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Últimament es parla molt de les festes patrimonials, del 
patrimoni cultural. Aquesta és l’herència cultural pròpia 
del passat, amb la qual un poble viu el present i transmet a 
generacions futures. El patrimoni cultural està constituït 
per tots els béns i valors culturals que són expressió de la 
nacionalitat o identitat d’un poble, com ara la tradició, els 
costums i els hàbits, així com el conjunt de béns immate-
rials i materials, mobles i immobles, que tenen un espe-
cial interès històric, artístic, estètic, plàstic, arquitectònic, 
urbà, arqueològic, ambiental, ecològic, lingüístic, sonor, 
musical, audiovisual, fílmic, científic, testimonial, docu-
mental, literari, bibliogràfic, museològic, antropològic i 
les manifestacions, els productes i les representacions de 
la cultura popular”.
 Tota aquesta introducció ens serveix per presentar la 
nova revista, que segurament podria estar entrant a les 
portes d’una nova etapa. Són molts escrits i continguts 
que hi han a dins d’ella. Alguns més actuals, i d’altres més 
històrics, però tots ells tenen la intenció de donar el valor 
patrimonial dels gegants en el seu màxim esplendor.
 L’Àliga de la Bisbal d’Empordà, amb més de 400 anys 
al darrere, encapçala la present revista, la 127. Això no és 
casual i és que volem fer un primer pas en la consolidació 
del projecte a través de les dues columnes argumentals que 
la sostenen: la recerca històrica i la vida associativa. Per 
una banda ens agrada remenar arxius i explicar, amb la 
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màxima veracitat possible, que passava anys enrere. Tan-
mateix també ens interessa explicar que està passant ara 
mateix per tal de deixar-ne testimoni. De fet, Joan Amades 
en la seva obra vital ja ho feia: recercava i publicava els 
costums actuals i antics de cada indret. En definitiva, re-
collia el patrimoni cultural immaterial per tal de transme-
tre-ho a les noves generacions. De fet, l’interès per les dues 
vessants esmentades ens fa que per primer cop, i potser 
excepcionalment, hem hagut d’ampliar la revista a quatre 
pàgines  més. Hem passat de 40 a 44! 
 Per posar exemple a tot això, fa poc ens arribaven 
dues notícies en paral•lel. Per una banda ens arribava la 
notícia que la Junta Electoral va prohibir, durant 48 hores, 
la trobada anual de Sant Joan de Vilatorrada, que coincidia 
amb les dates del 10N. Però per altra l’Ajuntament de Ta-
rragona anunciava que es posava en marxa per la restau-
ració dels gegants Moros i Negres vells que fins ara estan 
amagats a darrere d’unes cortines a la Casa de la Festa. To-
tes dues notícies trobem interessant que siguin recollides 
d’una manera o altra. 
 Amb tot, no volem deixar de fer un últim apunt a tot 
els darrers esdeveniments que estan succeint al país. Des 
de la revista ens importa tot allò que està passant als últims 
mesos, i és per això que ens volem adherir a la causa que 
ens pertoca en aquests moments d’intranquilitat moderada.
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SANT COSME I SANT DAMIÀ

DE PRIMERA MÀ

TEXT XAVIER NAVARRO

Amb l’estrena dels gegants de la parròquia de Sant Cosme 
i Sant Damià del Prat del Llobregat m’han sorgit diverses 
reflexions entorn la folklorització del patrimoni, en aquest 
cas el religiós. També em ve al cap que la diferència entre 
una “imatge d’un sant” i un “gegant festiu” no està tan allun-
yada. Però aquestes reflexions no ens haurien de sobtar ja 
que el Corpus va fer créixer alguns elements i personatges 
bíblics (habitualment de l’antic testament) que depenent de 
la seva envergadura eren portats d’una manera o altra. Al-
guns amb rodes i altres portats a pes han transmès (i encara 
ara) una sèrie de valors entorn el cristianisme. 
 Les esglésies són un pou d’imatges antropomòrfiques 
exposades que representen la fe cristiana a través dels seus 
personatges màrtirs i santificats. Aquestes imatges resten 
estàtiques a l’espera d’ofrenes i peticions. Però amb algunes 
celebracions del costumari cristià (Setmana Santa o Festes 
Majors) són tretes i lluïdes amb el respectiu ferbor popu-
lar pel carrer. Alguns estan acompanyats per relíquiaris i 
d’altres tansols reproduccions. 
 Sigui com sigui, això que els sants ballin no és nou, ja 
que ho podem veure contínuament a les processons de Set-
mana Santa quan surten pel carrer. Amb sobrietat i solem-
nitat ballen moltes imatges que surten al carrer amb caràc-
ter del sud de l’estat espanyol que a la vegada s’ha importat 
a d’altres regions al so se bandes i cornetes. A Catalunya, 
tradicionalment, el ball de sants és més auster si bé nomes 
son traslladats dun punt A a un pant B (portats amb rodes 
o bé a pes), sense cap mena de moviment al ritme de la mú-
sica (si bé cal destacar que moltes d’elles són conegudes pel 
seu silenci durant la seva passada).
A Sicília és tal la seva devoció per fer ballar els seus Sants 
que fins i tot ho fan de manera alegre i molt popular. Al-
guns d’aquests elements (que representen els apòstols) són 
anomenats com a “santoni geganti”. Però a Europa trobem 
altres representacions de sants en forma de gegant festiu: 
Sant Cristòfol (a Sitges i Roermond -Holanda-) , Sant Ponç 
de Samalús, Santa Birgitta de Suècia, Santa Eulàlia/Laia de 
Barcelona, Sant Francesc d’Assís/Franxesco de Mataró, Sant 
Benet de Palerm/Santo Negro d’Olot, Sant Jordi de Catalun-
ya, entre d’altres. Cal dir que algunes d’aquestes figures 
s’han fet interessants ressenyes en passades edicions de la 
present revista.
 Però anem al que ens ocupa: la veneració de Sant 
Cosme i Sant Damià a través del folklore festiu. La tradi-
ció cristiana ens explica que aquests dos personatges eren 
germans i que es dedicaven a la medicina de manera “pro 
bono publico” (és a dir, desinteressadament). Les seves 

creences religioses cristianes van propiciar que, per ordre 
de Dioclesià, fossin torturats cap a l’any 300 d.c.
 La relació d’aquests personatges amb la medicina ha fet 
que tots els qui pateixen d’algun mal físic s’han encomanat 
a aquests sants. Exemple d’això el trobem a la Capella dels 
Sants Metges de Granollers, al carrer Corró. Si entrem es po-
den apreciar que els diversos “ex-vots” tenen formes antro-
pomòrfiques: cames, braços, caps, etc. Tots ells fan al•lusió 
als diversos mals que patien els feligresos. De fet, la devoció 
dels diversos veïns per aquests sants ha fet que els seus ge-
gants vells adoptessin, al 1981, els noms de Cosme i Damia-
na, un fet que es repeteix amb els gegants de Queixans. Tot 
i amb això la imatge d’ambdues parelles poc tenen a veure 
amb els sants.

Els quatre gegants de la Parròquia de Sant Cosme i Sant Damià. Al darrere els 
nous, i al davant els vells.  Foto: Marc Garcia

Quan els sants ballen i/o es passegen
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Actualment el dia de celebració és el 26 de setembre, si bé 
anys enrera ho era el dia després. En d’altres indrets, segons 
el seu calendari, s’ha traslladat al 25 de setembre. Amb tot 
aquest ball de números la Parròquia de Sant Cosme i Sant 
Damià va decidir presentar les seves noves figures el dijous 
26 de setembre, dins el Retaule dels Sants Metges a l’interior 
de la petita església pratenca. La devoció pels sants metges 
ve d’antic quan hi havien les aigües estancades del Delta del 
Llobregat pels volts del 1500.
Els nous gegants, incorporats a l’imaginari de Festa Major, 
estan inspirats en unes estampes i amb les proporcions es-
collides segons les dels gegants d’Olot. Malgrat no estar com-
plets, mica en mica s’aniran complementant amb aureoles 
de llautó.
     Aquestes noves figures colossals venen a substituir 
uns que es van fer l’any 2013 per part de Ventura&Hosta 
de Navata a petició de la Cultural dels Sants Metges. Poste-
riorment les petites figures van canviar de vestuari i es van 
fer algunes modificacions escultòriques que van realitzar 
diversos membres de la Cultural.

