ha modelat en Sergi Igle-
sias de Valls.
 En Pakharu, es un nou capgròs 
de la Colla Gegantera del Passeig To-
rroja de Tarragona, un macer egipci 
que acompanya els gegants Egipcis 
de Tarragona
 A Balsareny, la colla dels “Que 
més sonen” va celebrar el 5è aniver-
sari de la geganta Blanca de Belloc 
amb una trobada homenatge a Toni 
Mujal. Per aquest motiu s’estrenà el 
nou gegant de la colla i la població: 
Bernat de Peguera.
 Els gegants Veguers de Mont-
blanc, en motiu de les Festes de Sant 
Maties,  han canviat vestuari i han es-
tat restaurats per l’Aleix Vall de Reus. 
Les joies han estat dissenyades per 
Joan Serramià. 

ECOS DE SOCIETAT

(De dalt a baix)
Gegants nous de Gandesa, 

Amposta, Consell Comarcal 
de la Noguera i la geganteta 

Blanca de Manresa”



EL MERCAT

LA BOTIGA
Revista GEGANTS Butlletins de l’1 al 16   Preu unitat 1,50€

Revista GEGANTS del 17 al 33   Preu unitat 1,80€

Revista GEGANTS del 34 fins al 49 i del 51 al 52   Preu unitat 2,50€

Revista GEGANTS núm. 50   Preu unitat 3,75€

Revista GEGANTS del 53 fins a l’actualitat   Preu unitat 3,15€

Llibre EL llibre de l’ACGC, 30 anys d’història. Diversos autors   20,00 €

Llibre KAP, 15 anys Gegants. Diversos autors  10,00 €

Llibret Els Balls de Gegants, Partitures recollides per Joan Amades  1,00 €

Llibre CentEnaris. Nans i Capgrossos de l’any de la picor. Diversos autors  4,00 €

Llibre Els Gegants de Mallorca. Pau Tomàs  45,00 €

Llibre Gegants i Figures Festives de Mataró. Diversos autors  40,00 €

Llibre De Gran a Gegant, Història de Josep Pidelaserra, en Manel el Flabiolaire.  10,00 €

Llibre Nosaltres, els grallers. Blai Fontanals i Argenter  25,00 €

Llibre Gegants, capgrossos i altres entremesos de Rubí. Geganters de Rubí 5,00 €

Llibre 100 Gegants per pintar. Volum 2. El Cep i la Nansa  6,00 €

Llibre 100 Dracs per pintar. Volum 2. El Cep i la Nansa  6,00 €

Llibre 50 Singulars de la Festa per pintar. Volum 2. El Cep i la Nansa  6,00 €

Conte El somni d’en Maurici. Diversos autors  3,00 €

Conte Avi Justinià, no puc dormir. Diversos autors  3,00 €

Conte Camins de Gegants. Diversos autors  3,00 €

Conte La Història dels Gegants de Vilassar. Colla de Geganters de Vilassar de Dalt 8,00 €

Retallable dels gegants de l’ACGC, Treball i Cultura  3,00 €

Retallable dels gegants de Vic  18,50 €

Enganxines de l’Agrupació (dins o fora)  1,00 €

Imans d’en Treball i na Cultura  3,00 €

Bossa dels geganters de Catalunya nova, colors negre, blau, vermell o verda 5,00 €

Bossa dels geganters de Catalunya, color groga  3,00 €

Reproduccions dels gegants de l’ACGC, NAONO  15,00 €

CD interactiu Viu la Festa  6,00 €

CD interactiu 13 de Quinze  6,00 €

DVD I Fira del Món Geganter - Pineda de Mar 2007  8,00 €

DVD La Festa, vint-i-cins anys de l’ACGC - Vic 2010  8,00 €

COL·LECCIÓ I ENQUADERNAMENT REVISTA
L’Agrupació ofereix a les colles, geganters, 
subscriptors de la revista, i persones 
interessades l’oportunitat d’adquirir la 
col-lecció completa de tots els números de 
la revista que s’han publicat fins ara. Les 
comandes s’enviaran per correu postal. 
Pagament contra reemborsament (s’hi 
afegirà la despesa de correus).
L’Agrupació també us ofereix l’oportunitat de 
facilitar-vos l’enquadernament de la revista, 
per la qual cosa només cal que es poseu en 
contacte amb l’entitat.

SUBSCRIPCIÓ ORDINÀRIA
El preu de 4 exemplars és de 12,50 € anuals.

AGRUPACIÓ DE COLLES DE 
GEGANTERS DE CATALUNYA
La Nau, Cultura i Tradicions
c/ Anselm Clavé, 3
08980 Sant Feliu de Llobregat 
(Barcelona)
Tel. 93 685 80 00 – ext. 1755
agrupacio@gegants.cat
La butlleta de subscripció la trobareu al 
web de l’Agrupació www.gegants.cat Feu 
constar correctament les vostres dades: nom 
i cognoms, adreça, població, codi postal, 
telèfon fix, mòbil, e-mail i dades bancàries.

ALTES COM A SOCIS DE L’AGRUPACIÓ
Les colles geganteres que vulguin pertànyer 
a l’Agrupació trobaran la informació i la 
sol·licitud d’alta a la web de l’entitat 
www.gegants.cat, o bé poden trucar al 
telèfon  93 685 80 00 – ext. 1755

ARXIU GEGANTS
Per a consultar l’arxiu de gegants de 
l’Agrupació cal adreçar un correu electrònic 
a arxiu@gegants.cat 

ANUNCIS REVISTA
Per anuncis a la revista, adreçar-se a  
Àngel Berengueras, revista@gegants.cat

Consulteu la web 
de l’agrupació
www.gegants.cat

I en el  proper número parlarem de…

RECUPERACIÓ DEL GEGANT 
NEGRE DE CERVERA.

RECUPERACIÓ DELS HISTÒRICS 
GEGANTS D’AGRAMUNT.

400 ANYS DE L’ALIGA DE LA 
BISBAL D’EMPORDÀ.



Full de rengle de la Processó de Corpus de Molins de Rei. Fragment 3/3. Obra de Joan Amat i Fisa, 1930.  


