


2

CIUTAT GEGANTERA 2012:  
MASQUEFA SERÀ GEGANT

El cap de setmana del 9 i 10 de juny Masquefa (Anoia) viurà un fet històric, únic, irrepetible... La vila acollirà 

la festa gegantera més gran que des del 1985 se celebra anualment a Catalunya, la festa de la Ciutat 

Gegantera. L’esdeveniment comptarà amb la participació d’unes 130 colles de geganters, gegantons i 

capgrossos vingudes d’arreu dels Països Catalans, a més de centenars de músics, entre grallers, dolçainers, 

flabiolaires i tabalers. Masquefa espera rebre la visita d’unes 4.000 persones. 

La celebració del 9 i 10 de juny serà el tret de sortida a tot un any en què la Colla de Geganters i Grallers 

de Masquefa tindrà l’honor de representar arreu la cultura gegantera i el nostre país, Catalunya. 

La colla masquefina serà l’encarregada de passejar en totes les localitats a les quals se la convidi els 

gegants de l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya, en Treball i na Cultura, i fer-los ballar el 

Ball d’Aniversari. També passejarà els gegantons de l’Agrupació, en Pau i n’Alegria, i els farà ballar la peça 

‘Peuets de Gegant’. A més, per haver estat proclamada Ciutat Gegantera 2012, Masquefa acollirà aquest 

any l’assemblea ordinària anual que celebra l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya.

La festa de la Ciutat Gegantera 2012 l’organitza la Colla de Geganters i Grallers de Masquefa, amb el 

suport tècnic i logístic de l’Ajuntament. Els Geganters i Grallers de La Llacuna també han tingut un 

paper clau i han ajudat la colla masquefina en l’organització de l’esdeveniment i s’hi han agermanat a 

l’hora d’aprendre els balls protocol·laris i la música . També compta amb la col·laboració del Centre de 

Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de 

Barcelona i el Consell Comarcal de l’Anoia, que han concedit subvencions amb les quals es finançarà gran 

part del programa.
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UN SOMNI FET REALITAT

Amb la festa de la Ciutat Gegantera 2012 la colla masquefina i el municipi fan realitat un somni que ve 

de lluny. Ja el 2007, pel 20è aniversari dels gegants de Masquefa, l’Isidre i la Magdalena, es va començar a 

estudiar aquesta possibilitat. Després d’un temps de debat, la Colla de Geganters i Grallers es va posar 

a treballar de valent. De seguida va obtenir el suport de l’Ajuntament de Masquefa, la Coordinadora de 

Gegants i Capgrossos de l’Anoia, el Consell Comarcal de l’Anoia i el Consell d’Alcaldes de la comarca. Ja 

el 2011, concretament el 5 de febrer, la colla superava el darrer tràmit i obtenia l’unànime suport de les 

75 colles geganteres catalanes que van participar en l’assemblea de l’Agrupació de Colles de Geganters 

de Catalunya celebrada a Manlleu. Masquefa era proclamada oficialment Ciutat Gegantera 2012.

Un any i molta feina després, la vila ja ho té tot a punt per a convertir-se en la capital del món geganter 

durant 365 dies i acollir la festa de la Ciutat Gegantera. A més de la col·laboració institucional, la colla 

masquefina també compta amb el suport d’un nodrit grup de 160 voluntaris que aquells dos dies vetllaran 

perquè tot surti rodó. També les entitats, els comerços i les empreses de Masquefa s’han adherit a la 

celebració gegantera més gran que se celebra al nostre país.
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UN PROGRAMA D’ALÇADA

La festa de la Ciutat Gegantera 2012 comptarà amb un programa d’alçada que, davant l’actual situació 

econòmica, concentra les activitats en dos dies. En el programa destaquen els actes protocol·laris: la 

inauguració del monument a la Ciutat Gegantera, el pregó, i el traspàs de la Colla de la Seu d’Urgell 

(Ciutat Gegantera 2011) a la Colla de Geganters i Grallers de Masquefa (Ciutat Gegantera 2012). 