La devoció als Sants Metges té més municipis a tenir en 
compte per aquest article. Es tracta del municipi d’Argelers 
de la Merenda (al Rosselló, Catalunya Nord) on trobem una 
parella de Cosme i Damià santificats en forma de gegant 
tradicional. Es van estrenar el 2 d’octubre de 2004 i van ser 
obra de Jean Paul Lopez de Ribesaltes. 

Articles relacionats:
- Díaz-Plaja, Aurora: “Pregó de festes de Santa Eulàlia/La nena que volia ser 

geganta”. Revista Gegants, 41, 1998.
- Grau, Xantal: “Sant Jordi”. Revista Gegants, 49, 2000. 
- Tomàs, Carme: “La Laia. L’any 1983 es va recuperar la celebració de les Festes 

de Santa Eulàlia”. Revista Gegants, 58, 2002.
- Miralles, Eloi: “Gegants/Apòstols de Pasqua. Noves aportacions a l’article 

publicat al núm. 25 de la revista”. Revista Gegants, 62, 2003.
- Michel, Tom; Ibáñez, Marta (traduc.): “El primer Gegant suec presentat en 

una desfilada de torxes. Representa a Santa Birgitta, patrona de Suècia”. 
Revista Gegants, 62, 2003.

- Pozo, Joan: “Sant Cristòfor, patró dels geganters?”. Revista Gegants, 114, 2016.
- Ibàñez, Oriol: “Sant Jordi (i companyia) a la imatgeria festiva.” Revista 

Gegants, 117, 2017.

Els gegants Sants Metges d’Argelers de la Merenda. Foto: Geganters d’Argelers. Ofrenes a la Capella dels Sants Metges de Granollers. Foto: Kevin Noguera.

DE PRIMERA MÀ
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CERVERA RECUPERA 
EL GEGANT NEGRE
TEXT LLUÍS ÀNGEL BELLAS

Cervera va estrenar el recuperat Ge-
gant Negre en el marc de la Trobada 
de Gegants de la Festa Major del Sant 
Crist el passat mes de setembre. Es 
tracta de l’últim gegant de la Confra-
ria del Sant Esperit, entitat propietària 
dels gegants de la ciutat des del segle 
XVI i desapareguda a finals del segle 
XIX. Aprofitant la celebració de Cerve-
ra Capital de la Cultura Catalana 2019 
el Grup de Geganters de Cervera han 
commemorat així els 70 anys dels Ge-
gants vells de la ciutat, Almodis i Gui-
lllem estrenats el Corpus de 1948.  
 La recuperació de la figura ha es-
tat un procés complex i col•laboratiu 
entre els Geganters de Cervera, el 
Museu Comarcal de Cervera i el cons-
tructor de la figura, Carles Teixidó del 

taller l’Esfera de Bellpuig. A iniciativa 
dels geganters, el museu va realitzar 
una recerca etnològica sobre el Gegant 
Negre amb finançament de l’Institut 
Ramon i Muntaner. La recerca ha do-
nat el màxim de detalls sobre la figura 
que els geganters han pogut utilitzar 
per assessorar Carles Teixidó en el pro-
cés de construcció. 

EL FET GEGANTER A CERVERA VE DE LLUNY
El 1450 es documenta per primera 
vegada un gegant a Cervera. El do-
cument és un pagament de la Paeria 
de Cervera per refer l’entremès d’uns 
gegants de paper que s’havien mullat 
a la processó de Corpus. Al llarg de 
l’Edat Moderna es popularitza el feno-
men dels gegants a Cervera gestionats 

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

Agustí Duran i Sanpere, 1916. Arxiu Fotogràfic del Grup de Geganters de Cervera

per la Confraria del Sant Esperit. En 
un principi trobem un gegant repre-
sentant al personatge bíblic de Goliat 
i posteriorment l’acompanyaran una 
parella de gegantons. No obstant això, 
la situació canvia a partir de finals 
del segle XVIII quan són prohibits. A 
partir del segle XIX, derogada la pro-
hibició, apareix una sola parella de ge-
gants que participaran a les festes de 
la ciutat fins que el 1901 seran substi-
tuïts pels Gegants Reis, antecessors di-
rectes dels gegants Guillem i Almodis. 
És en aquest context quan el 1916 es 
recupera un dels gegants del segle XIX, 
el Gegant Negre que acompanyarà la 
parella com a patge. 

TREIENT LA POLS
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EL GEGANT NEGRE
La Comissió de Festes de l’Ajuntament de Cervera va decidir 
encarregar la restauració d’aquest antic gegant de la Con-
fraria de Sant Esperit amb la idea de que tornès a sortir a la 
Festa Major de Sant Crist de 1916. La recuperació es produïa 
en un context festiu crític ja que des del 1913 ja no sortia 
l’Àliga i des del 1915 la ciutat havia deixat de celebrar la fes-
ta local més important, la Festa Major del Santíssim Miste-
ri, pel robatori de la relíquia. El vell gegant representa un 
patge reial que acompanya els Gegants Reis amb una indu-
mentària similar a la d’un beduí vestit amb tela de ratlles, 
turbant i una característica caixa a les mans.
 La segona vida d’aquesta gegant va ser de curta du-
rada, de 1916 a 1921. La decadència dels gegants i els al-
tres elements del seguici festiu local era evident per les 
fotografies i la documentació que hem pogut trobar. La 
decadència del gegantó es manifestarà quan el 1920 apa-
reix amb una indumentària més simple i pobre, però amb 
una significació bèl•lica molt clara: canvia el turbant i la 
caixa per un birret moresc i una espasa a la mà dreta. A 
partir de mitjans de la dècada de 1920 deixa d’aparèixer en 
programes i fotografies de la Festa Major. La desaparició 
queda palesa l’any 1931 quan Joan Amades, que en aquell 
moment estava enllestint el seu llibre anomenat Gegants, 
Nans i altres entremesos, rep una carta del fotògraf cerverí 
Claudi Gómez Grau en la que descriu l’estat del Gegant Ne-
gre i d’alguns Nans: “estan ja retirats per el seu mal estat i 
que no tenen ganes de restaurar-los”. El Gegant Negre ja 
només quedarà en la memòria col•lectiva dels cerverins de 
post-guerra i en les magnífiques fotografies i documents 
consultats. Fins que cent anys més tard el Grup de Gegan-
ters de Cervera el recuperarà. 

LA RECUPERACIÓ DEL GEGANT 
El Gegantó Negre es va estrenar amb gran èxit el dissabte 21 
de setembre del 2019 en el marc de la Trobada de Gegants 
de la Festa Major del Sant Crist de Cervera. Es va celebrar 
en un format inèdit al Gran Teatre de la Passió de Cerve-
ra per culpa de la pluja. Més de 2.000 persones van omplir 
l’equipament per assistir a l’estrena com a eix central. El 

bateig va comptar com a padrins els gegants petits de Sant 
Fruitós de Bages i el conseller de Cultura a l’exili, Lluís Puig. 
Uns padrins amb una vinculació molt estreta amb els ge-
ganters i la cultura popular cerverina des de fa molts anys. 
 El procés de recuperació va iniciar-se a principis del 
2018 amb la realització d’una recerca etnològica des del 
Museu Comarcal de Cervera que ha pogut donar peu a la 
recreació de la figura. Carles Teixidor del taller l’Esfera de 
Bellpuig ha concebut la figura assessorat en tot moment 
pels geganters cerverins fins a la seva estrena. S’han utilit-
zat materials de construcció propis d’un gegant de principis 
del segle XX (paper-cartró, bigoti i celles amb postissos, in-
dumentària…). El seu pes i altura, 25kg i 2,70m, el convertei-
xen en la figura idònia per iniciar-se a ballar gegants. 
 La novetat respecte a la figura històrica ha estat la in-
corporació de la recollida de xumets als infants que es fan 
grans a través de la caixa que el geganter pot obrir des de 
l’interior. Cervera es suma a aquest popular ritual de pas 
estès a arreu de Catalunya generant així un apropament efi-
caç amb les noves generacions de cerverins.
 La ciutat de Cervera i el Grup de Geganters han guan-
yat un nou element de la Cultura Popular amb un gran po-
tencial, el Gegant Negre.  

Articles relacionats:
- Grau, Jan: “Les recerques de l’Ollé (IV)/Gegants amb patge negre!”,   

Revista Gegants, 51, 2000.
- Sala, Carles: “Patrimoni festiu de Cervera”, Revista Gegants,    

Revista Gegants, 56, 2001.

El Gegant Negre flanquejat pels gegants vells de Cervera aquest 2019. 
Foto: Eva Balcells.

Família Mestres, 1920. Arxiu Fotogràfic del Grup de Geganters de Cervera.

TREIENT LA POLS
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DE PRIMERA MÀ

Entre els rius Besòs i Tordera es troba bona part de la coneguda “costa de llevant”. 
Aquesta zona, a la qual ens referim, està delimitada pels rius esmentats, el mar 
Mediterrani i diverses serres i monts (Sant Mateu, Marina, Montnegre, la Conre-
ria, entre d’altres). La zona està dividida en dues comarques oficials: Barcelonès 
i Maresme, si bé aquest darrer és podria utilitzar per anomenar aquest fragment 
de costa de llevant a causa de les similituds geogràfiques i culturals. Tota aquesta 
zona de llevant està formada per diverses subcomarques: Baix Besòs, Baix Mares-
me, Alt Maresme (o Marina de la Selva) o Baixa Tordera
 En aquest context esmentat, el Maresme és una zona amb abasta tradició 
d’elements festius i balls, si bé cal dir que en molts casos no s’han pogut conser-
var en el seu màxim esplendor tradicional i patrimonial. Tradicionalment aquesta 
zona destaca el ball de bastons, el de gitanes, el de plaça i el flabiol i bombo com a 
instrument musical.
 Pel que fa el fet geganter te tradició secular documentada: Mataró, Badalona, 
Arenys de Mar, Canet de Mar i Vilassar de Dalt són alguns dels municipis amb més 
antigues referències de la tradició esmentada. 
 Als anys 80 s’inicia la cursa de creació d’elements festius per cada poble. Una 
cursa que continua durant els anys 90 i als 2000. Tots aquests elements han arrelat 
amb major o menor transcendència a llurs pobles tot ritualitzant-se dins les prò-
pies festes. Tiana i Montgat, per exemple, tenen molta feina a fer en aquest sentit. 
Però més enllà dels localismes, el Maresme destaca per la unió entre les diverses 
entitats que gestionen part del patrimoni festiu maresmenc. Mostra d’aquesta  
d’això va ser la creació, al 1991, de la primera trobada de gegants del Maresme 
que s’ha mantingut sense interrupció des del primer moment. El sistema escollit, 
únic al territori, va fer que totes les colles es comprometessin a acollir la festa en 
un moment o altre de manera que era un sistema inclusiu i paritari territorial-
ment parlant. És per això que es va implantar el sistema d’elecció d’un represen-
tant anual de la comarca. Naixeria la figura de la Geganta Pubilla, que 20 anys 
després seria el Gegant Hereu. Exemple d’això és que el títol en si, de moment, no 
es pot repetir: no pots ser escollit dues vegades com a “Pubilla” ni com a “Hereu”.
 El projecte maresmenc ben aviat es va unir a la magna ACGC, sota el nom de 
Coordinadora de Geganters del Maresme. Això va fer que, més d’hora que tard, 

s’hi incorporessin els municipis del 
Baix Besòs (Badalona, Santa Coloma i 
Sant Adrià), els quals els sentien més 
integrats en la dinàmica maresmenca 
i no pas en la barcelonina . 
 
DANSA
La bona entesa de les colles del Mares-
me es pot palpar anualment amb la 
Dansa del Maresme, un ball ritualitzat, 
millorat i ampliat amb el pas dels anys 
des del 2003 que es va estrenar. Prova 
d’això és que en la última trobada, cele-
brada a Tordera el 28 de setembre, van 
ballar 16 colles d’un total  de 20 colles 
assistents a la trobada. En aquest sentit 
quedaria pendent que totes les colles 
assistents la ballessin, sense excepció.

EL TINTER
Per finalitzar, destacar que allò que 
s’anomenava popularment (i es po-
dria continuar anomenant) com la 
“comarca del bon rotllo” gaudeix de 
bona salut. Malauradament, queden 
al tinter iniciatives com el programa 
de ràdio “Fal•lera Gegantera!” que es 
va emetre entre el 2006 i 2017 a Mata-
ró Ràdio i la revista digital “Maresme 
Gegant” que es va publicar trimes-
tralment entre els 2008  i 2017, i que 
tractava en profunditat sobre el patri-
moni festiu de la comarca.
 El passat mes de setembre Tor-
dera va donar relleu al seu homòleg 
de Vilassar de Dalt per tal de poder 
donar continuïtat al ja tradicional 
aplec de gegants del Maresme. Així 
doncs, la propera festa es celebrarà 
el 3 d’octubre del 2020 al Baix Besós, 
coincidint amb la 30a edició (tocaria 
festa grossa, doncs és número rodó). 
Tanmateix, podem afirmar que el Ma-
resme continua ben viu i festiu des del 
Besòs al Tordera.

Dansa del Maresme que es va interpretar a Palafolls l’any 2013. Foto: Xavier Navarro

DEL BESÒS AL TORDERA

TEXT MARC MARTÍ

La Costa de Llevant gaudeix d’un interessant teixit associatiu que posa 
en valor el seu patrimoni festiu.
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ELS GEGANTS VELLS 
D’AGRAMUNT, EL REI DE 
TREMISSÈN I LA DELFINA

TEXT JOAN PADRÓS -  PRESIDENT D’ASSOCIACIÓ TRADISIÓ

COM NEIX EL PROJECTE
El projecte de reintroducció dels antics gegants d’Agramunt 
neix a partir del retorn de la figura de l’àliga d’Agramunt 
l’any 1995. En les documentacions i cites sobre aquesta 
àliga del segle XIX, els folkloristes mencionen l’existència 
d’una parella de gegants, i que podem afirmar que  havia 
de ser entre 1862 i 1929.
 Tot i no tenir informacions detallades sobre aquestes 
figures, Joan Amades va incloure en el volum 2, pag. 4 del 
seu Costumari Català editat l’any 1950 un gravat d’aquests 
gegants. Segons l’arxiu Amades, sembla que fou un encà-
rrec sol•licitat per ell mateix.
 Aquest gravat duu la data de 1908, i per tant dins del 
període en que ja els situen les cites dels folkloristes. Amb 
això s’obté una referència molt interessant per poder dur a 
terme un projecte de reintroducció. De seguida que la vila 
va tornar a gaudir del seu ball de l’àliga, l’Associació Cultu-
ral Grallers d’Agramunt (predecessora de l’actual Associació 
TradiSió) ja planteja aquesta recuperació a l’ajuntament, el 
qual en un principi està disposat a fer-ho possible i presen-
tar-ho l’any 1996. Finalment però, no es va dur a terme per 
diversos motius i el projecte va quedar congelat.
 La vila va anar fent camí en projectes folklòrics, tant 
nous (Caparrons, ball sionenc, gegantona Pom d’or,  Drac 
Agremont...) com reintroduïts (ball Pla, ball Xurripampi, ball 
de Cascavells, ball de Capgrossos, ball de l’Àliga, ball de bas-
tons, dansa de Canuts...), a partir  del 2001, ja sota l’impuls 
de l’Associació TradiSió, continuadora de les tasques de 
l’Associació Cultural Grallers d’Agramunt, treballant sobre-
tot per enriquir el seguici popular de la Festa Major.
 L’Associació TradiSió torna al projecte dels antics ge-
gants l’any 2017, a través de la primera convocatòria que 
fa l’ajuntament d’Agramunt d’un procés participatiu, on els 
diners rebuts  dels residus de fracció orgànica es destina-
ran a propostes dels ciutadans. 