Altres activitats destacades seran les quatre cercaviles simultànies que tant dissabte com diumenge 

recorreran els carrers de Masquefa, així com els tallers de mostres tradicionals.

L’esdeveniment de la Ciutat Gegantera 2012 suposa una important oportunitat de promoció per a 

Masquefa. Amb aquest objectiu, la programació inclou una visita històrico-turística per la vila i una visita 

al Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC), únic a l’estat i un dels pocs que hi 

ha a Europa. 

Un altre dels plats forts serà el concert que el popular grup Obrint Pas oferirà la nit de dissabte. En el 

mateix concert actuarà el grup The Trumpets of Falopy, integrat per músics de l’Anoia i el Baix Llobregat. 

Aquesta formació ha estat l’autora de l’himne de la Ciutat Gegantera 2012, el primer himme a ritme d’ska. 

A part d’aquests actes, el programa de la festa de la Ciutat Gegantera 2012 inclou moltes altres activitats 

per a totes les edats.
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Del 4 al 10 de juny

Exposició de capgrossos. Biblioteca Municipal

Dissabte 9 de juny

8.00h: Acollida de colles al llarg de tot el dia

09.00h: Benvinguda autoritats. A l’Ajuntament

10.00h: Pregó Ciutat Gegantera i inauguració del 

monument a Ciutat Gegantera a càrrec del grup 

masquefí Teatrerus. Jardins del CTC

11.00 a 13h: 

-Jocs gegants per infants. Escola El Turó

-Grafit tradicional per als més joves. Antiga Biblioteca 

(C/ Crehueta)

-Tallers i mostres tradicionals per a totes les edats 

(ball de bastons de Masquefa, ball de gitanes de 

Torredembarra). 

-Visita històrico- turística pel poble. Sortida de l’escola 

Font del Roure

- Visita al CRARC (Centre de Recuperació d’Amfibis i 

Rèptils de Catalunya). C/ Santa Clara

16.00h: Plantada de gegants al voltant de l’escenari 

principal. Cruïlla de l’avinguda de la Línia amb el carrer 

Rogelio Rojo

17.00h: Mostra de balls protocol·laris de gegants 

d’arreu de Catalunya. Cruïlla de l’avinguda de la Línia 

amb el carrer Rogelio Rojo

18.00h: 4 cercaviles de gegants simultànies pels carrers 

de la vila.

21.00h: Sopar de les colles geganteres. 23.00h: 

Cercavila nocturna de capgrossos amb els tabals i la 

Colla de Diables Pixafocs i Cagaspurnes de Masquefa. 

Sortida de la plaça de l’Estació

24.00h: Castell de focs. Amb la col·laboració de 

Pirotècnia Rosado. Escola El Turó

Quarts d'una: Nit de concert. Amb The Trumpets of 

Falopi i Obrint Pas.

Diumenge 10 de juny

Quarts de vuit: Toc de matines i acollida de colles. 

Organitzat pels grallers i gralleres de La Llacuna. 

10.00h: Esmorzar geganter.

11.00h: Plantada de gegants als diferents indrets de la 

Vila (Ajuntament de Masquefa, camp de futbol, polígon 

La Pedrosa, plaça de l’Estació)

12.00h: 4 cercaviles de gegants simultànies pels carrers 

de la vila. 

13.00h: Parlaments de les autoritats. Actes 

protocol·laris de traspàs de la Colla de la Seu (Ciutat 

Gegantera 2011) a la Colla de Geganters i Grallers de 

Masquefa (Ciutat Gegantera 2012). A l’escenari principal, 

cruïlla de l’avinguda de La Línia amb el carrer Rogelio 

Rojo
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COLLES INSCRITES

Fins al moment s’han inscrit a la festa de la Ciutat Gegantera 2012 de Masquefa les colles següents:

ALT CAMP  

Colla Gegantera ‘’La Pessigolla’’ de 
Valls

Alt Camp

  