QUE S’HA FET PER DUR-HO A TERME:
El primer moviment doncs per aconseguir tirar endavant 
amb el projecte, comença  en aquest procés participatiu, tot 
presentant un pressupost que s’ajustava a la quantitat de di-
ners d’aquest procés. El pressupost va anar a càrrec de Carles 
Teixidó de Bellpuig, que ja havia treballat fent el projecte dels 
Caparrons, tot reproduint caps  de persones populars de la vila.

 Tot i arribar a ser finalistes del procés, es va acabar 
en segon lloc a pocs vots d’aconseguir-ho; això ens va ani-
mar a tornar-hi el 2018, però el resultat tampoc va ser su-
ficient. La part positiva d’aquests processos participatius 
va ser veure que hi havia un suport al darrera, i per tant 
una indicació de que calia insistir d’una manera o altra.
 El següent pas va ser proposar un procés de micro-
mecenatge a través de la plataforma Verkami, en la qual 
es pogués arribar a finançar la figura del gegant. Això es 
va comentar amb l’ajuntament de manera que si es po-
dia aconseguir, l’ajuntament acabaria ajudant al projecte 
fent-se càrrec del cost de la geganta.

Gravat del Costumari Català de Joan Amades el qual s’identifica com a “Els 
gegants d’Agramunt (1908).

Agramunt recupera els històrics gegants

TREIENT LA POLS
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 Del 7 de novembre  al 17 de desembre de l’any 2018 el 
Verkami va restar obert a les aportacions voluntàries de per-
sones i entitats, i finalment es va aconseguir l’objectiu fixat. 
 Per tal d’arribar al cost total del gegant, l’Associació 
TradiSió també va agafar el servei de barra de cap d’any, 
la qual va ser suficient per tirar definitivament el projecte 
endavant. L’ajuntament va ratificar amb els pressupostos 
del 2019, la compra de la parella del gegant.
El projecte comença.

COM DESENVOLUPEM EL PROJECTE
El primer pas és parlar amb l’artista de Bellpuig Carles 
Teixidó, per tal de comentar que els gegants els faci amb 
caracterització en base al gravat de 1908. Carles fa l’esbós i 
ens passa la proposta amb les mides. El gegant tindrà una 
alçada de 3,35 m. i la geganta de 3,26 m. una de les singu-
laritats és que ell duu l’arma a la mà esquerra, tal com es 
veu al gravat.
 El procés de construcció es jugarà a tres bandes. 
L’obrador de Bellpuig fa tota l’estructura del gegant amb 
tot el que comporta, però el vestuari es farà a Agramunt 
gràcies a la col•laboració de l’Associació de Dones l’Esbarjo, 
amb les quals vam tenir reunions per tal de decidir com 
serà el vestuari. Per una altra banda també, els cavallets 

es construeixen a Ossó de Sió a càrrec del fuster Josep Ma 
Marco, que és geganter de l’Associació TradiSió.
 Pel tema de les dates es decideix començar primer pel 
gegant moro, presentant-lo el dissabte 1 de juny de 2019 
sota el marc de la 4a Mostra de Gegants Vila d’Agramunt. 
La geganta vindrà a continuació i es presentarà per la Festa 
Major, el divendres 30 d’agost. El diumenge 1 de setembre 
es veurà per primer cop actuant a la parella junta, durant el 
seguici popular de la Festa Major.
Un altre aspecte fonamental de com fem aquest projecte, és 
donar a conèixer a qui representen aquests vells i ara nous 
personatges. Per esbrinar a qui podien representar aquest 
gegant moro i la geganta cristiana, vam estar especulant 
amb  personatges històrics que podien tenir relació amb la 
vila, però en aquest cas sembla clar a qui podien represen-
tar, doncs són personatges que lliguen amb els protagonis-
tes de l’emblemàtica llegenda local de la roca de la Delfina. 
Aquesta llegenda a més, va ser escrita per Antoni Viladot i 
Sanuy (besavi de Guillem Viladot) l’any 1856, i per tant una 
llegenda que va arrelar a finals del XIX, justament quan es 
van construir aquest gegants. L’any 1880 a l’àlbum històric 
pintoresc i monumental de Lleida i sa província, Frederic 
Renyé i Viladot ja ens explica que és una llegenda força co-
neguda i arrelada a la vila. Ell és doncs el Rei de Tremissèn 
i ella és Petronel•la sota el nom de Delfina. 

D’ON VE LA LLEGENDA? :
Seguim la llegenda de la roca de la Delfina, a  partir del 
seu primer relat escrit de 1856, tot i que sembla clar  que 
es basa en algunes parts del  llibre de cavalleries del frare 
Esteve Barellas editat l’any 1600 (Centuria, o, historia de los 
famosos hechos del gran conde de Barcelona don Bernardo 
Barcino, y de don Zinofre su hijo, y otros cavalleros de la 
provincia de Cathaluña). Barellas explica en el llibre, que ell 
es basa en un manuscrit que li va arribar a les mans l’any 
1576, que pertanyia al rabí Capdevila, el qual narra alguns 

La parella de gegants durant el dia de la seva presentació com a tal. 
Foto: Joan Padrós

La parella de gegants davant de l’església de Santa Maria. Foto: Joan Padrós
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fets històrics del segle VIII, estant ell 
en aquella època sota la protecció del 
rabí Rubèn Hiscar. El llibre de cavalle-
ries narra amb molts detalls una sèrie 
de fets històrics, sobretot vinculats al 
Comte de Barcelona, però molts d’ells 
extrets de conclusions o hipòtesis de 
l’autor,  demostrant  amb impreci-
sions i errors que  el llibre juga entre 
ficció i realitat. 
 El llibre va rebre moltes crítiques 
per aquest fet, i se’n va demanar la 
retirada,  La conclusió d’aquest únic 
llibre que va editar el frare Esteve 
Barellas, és que va acabar fent un lli-
bre de cavalleries força interessant 
com a tal, però sense valor històric. 
Pels detalls que en dóna, sembla que 
Barellas coneixia o tenia referències 
força concretes d’aspectes de la vila. 
El més important però, és l’heroïna de 
la novel•la, doncs és la filla del senyor 
Pau d’Acrimons, agramuntina d’arrel.
El llibre d’Esteve Barellas podia haver 
quedat en l’oblit, però l’any 1776 Pe-
dro Ángel de Tarazona publica un re-

La Roca Delfina. Foto: Joan Padrós

sum de l’obra en cinc volums de petit format, amb un estil més planer i canviant 
o afegint detalls que ell va considerar. Aquesta publicació és la clau del naixe-
ment de la nostra llegenda, ja que Viladot fa ús de noms que no estan a l’original i 
sí en aquesta versió reescrita, per tant sembla obvi que la font de la llegenda beu 
d’aquesta segona versió, tenint en compte que també és més propera i assequible 
a l’any d’origen de la llegenda local. 
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A FONS

400 ANYS DE L’ÀLIGA 
DE LA BISBAL 
TEXT  ENRIC MARTÍ LLENSA I GUILLEM PAJARES I JOHER

La història de l’Àliga de La Bisbal pot remuntar-se molts 
anys enrere fent que hi hagi molt a cercar i a estudiar. Això, 
sumat a l’abandonament durant anys per part de la pobla-
ció i que la majoria d’informació hagi estat de boca-orella, fa 
que en sapiguem ben poc. Tot i això, és ferma la voluntat de 
descobrir tots els detalls de la seva vivència i supervivència 
fins els temps actuals. En aquest escrit us volem fer un re-
sum del que sabem i dels seus alts i baixos durant el seu pas 
per la història. 
 La primera referència, ja molt coneguda, que tenim, es 
remunta al 1619. La trobem al llibre Memòries d’una família 
pagesa, els Anglada de Fonteta on un dels autors dels manus-
crits que hi estan transcrits, Miquel Anglada, escriu, entre 
d’altres observacions seves de l’època, el següent: 

 “Y més lo dilluns havent ditas vespras se féu la profesó ab 
molta solemnitat y ben hordenada, que en la qual anavan vuit 
tebarnaclas molt ben acabats y guarnits de diferents colors de 
pinsell y be obrats, y amb moltas fuguras en dits tebarnaclas, y 
en dita professó havia sinch coblas de músicha. Y aquex dia los 
frares debaxaren en dita profesó y llavos los frares tragueren 
l’àligua ja molt ben acabada” 
 Això ens indica que ja aquella època hi havia una àliga a 
La Bisbal o, si més no, alguna cosa que se li assemblava o s’hi 
volia assemblar. 
 La figura està composta d’una estructura de fusta cober-
ta amb llenç de pintor, cap de fusta i corona de metall. Co-
brint el cos hi ha unes plomes de pell similars a unes escates. 
A la base del cap, des de l’interior, podem apreciar uns noms 
escrits sobre la fusta amb un indubtable traç d’un llapis de 
fuster. S’hi pot llegir sense massa dificultat el nom de “Jauma 
Ros” i “Miquel”, la resta costen més de desxifrar. Pel traç fet 
amb llapis i el fet que la peça on estan escrits els noms sembli 
més nova que la resta en un primer cop d’ull, podríem su-
posar que aquests noms eren de persones que van fer algu-
na intervenció en forma de reparació o substitució d’alguna 
part de la figura. En el cas que haguéssin estat els creadors, 
suposem que en comptes d’escriure els seus noms en llapis 
ho haguéssin fet en una placa metàl•lica més formal on que-
dessin més llegibles. A dins el cos, hi trobem una data, 1772, 
gravada a la mateixa fusta de l’estructura interna de la figu-
ra, concretament en un dels llistons a la part posterior del cos 
a dalt de tot, que podria molt ben ser la data de construcció 
de la figura. 
 I arribats en aquest punt es planteja la pregunta del 
mil•leni. De quan data l’Àliga de La Bisbal? 1619? 1772? 
És més moderna? La data que agafa més força és la se-
gona, el 1772. Per què? Perquè en aquella època, la forma 
d’enteixinat i fusta era el més habitual, la mateixa que la que 
té el Drac que podrien ser coetanis. A més, el Drac té el cap i 
les ales mòbils gràcies a un mecanisme que podia accionar el 
portador des de dins. Aquest tipus de figures mòbils o autò-
mats eren habituals al segle XVIII. Fins i tot, si ens fixem en 
el cap de l’Àliga i la manera com s’ajunta a la resta del cos, es 
podria suposar que era mòbil i girava sobre el coll. El fet de 
tenir les dues peces mòbils, típic de l’època i suposant que 
el Drac també és del segle XVIII, fa que la data de 1772 agafi 
més força que la de 1619.
 Tot això, però, ara mateix només són suposicions i sen-
se el corresponent anàlisi científic i tècnic no ho podem sa-
ber del cert. 

L’Àliga de la Bisbal davant de l’església de Santa Maria on s’observa l’antiga 
indumentària del portador que destaca pels peucs. La foto podria ser de la 
dècada dels anys 1940. Foto de procedència desconeguda.
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 Deixant de banda el misteri que 
envolta l’origen de la reina de les bèsties 
ens centrarem en el seu pas per la his-
tòria bisbalenca i també barcelonina. 
 No tenim constància fotogràfica 
de l’Àliga fins el seu viatge a Barcelona 
al Concurs de Gegants, Nanos i Mons-
tros Típichs celebrat per la Mercè de 
1902. Allà juntament amb el Drac, els 
gegants de La Bisbal (en aquell mo-
ment només hi havia els coneguts com 
a Fesolers), uns capgrossos bisbalencs 
i d’altres figures destacades del Princi-
pat, aquesta va ser exposada i va pas-
sejar pels carrers sota l’atenta mirada 
dels barcelonins i forans.
 Segons diaris de l’època sabem 
que se li va concedir, juntament amb 
el Drac, la Medalla d’or y 150 pessetas, 
al mónstre típich de major carácter, ori-
ginalitat y gust artístich. S’adjudica a 
l’águila y drach de La Bisbal. 
 Pels vols dels anys quaranta el 
portador de l’Àliga havia anat amb 
pantalons de plomes, segurament de 
roba, i als peus duia lligades unes ur-
pes en forma de sobresabates segura-
ment de feltre o pell simulant les potes 
de l’animal. Malauradament aquests 
accessoris van desaparèixer a la dèca-
da dels noranta quan el mossèn de torn 
va fer neteja dels objectes de l’església.
Durant la segona meitat del segle XX 
sabem que la figura va patir diverses 
restauracions; algunes fetes amb més 
bona voluntat que traça. Sobretot per 
la falta d’atenció de l’Ajuntament que 
era qui n’encarregava l’execució. Una 
seria la realitzada pels vols de l’any 82 
on un grup de bisbalencs van restau-
rar tant el Drac com l’Àliga a petició de 
l’Ajuntament. El desafortunat resultat 
va ser que les plomes van quedar rígi-

des i amb el temps resseques sota una 
capa de vernís, perdent totalment el 
color daurat que en algunes clapes sota 
la pàtina encara avui es pot observar. 
També es va arreglar la cua amb al-
guns afegits no del tot afortunats subs-
tituint el que seria el llenç de pintor 
amb un tros de sac. 
 El 1993 se li va realitzar una altra 
actuació tot i que ara mateix no ens 
consta sobre què es va obrar. El que 
sí podem constatar és que la figura ha 
arribat fins els nostres dies en un estat 
ruïnós i deplorable cosa que fa pràcti-
cament impossible de moure-la sense 
que pateixi algun desperfecte. 
 Degut al seu estat, el 1997 el taller 
Ventura & Hosta, per encàrrec de la re-
cent creada associació Amics de l’Àliga 
de La Bisbal, va realitzar-ne una còpia 
en fibra de vidre per tal de mantenir la 
original salvaguardada. Des de llavors, 
la rèplica va ser l’encarregada de par-
ticipar en les cercaviles tant dins com 
fora de La Bisbal. 
 Aquest 2019 l’artista Núria Efe de 
Casavells va pintar la rèplica de nou 
amb uns tons daurats més semblants 
al color que tenia la original abans del 
pas dels anys i els intents de restaura-
ció. També va obrir-li una mica més les 
ales perquè s’assemblés més a la seva 
predecessora. 

L’ÀLIGA I LA BISBAL 
La relació entre l’Àliga i el poble de la 
Bisbal ha tingut alts i baixos al llarg del 
temps, i ha estat lligada a les aparicions 
que feia aquesta en les diverses festivi-
tats. La figura va patir llargues èpoques 
d’abandonament i moltes en què sortia 
de manera intermitent. 
 La festivitat on més apareixia en 
els seus inicis era la del Corpus. A la 
processó de Corpus sortien les quatre 
figures de La Bisbal; el Drac, que ana-
va a davant de tot, extern a la processó 
tirant foc i sortint corrents a mesura 
que aquesta s’acostava. Formant part 
del sèquit civil hi anaven la parella de 
gegants, i ja amb la comitiva eclesiàs-
tica, hi anava l’Àliga; la més propera 
a la Custòdia. Hi ha referències foto-
gràfiques almenys des dels anys 20 
d’aquesta processó amb l’Àliga. Tam-
bé sabem, com a particularitat, que es 
va realitzar alguns anys, que des de 
l’inici del recorregut on l’Àliga sortia 
de dins l’església portava al bec un co-
lom blanc. El colom però era alliberat 
a meitat del recorregut, al carrer Am-
ple a la intersecció amb l’Avinguda de 
Les Voltes. 
 Però a principis dels anys setanta, 
quan es va deixar de celebrar el Corpus 
a La Bisbal, l’Àliga va patir un abando-
nament pràcticament total, igual que el 
Drac. Les dues figures  van quedar cus-
todiades a l’església i, fins i tot, van ser 

La figura baixant les escales de l’església de la Bisbal en una imatge del segle XX. Col•leccció Jordi Figuerola. 