ALT PENEDÈS  

Gegants de Clariana Alt Penedès

Colla Ferafoc Alt Penedès

Colla Gegants de Lavern Alt Penedès

Colla Gegantera de “el terrazel” Alt Penedès

Agrupació Folklórica Gegants 
d’Ordal

Alt Penedès

Colla de gegants de Mediona Alt Penedès

Geganters can batista Alt Penedès

Colla Gegantera els Titots de Sant 
Cugat Sesgarrigues

Alt Penedès

Gegants de La Beguda Alt Penedès

Festa de la Fil·loxera de Sant Sadurní 
d’Anoia

Alt Penedès

Colla de Gegants de Sant Pere 
molanta

Alt Penedès

Geganters de Sant Joan Samora Alt Penedès

  

ALT URGELL  

Colla de Geganters i Grallers de la 
Seu d’Urgell

Alt Urgell

  

ANOIA  

Dessota (Portadors de la imatgeria 
festiva d’Igualada

Anoia

Eixerits geganters de la vila de Piera. Anoia

Geganters i Grallers de La Llacuna Anoia

Geganters de Capellades Anoia

Gegantets de Capellades Anoia

Anoia Folk de la Pobla de Claramunt Anoia

Colla de Geganters i Grallers de 
Calaf

Anoia

Colla gegantera Vilanova d’Espoia Anoia

Colla gegantera del Bisbalet Anoia

Geganters i Grallers de Vilanova del 
Camí

Anoia

Grallers de Capellades Anoia

  

BAGES  

Geganters de Moià Bages

Geganters i grallers Poble Nou de 
Manresa

Bages

Geganters i Grallers Sant Fuitós del 
Bages

Bages

Colla de Geganters i Grallers de 
Navarcles

Bages

Geganters de Manresa Bages

colla gegantera i graellera castellbell 
i el vilar

bages

Colla de Gegants i Grallers del Xup 
de Manresa

Bages

Geganters de Sant Joan de 
Vilatorrada - S.C La Vervena

Bàges

  

BAIX CAMP  

Colla Gegantera de Botarell Baix Camp

Colla Gegantera de la Selva del 
Camp

Baix Camp

Colla de Geganters i Grallers Seré i 
Marinada de les Borges del Camp

Baix Camp

Colla Gegantera d’Almoster Baix Camp

  

BAIX EMPORDÀ  

Colla Gegantera Ganxona ( S.Feliu 
de Guíxols)

Baix Empordà

  

BAIX LLOBREGAT  

Colla Gegantera de Sant Just 
Desvern

Baix Llobregat
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Geganters de Sant Feliu de Llobregat Baix Llobregat

Colla de Gegants i Grallers de 
Corbera de Llobregat

Baix Llobregat

Ampa Mare de Déu del Carme Baix Llobregat

Agrupació Cultural Folklòrica de 
Sant Feliu de Llobregat

Baix Llobregat

Geganters d’Esplugues Llobregat Baix Llobregat

Geanters i grallers de Casablanca Baix Llobregat

Geganters i grallers de Cervelló Baix Llobregat

Associació Gegantera recreativa El 
Prat de Llobregat

Baix Llobregat

Colla Gegantera de Pallejà Baix Llobregat

Geganters i grallers i nans d’Olesa de 
Montserrat

Baix Llobregat

Colla de Geganters i Grallers de 
Sant Vicenç dels Horts

Baix Llobregat

La Gralla Associació Cultural La 
Palma, Gegants de la Palma de 
Cervelló

Baix Llobregat

Gegants de Martorell Baix llobregat

Colla de Geganters de Sant Joan 
Despí

Baix Llobregat

Colla de Gegants i Gralles de Sant 
Andreu de la Barca

Baix Llobregat

Geganters de Sant esteve Sesrovires baix llobregat

  

BAIX MAESTRAT  

Colla de Gegants i Cabuts de 
Benicarló

Baix Maestrat

  

BAIX PENEDÈS  

Colla Gegantera i Grallera de 
Calafell

Baix Penedès

  

BARCELONÈS  

Colla  Gegantera  de   l´ Escola   
Jungfrau

Barcelonès

Colla Gegantera de la Bruixa Violeta Barcelonès

ACH “El Drac d’Or” de l’Hospitalet Barcelonès

Manotes de Tro L’Hospitalet Barcelonès

Colla de Gegants i Cap grossos de 
Santa Coloma de Gramanet

Barcelonès

Colla de Geganters de Badalona Barcelonès

A.C.R Cap grossos La Florida Barcelonès

  