L’Àliga i el Drac de la Bisbal participant, al 1902, 
al Concurs de Gegants, Nans i Monstros tipichs de 
Barcelona. Foto: desconegut. 
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traslladades al Castell i a l’Ajuntament 
degut a unes obres de rehabilitació 
d’aquesta durant els anys 80. Des de 
llavors, el poble va perdre el contacte 
amb les dues figures i ningú en tenia 
cura, excepte de treure-les en ocasions 
extraordinàriament puntals o per fer-
los alguna restauració. De fet, l’última 
vegada que l’Àliga va sortir de l’església 
per trepitjar terra bisbalenc abans del 
canvi de mil•leni, va ser el 1995 per 
l’estrena del Drac Rèplica duta a terme 
per l’associació dels Dracs. 
 Potser va ser llavors quan un grup 
de conciutadans van veure l’estat de 
la figura i la poca importància que se 
li donava i van fundar l’Associació Cul-
tural Amics de l’Àliga l’any 1996. El seu 
primer objectiu va ser construir la rè-
plica l’any 1997 per tal que sortís per la 
Festa Major i el poble pogués tornar a 
veure-la dansar pels carrers sense pe-
rill de malmetre més la original. 
 A partir d’aquí quan diguem 
l’Àliga ens referirem a la rèplica. Quan 
ens volguem referir a la figura origi-
nal ho especificarem. 
 Des d’aquell moment, l’Àliga sor-
tia a la cercavila d’inauguració gaire-
bé cada any portada pels membres de 
l’associació. Tot i això, en qualsevol al-
tre moment de l’any, estava tancada al 
seu local o al castell, el seu lloc habitual 
de residència, i no va sortir de la po-
blació, excepte en comptades ocasions, 
de les quals només una la van portar 
els mateixos bisbalencs i les altres 
els organitzadors de la trobada o de 
l’esdeveniment on era convidada. Fins 
i tot aquests últims, la venien a buscar 
a La Bisbal i se l’enduien ells mateixos. 

 El 2005, poc més de 100 anys des-
prés, l’Àliga original va tornar a tre-
pitjar terra barcelonina. Va ser a raó 
d’una exposició d’àligues realitzada 
per Santa Eulàlia. Amb el transport 
adequat i tractant-la amb el màxim 
compte va marxar de La Bisbal per ser 
exposada al Palau de la Virreina però 
no va fer la cercavila degut al seu mal 
estat. Aquella va ser l’última vegada 
que l’Àliga original va viatjar fora de la 
població. 
Arribats en aquest punt, hem de fer 
un incís i explicar quines són les con-
dicions de conservació de les figures. 
En el cas de l’Àliga original s’ha con-
servat al llarg del temps principalment 
a l’església juntament amb el Drac. La 
primera està en una capella lateral 
propera a l’altar , i en canvi el Drac 
està al mateix lateral però a la capella 
més llunyana i propera a la porta de la 
façana principal. En els dos casos, les 
capelles estan tancades amb clau evi-

tant que ningú s’hi acosti. Sabem que 
va haver-hi un canvi de localització 
cap als anys 80. Degut a unes obres a 
l’església, les figures van ser trasllada-
des al Castell i d’allà a l’Ajuntament. En 
acabat van tornar a l’església. A partir 
del 2010 on va prendre possessió del 
càrrec l’actual rector de la parròquia 
l’Àliga original és exposada cada 15 
d’agost durant l’ofici solemne de Festa 
Major a dalt a l’altar.
 A la Cavalcada de la Mercè del 
2012 la Bisbal també hi va ser present, 
aquest cop però amb la rèplica ballada 
pels mateixos membres dels Amics de 
l’Àliga.

 El juny del 2013 l’Àliga va estar 
present a la 5a Mostra de Grups Fo-
lklòrics de Sant Climent de Llobregat 
participant a l’espectacle “El Cicle Fes-
tiu de l’Any” on es van interpretar dife-
rents balls i festes destacades del cicle 
festiu català. L’Àliga de La Bisbal va in-
terpretar el ball de l’Àliga de la Patum 
al so de la cobla Vila d’Olesa. La qüestió 
és que ningú de La Bisbal va baixar a 
ballar-la sinó que es va demanar per-
mís a l’associació per a emportar-se-la. 
La van ballar els geganters de Sant Cli-
ment i Badalona. Tot i això, ningú del 
consistori bisbalenc es va desplaçar a 
Sant Climent a acompanyar la figura 
o presenciar l’esdeveniment cosa que 
denota altra vegada la deixadesa per 
part de La Bisbal envers la figura. 
 Un any després es va tornar a 
desplaçar. Va ser a Reus per la Tro-
bada d’Àligues de Catalunya que van 
organitzar el 2014. En aquest cas hi va 
baixar algun membre de l’associació 
però van ajudar a ballar-la membres 
de l’Àliga de Reus. 
 Durant tots aquests anys des de la 
fundació dels Amics de l’Àliga, a la úni-
ca festa bisbalenca on aquesta partici-
pava, era a la Festa Major a la Cercavila 
d’Inauguració i poc més, en altres cele-
bracions puntuals. 
 El 2016 però, hi ha un punt 
d’inflexió important que marca els es-
deveniments durant els anys següents i 
fins a l’actualitat. Una nova fornada de 
joves interessats en la figura i en el seu 
paper dins la festa, prenen la iniciativa 
i es proposen dotar-la de la dignitat i de 
la posició que li pertoquen dins el con-
junt de la imatgeria festiva bisbalenca. 
 D’aquí, aquell any mateix, sorgeix 
un ball propi de nova creació amb la 
idea que sigui interpretat en actes insti-
tucionals amb la presència d’autoritats, 
per la Festa Major i casos excepcionals. 
El ball va ser estrenat al final de la Cer-
cavila d’Inauguració de la Festa Major 
del 2016. La creació de la coreografia 
i la idea musical va anar a càrrec de 
Guillem Pajares, actual president de 
l’entitat i l’arranjament de Cristina Cor-
tés, música bisbalenca. 
 L’any següent, tot volent emular 
la sortida de l’Àliga de l’església per 
Corpus, aquesta va sortir-ne per Santa 
Maria, patrona de La Bisbal, després 

Interior de l’Àliga on es veu l’inscripció de 1772. 
Foto: Xavier Navarro.

Interior de la figura on es veuen diversos noms 
inscrits. Foto: Xavier Navarro.



15TARDOR 2019

de l’ofici, tot baixant les escales amb posat solemne i amb 
la interpretació del seu ball abaix a la plaça. En els succes-
sius anys, aquest acte s’ha mantingut i s’ha enllaçat després 
amb la Passejada del Seguici Històric, acte creat el 2018, on 
hi participen el Drac Rèplica, els gegants Fesolers i els ge-
gants Perses. 
 No ha sigut fins aquest 2019 però, que es va crear 
l’acte de més lluïment que consistia en interpretar el ball 
davant l’altar, en honor a la Verge per la diada de San-
ta Maria després de l’ofici de Festa Major, en comptes de 
baix a plaça tot coincidint amb la celebració dels 400 anys 
de la primera referència documental i que la intenció és 
seguir realitzant-lo anualment.
 A la celebració dels 400 anys, l’acte central va ser la 
trobada d’Àligues on el punt àlgid va ser la sortida de dins 
l’església de l’Àliga original per sorpresa i expectació de les 
bisbalenques i bisbalencs. Les àligues participans de Giro-
na, Cardona, Barcelona, Vilafranca del Penedès i Torroella 
de Montgrí van realitzar els seus balls davant seu i de tots 
els participants. 
 Amb aquests actes dels últims anys, s’ha aconseguit que 
la població posi en el punt de mira a la figura i la comenci a 
considerar com la que és; la senyora de la festa i encarrega-
da de representar el poder civil. 