CONCA DE BARBERÀ  

Amics dels Gegants - Montblanc
Conca de 
Barberà

Ass. Geganters Santa Coloma de 
Queralt

Conca de 
Barberà

  

GARRIGUES  

La Roca Fumada - Gegants, Caps i 
Grallers de Juneda

Garrigues

  

GIRONÈS  

Colla Gegantera de Bescano Gironés

  

LA CERDANYA  

Geganters i Grallers de Queixans La Cerdanya

  

LA NOGUERA  

Gegants i Grallers de Camarasa La Noguera

Colla de Gegants i Grallers de Seròs La Noguera

  

LA RIBERA  

Colla Gegantera de Mora la Nova La Ribera

LA SEGARRA  

Grup de Geganters de Cervera La Segarra

  

LA SELVA  

Colla gegantera d’Hostalric La selva

  

LES GARRIGUES  

Colla de Geganters de l’Ajuntament 
de les Borges Blanques

Les Garrigues

  

MARESME  

Colla de Geganters de Vilassar de 
Dalt

Maresme

colla gegantera Palafolls Maresme

Colla de Geganters/es i Grallers/es 
de Calella

Maresme
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Colla Gegantera d’Iluro Maresme

Colla Geganters de Sant Pol de Mar Maresme

Geganters i grallers de Sant Andreu 
de Llavaneres

Maresme

Colla de Geganters de Malgrat de 
Mar

Maresme

Colla de Geganters i Grallers de 
Caldes d’Estrac

Maresme

Colla de Gegants, capgrossos, 
Grallers i Timbalers d’Alella

Maresme

Colla Gegantera Lucius Marcius de 
Mataró

Maresme

Colla de Gegants i Nans de Vilassar 
de Mar

Maresme

Colla de Geganters del Masnou Maresme

Colla de Geganters i Capgrossos de 
Teià

El Maresme

  

MONTSIÀ  

Colla Gegantera i Dolçainera de 
l’Esbart Dansaire Rapitenc

Montsià

  

OSONA  

Geganters i Grallers de Centelles Osona

Agrup. Gegantera i Grallera “Sac i 
Ganxo” de Sant Hipólit de Voltregà

Osona

Colla Gegantera i Grallera de 
manlleu

Osona

  

RIPOLLÈS  

Fal·lera de Camprodon Ripollès

  

SEGRIÀ  

Marge Esquerra del Riu Segre Segrià

Col·lectiu Cultural Cappont Segrià

Gegants de la Paeria - Lleida Segrià

  

TARRAGONÈS  

Colla gegantera del barri Sant Pere i 
Sant Pau

Tarragonés

Colla de gegants La Unió de Sant 
Pere i Sant Pau, Tarragona

Tarragonès

Colla Gegantera del Serrallo de 
Tarragona

Tarragonès

Esmarris de Creixell Tarragonès

Geganters i Capgrossos de Creixell Tarragonès

  

URGELL  

Associació Cultural La Fal·lera 
Gegantera de Tàrrega

Urgell

  

VALLÈS OCCIDENTAL  

Colla de Geganters i Grallers de 
Barberà del Vallès

Vallès Occidenal

Gegants i grallers/es de la Concòrdia Vallès Occidenal

Geganters i grallers de Gràcia - 
Sabadell

Vallès Occidenal

Gegants i Capgrossos de Sabadell Vallès Occidenal

Geganters de Sant Cugat Vallès Occidenal

Geganters i Grallers de Sant Quirze 
del Vallès

Vallès Occidenal

Colla gegantera del CEIP Teresa Altet Vallès Occidenal

Geganters i grallers de la Creu Alta Vallès Occidenal

  

VALLÈS ORIENTAL  

Colla de geganters de Vallgorguina 
dels gegants de Vallgorguina, es a dir, 
Bernat i Elionor