FUTUR 
Ara que s’ha engegat un procés per tal que l’Àliga sigui va-
lorada com toca, s’ha de mantenir. S’està treballant per a 
restaurar l’Àliga original i deixar-la en un estat òptim de 
conservació. També adequant el protocol de les sortides i 
consolidant els nous actes de la Festa Major on ha de lluir 
com el ball després d’ofici i la Convidada de l’Àliga amb in-
vitats d’alçada. 
 Una cosa que es té molt clara és que La Bisbal ha de fer 
una feina de recerca a fons per tal de mostrar el passat de la 
figura. Fins ara pràcticament ningú se n’havia cuidat i, tot 
coneixement s’havia traspassat de boca-orella amb el risc de 
pèrdua o transformació que comporta. Hi ha moltes coses 
que no sabem i que només podem suposar, també hi fa la 
deixadesa i desatenció que ha tingut la població tots aquests 
anys pel que respecta a la imatgeria festiva. Ara toca posar 
fil a l’agulla i situar les figures, començant per l’Àliga, a la 
posició que els correspon.  

La còpia, amb la policromia original de Ventura&Hosta, realitzant el seu ball a 
la sortida de l’Ofici de festes del 2018. Foto: Anna Pascual.

Moment en què l’Àliga realitzava, per primer cop, el ball davant l’altar el 15 
d’agost de 2019. Aquí ja lluia la nova policromia. Foto AAB.

L’Àliga original sortint de dins de l’església de manera excepcional en mmotiu del 
seu aniversari el passat mes de setembre de 2019. Foto: Pastor C.

 A FONS
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SANT MARTÍ VELL 
Un recorregut de Catalunya entre
història local i passió gegantera

POBLE A POBLE

Municipi situat a l’est de la comarca del Gironès, gairebé al 
límit amb la del Baix Empordà i a les portes de la zona cone-
guda com l’Empordanet. El terme de Sant Martí Vell, ocupa 
una petita part de la plana fluvial del Ter, tot i que sense ar-
ribar-hi, per on baixen cap al nord les rieres de Sant Martí i 
la de les Fontanes vers el riu, i s’enfila cap al sud pel vessant 
nord de les Gavarres fins més enllà del puig Alt i el santuari 
dels Àngels, on l’1 de maig, els veïns de Sant Martí Vell hi 
celebren una trobada popular.
  Les primeres dades documentades no es localitzen fins 
ben entrada l’època medieval, quan a Sant Martí Vell hi ha-
via un castell o casa forta i un temple parroquial, que serien 
elements decisoris per al desenvolupament del poble.
La seva església parroquial, dedicada a Sant Martí, té un 
campanar gòtic tardà i un frontis a la façana d’estil renai-
xentista que duu la data del 1597. Al Juliol se celebra la        
festa major i per les festes de Nadal es representa un Pes-
sebre Vivent.
 El municipi, eminentment rural, sempre s’ha carac-
teritzat per una minsa demografia i un nucli petit, acom-
panyat d’algun que altre veïnat de masies, com la Vilosa, el 
Puig i el Mercadal. Entre el 1879 i el 1931 va estar agregat al 
municipi de Madremanya.
 De les esmentades rieres, un dels personatges de la mi-
tologia catalana que més ha perdurat en la memòria de la 
gent, juntament amb serpents, follets i bruixes, és la dona 
d’aigua, coneguda també amb altres noms segons l’indret 
del país on es trobin: goges, aloges, paitides, janes, fades, en-
cantades, elfes ...
 Dels centenars de llegendes existents sobre les goges, 
en gairebé totes hi trobem dos elements comuns, l’aigua i 
els tresors, una coincidència gens casual si tenim en compte 
que per la vida humana no hi ha tresor més imprescindible 
que l’aigua.
 Partint d’una història del poble que se solia explicar als 
infants, sobre les goges, es van crear els personatges de les 
dones d’aigua. Inventant noves històries amb elles, unint 
tradició i actualitat. Si abans les goges es feien servir per es-
pantar una mica els nens perquè no s’allunyessin, ara estan 
molt vinculades a la natura del municipi.
 

TEXT DOLORS FONT  FOTO AMADEU MUNTALÀ

 Les Goges de Sant Martí Vell, Na Leonor i na Teresa, són 
dos titelles de 3 metres d’alçada defensores de la natura i del 
poble, convertint amb una gran imaginació les magnífiques 
llegendes de les Gavarres en una gran festa.
 És el moment més esperat, si anem cap mitjan juny, po-
drem gaudir de la Revetlla Màgica, que ja es fa des del 2008. 
Amb els carrers a les fosques, es passegen els follets,  les nim-
fes, el drac Martinet i les goges, en una cercavila recorrent el 
poble i trobant cada personatge màgic.
  Cada any hi ha una història, molt lligada amb la natura 
i relacionada amb l’actualitat: si hi ha un incendi, una inun-
dació, la llibertat... I tot gràcies els veïns de Sant Martí Vell i 
pobles del voltant, amb el suport de pares i mares de l’escola 
de Bordils. Tot l’esforç, forma una Festa major única per un 
poble únic. 
 L’aspecte rural que s’obté i el seu entorn físic, fan que el 
poble es benefici laboralment del sector serveis i del turisme i, 
sobretot, de la proximitat de la industria de Celrà i de Girona. 
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OMPLINT EL PRESTATGE

FESTA MAJOR DE 
L’AMETLLA DE 
MEROLA, EL CD
El dia 20 de setembre de 2019 serà recordat a la colònia 
tèxtil de L’Ametlla de Merola de forma especial i emotiva 
ja que al teatre Esplai es va presentar un CD molt singular 
pels ametllans. Les músiques dels balls de la festa major 
han estat enregistrades per la Cobla Sant Jordi Ciutat de 
Barcelona en un disc on s’hi apleguen les melodies que 
any rere any sonen per les festes de la petita població al 
sud de Berga (tres cents habitants), molt coneguda pels 
seus “Pastorets”, «que permetrà conservar part de la his-
tòria popular i tradicional per sempre més», com digué el 
president de l’Associació Esplai, Òscar Cabra en un diari 
bagenc, «fet que es produeix de manera professional per 
primera vegada», com recordà també a Regió 7 Jordi Vilà, 
director dels balls de la festa.
 En la cerimònia de presentació del disc, la Cobla Sant 
Jordi dirigida per Josep Maria Conangla aquell dia, va 
interpretar les melodies de la Festa Major, una dotzena 
de peces, que prèviament havia enregistrat, cançons que 
transporten els habitants de la petita colònia industrial 
puig-reigenca a totes les festes majors de les seves vides, 
les de quan eren infants i les d’ara, músiques que no han 
canviat i que coneixen a la perfecció i de memòria, des-
prés d’haver-les taral•lejat any rere any quan surten a ba-
llar els gegants, els nans o els cascavells.
 El compositor local Josep Conangla i Escudé (1896-
1971) compongué les músiques de “Els Pastorets” (“La 
flor de Nadal”, on en Lluquet i en Rovelló fan de les seves), 
obres de caràcter religiós, multitud de sardanes (com 
“Festa Major de l’Ametlla de Merola” de 1948), sarsueles 
i les caramelles que es canten per Pasqua, així com els 
arranjaments del Ball de Nans i del  Ball de Cascavells. El 
seu fill Jaume fou violinista (i compositor d’11 sardanes) i 
en Ramon, l’altre fill, fou violoncel•lista i compongué una 
sardana. El net, Josep Maria Conangla i Triviño, es pianis-
ta i autor de la música del Ball de Gegants (En Mateu i la 
María) i dels nous arranjaments de les peces del disc junt 
amb Jordi Vilà; ambdós van dirigir la Cobla Sant Jordi al 
teatre Esplai ple de gom a gom. Un públic enfervorit que 
va cridar “Aire!” com es fa a la plaça de l’església durant 
el Balls dels Cascavells i dels Nans el diumenge de festa 
gran, i que va rebre el galop del ball dels gegants amb els 
programes de mà de l’espectacle voleiant, tal vegada com 
fan amb mocadors a la plaça, i picant de mans o movent 
els braços de dreta a esquerra al ritme de la tenora. 
 Les diverses peces que integren el disc (dissenyat 
per Moisés Boixadera) van desfilar l’una rere les altres 
dalt de l’escenari. A banda de les tres peces esmentades, 
“Ball de Cascavells” (els cinc balls i el Ball del Gegantó de 
Jordi Vilà, qui va compondre la música dels “25 anys de 
Gegants”(Pop/Rock) per a la Colla Gegantera local), “Ball 