Valles oriental

Colla Gegantera de Mollet del Vallès Vallès Oriental

Colla de geganters del Baix 
Montseny

Vallès oriental

Colla gegantera de lliçà de Vall Vallès oriental

Colla de Geganters i Grallers de 
Sant Celoni

Vallès Oriental

Asso. Colla Geganters de St Feliu de 
Codines

Vallès Oriental

La Patufa de Llinars del Vallès Vallès Oriental
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CIUTAT GEGANTERA: UNA MICA D’HISTÒRIA

El 1985, i inspirats en la Ciutat Pubilla de la Sardana, l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya 

(ACGC) va crear la trobada anual de les colles geganteres catalanes. Ja fa, doncs, 27 anys que se celebra 

aquest esdeveniment. Els convidats i protagonistes en aquesta festa són milers de geganters i geganteres 

que acompanyen unes 500 figures de gegants i gegantons i, entre grallers, dolçainers, flabiolaires i tabalers, 

gairebé 400 músics, que acompanyen les cercaviles i balls de gegants.

Les colles que volen ser Ciutat Gegantera disposen d’un termini per a presentar la seva candidatura. 

Posteriorment les candidatures es presenten en l’Assemblea General de l’Agrupació de Colles de 

Geganters de Catalunya.  Els candidats tenen 20 minuts per mostrar i explicar a totes les colles geganteres 

de Catalunya com és la seva vila, qui són i què ofereixen com a poble que estima els gegants. L’objectiu és 

convèncer les colles que són la millor opció. Un cop feta les presentacions, les colles geganteres presents 

a l’Assemblea emeten el seu vot.

La colla i població escollida té la responsabilitat d’organitzar un seguit d’actes un cap de setmana en 

concret, tot i que també es pot repartir durant l’any. A més d’organitzar la trobada, conjuntament amb 

l’Ajuntament, la colla gegantera assumeix la responsabilitat i té l’honor de passejar en Treball i na Cultura, 

gegants de l’ACGC, i fer-los ballar amb el Ball d’Aniversari; passejar en Pau i l’Alegria, gegantons de 

l’ACGC, i fer-los ballar amb Peuets de Gegant. El municipi també acull l’assemblea anual ordinària de 

l’Agrupació.  Fins al moment, les poblacions que han estat Ciutat Gegantera són les següents:

•	 Sallent (1985)

•	 Tona (1986)

•	 Vilassar de Dalt (1987)

•	 Molins de Rei (1988)

•	 Sant Celoni (1989)

•	 Manresa (1990)

•	 Sant Julià de Lòria (1991)

•	 Matadepera (1992)

•	 Reus (1993)

•	 Palamós (1994)

•	 Lleida (1995)

•	 Esplugues de Llobregat 
(1997)

•	 Móra d’Ebre (1998)

•	 Vic (1999)

•	 Barberà del Vallès (2000)

•	 Sant Feliu de Llobregat 
(2001)

•	 Sant Carles de la Ràpita 
(2002)

•	 Mollet del Vallès (2003)

•	 El Prat de Llobregat 
(2004)

•	 Capellades (2005)

•	 Montblanc (2006)

•	 Sant Joan Despí (2007

•	 Sant Vicenç dels Horts 
(2008)

•	 Tàrrega (2009)

•	 Manlleu (2010)

•	 La Seu d’Urgell (2011)
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L’AGRUPACIÓ DE COLLES DE GEGANTERS DE 
CATALUNYA I ELS SEUS GEGANTS

L’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya s’encarrega, a més de l’organització d’activitats festives, 

de la divulgació, la conservació i l’estudi del món dels gegants. L’agrupació dedica especial atenció a la 

millora qualitativa de la música popular i els balls de gegants, organitzant cursos i oferint assessorament 

als geganters. Aquest col·lectiu de més de 2.000 gegants mou entre 20.000 i 25.000 persones, agrupades 

en 500 entitats que mantenen una activitat continuada al llarg de l’any. Les entitats  s’interrelacionen entre 

elles mitjançant més de 350 trobades anuals. 

EL TREBALL I LA CULTURA

Els gegants de l’Agrupació són El Treball i la Cultura. Van néixer l’any 1985, quan es va proposar i aprovar 

la construcció d’uns gegants per a l’entitat. Va guanyar el projecte de la Colla de Centelles. El Treball i la 

Cultura els va dissenyar Griselda Karsunke, i van ser construïts per Manel Casserres i Boix, de Solsona. 

Els gegants es van estrenar l’1 de maig de 1988 a Montserrat. Aquests gegants, amb els seus noms i 

configuració, volen representar Catalunya. 

La idea de representar Catalunya en les figures d’una 

parella de gegants va interessar molt des d’un bon principi. 

Repassant la història i el caràcter d’aquesta terra es 

va arribar a la conclusió que, si existeix encara, i té una 

personalitat singular, és gràcies a l’esforç i la tenacitat de 

tots aquells que ens han precedit. Tenim la nostra cultura 

pròpia i el treball, que no ha espantat mai cap català, ha 

estat sempre el mitjà d’aixecar un país. Així, doncs, per què 

no poden ser Cultura i Treball els noms d’uns gegants?

La Cultura va ser dissenyada com una dona rossa, amb els 

ulls clars, de faccions fines i tranquil·les que fan pensar en 

els nostres avantpassats. Les joies fan esment dels nostres 

artesans joiers, molts dels quals podem considerar-los com 

a gran artistes i, amb una englantina d’or a la mà, la geganta 

ens recorda els jocs florals, tan representatius en el camp 

de les nostres lletres.

El Treball es representa amb la figura d’un home bru, 

amb els cabells rinxolats i la barba espessa, ulls foscos i 

faccions marcades. A la mà dreta, el gegant, porta un llibre 

de comptes, tant importants en qualsevol feina que es faci. 

A la mateixa mà duu un segell amb les quatre barres, escut 

de la nostra gran família.
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LA COLLA DE GEGANTERS I GRALLERS DE 
MASQUEFA I ELS SEUS GEGANTS

La Colla de Geganters i Grallers de Masquefa va néixer l’any 

1987, fruit de l’interès d’un grup de masquefins i masquefines 

pel món geganter. Ho va fer amb el suport de l’Ajuntament de 

Masquefa, que es va fer càrrec de les despeses de construcció 

de les figures dels gegants i del vestuari dels membres de la colla.

Al llarg d’aquests 25 anys, per la colla masquefina han passat més 

d’una seixantena de persones de diferents edats. Actualment la 

Colla de Geganters i Grallers de Masquefa l’integren una vintena 

de persones, tant infants, com adolescents, adults i gent gran, ja 

que tenen edats compreses entre els 6 i els 65 anys. 

El grup ha tingut tres caps de colla: Josep Maria Rovira (des dels 

inicis i durant 10 anys), Francisco Samus, pel període d’un any, i 

Elena Fàbregas, que ja en fa 12 que està al capdavant de la colla.

L’ISIDRE I LA MAGDALENA

Els gegants de Masquefa són l’Isidre i la Magdalena. El constructor 

de gegants Toni Mujal, de Cardona, va crear les dues figures 

seguint els esbossos que havien fet diversos artistes masquefins. 

Mujal va acabar definint-ne la imatge i construint els gegants de 

Masquefa, que són personatge imaginaris. L’Isidre mesura 3,95 

metres i la Magdalena 3,85. El constructor es va inspirar en la 

mitologia asteca per dissenyar la parella, trets que es noten tant 

en el casc i l'armadura del gegant com en la diadema que llueix 

la geganta.

El nom triat per als gegants de Masquefa correspon al nom dels 

patrons de la vila: Sant Isidre i Santa Magdalena. Del vestuari 

dels gegants se’n van encarregar modistes locals. La geganta ha 

estrenat tres vestits i el gegant porta el primer. Els seus padrins 

són Els Gegants de La Beguda i els Gegants de Capellades.

L’Isidre i la Magdalena tenen ball propi, ‘El Vals dels Gegants de Masquefa’, música creada pel Mestre 

Matas. La coreografia va anar a càrrec de Lluís Ardèvols i Xavier Leoz. El ball es va estrenar el 27 d’octubre 

del 2007, en els actes de celebració del 20è aniversari de la Colla de Geganters i Grallers de Masquefa.