de Nans” (amb l’Americana, el Ballet de Déu i la Sardana), 
i el “Ball de Gegants” (amb el Vals i el Galop), és va inter-
pretar la sardana emblemàtica “Festa Major de l’Ametlla 
de Merola”, que tanca el CD.
 En una segona part més intima, es van interpretar per 
part de familiars descendents del mestre, un recull d’obres 
molts arrelades a la vida de la colònia on visqué i va morir 
Josep Conangla i Escudé, com a homenatge més que me-
rescut, amb arranjaments versionats especialment per a 
l’ocasió. Josep Maria Conangla al piano, va dirigir la seva 
esposa, la soprano Carme Oliveras (destacada cantant de 
la Polifònica de Puig-reig), i les seves filles Julia i Carla 
(al violí i violoncel respectivament). Completaren la for-
mació altres parents del mestre: Jaume Conangla al violí; 
Núria Conangla al violoncel; Jordi Busquets a la trompeta;  
i Anna Busquets al piano, com es recull a la crònica del 
Regió7. Van sonar interpretades per trios o quartets temes 
de la sarsuela “Els Bandolers de Cantallops”; els balls més 
representatius de “Els Pastorets” a ritme de charleston, 
vals o samba; en un tercer bloc “El Cant a la verge Maria 
dels Pastorets” i “Quina cançó cantaré” per acabar amb un 
darrer bloc també dedicat als Pastorets amb ja amb tots els 
músics plegats a escena en pla apoteòsic.
 Va ser una gran festa, amb el públic entregat, i on que-
dà ben demostrat que «l’Ametlla de Merola està ben viva!», 
com reblà Òscar Cabra. 

AUTOR JOAN COMPANY
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GEGANTS MOROS 
DE TARRAGONA 
El llibre “Gegants Moros de Tarragona. Intervenció global, 
recuperació històrica i nou simbolisme” ens endinsa en la 
història d’aquests personatges tan genuinament tarrago-
nins a través del projecte de restauració delss Gegants Mo-
ros (nous) que es va dur a terme el passat 2015 en motiu del 
30è aniversari d’aquestes figures que agafaren testimoni 
als vells i centenaris gegants. 
 El llibre descriu minuciosament les diverses tècniques 
i elements documentals que serviren per dur a terme la 
nova imatge. La idea d’aquesta publicació va ser cosa dels 
mateixos responsables del projecte: Àngels Cantos, Antonio 
Gómez i Josep Maria Casas. Es pretén recopilar la informa-
ció directa dels autors pel que fa a inspiració, selecció i cri-
teris d’intervenció, i oferir al lector un llibre amb imatges 
molt representatives del procés esmentat.
 Tanmateix es fa una interessant relació a la història 
dels Gegants Moros i els antecessors. En aquest sentit, vo-

lem destacar que fa uns mesos l’Ajuntament va anunciar 
la intenció de restaurar i exposar dignament les figures 
originals dels Moros  (1851) i Negres (1856). Actualment les 
quatre figures estan en u va sortir la notícia de la restaura-
ció integral dels gegants moros i negres que estan darrere 
d’unes cortines de la Casa de la Festa despullats i amb mol-
tes humitats. Sens dubte una bona notícia per la ciutat de 
Tarragona i els amants del patrimoni festiu. 

Títol: Gegants Moros de Tarragona. Intervenció global, recuperació 
històrica i nou simbolisme.

Autors: Beatriz García, Àngels Cantos, Josep M. Casas, Antonio Gómez

Edita: Ajuntament de Tarragona - Arola edicions

Primera edició: juliol de 2019

Pàgines: 118

ISN: 978-84-120163-1-4

DL: T 490-2019     
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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
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Arcadi Escaler 
i El Ingenio 

L’Arcadi va néixer l’any 1879, era el 
petit dels tres fills de Benet Escaler 
i és qui es va fer càrrec del negoci 
familiar juntament amb el seu pare. És 
partir de 1902, quan el trobem esmentat 
al diari per primer cop esmentat com a 
propietari de El Ingenio, va ser quan 
va promoure una iniciativa d’edició de 
postals catalanistes dedicades al Doctor 
Bartomeu Robert. Ell va ser qui impulsar 
una nova dimensió a l’empresa, ampliant-
ne els serveis muntant una agència artís-
tica i ampliant el ventall de serveis a 
les festes. Sota els noms de El Ingenio 
i d’Escaler oferia il•luminacions de les 
anomenades japoneses i venecianes, així 
com les elèctriques que llavors eren tota 
una novetat; llogava cadires, escenaris, 
escenografies i llotges; dissenyar i muntar 
decoracions i guarniments de festes i 
celebracions; llogar gegants i nans amb 
els seus portadors; i en definitiva tot 
el què podia fer falta per a tota mena 
de festes i celebracions. En aquesta nova 
línia van obrir complicitats diverses amb 
artistes i empreses diverses.

(De dalt a baix) Capçalera de les cartes i propa-
ganda de El Ingenio abans de 1924. | Cartell dels 

“Puchinel•lis 4 Gats”. Foto: Centre de Documentació 
i Museu de les Arts Escèniques. | Capçalera de 

cartes de l’agència artística “Escaler – El Ingenio
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Arcadi Escaler va ser un emprenedor 
com el seu pare i va establir diverses 
col•laboracions permanents, per exemple 
amb la sastreria teatral Casa Paquita per 
tot allò relatiu a vestuaris, cortinatges 
i roba per decoració, o amb en Julià Pi, 
responsable dels “Titelles 4 Gats”. El seu 
projecte era convertir El Ingenio en una 
empresa global al servei de les festes.

També va ser un activista compromès amb 
el seu temps, és molt possible que milités 
o almenys simpatitzava políticament amb 
la Lliga Regionalista. Ja hem esmentat la 
seva iniciativa de publicar postals cata-
lanistes, dedicades al Doctor Bartomeu 
Robert. L’any 1904 va publicar a La Veu 
de Catalunya un abrandat elogi a Fran-
cesc Cambó pel discurs que va li fer al 
rei Alfons XIII. En la mateixa línia de 
compromís el trobem al 1906 inscrit en el 
1r Congrés de Llengua Catalana i partici-
pant l’any 1909 al 5è Congrés d’Esperanto.

La seva gran afició, gairebé una dèria, 
era volar i tot el què estava relacionat 
amb l’aviació, en aquells anys en què 
era molt incipient fins i tot va arribar 
a dissenyar-ne un prototip d’avió. Ell va 
ser l’artífex de la instal•lació del globus 
aerostàtic captiu, com una atracció més del 
parc d’atraccions del Turó Park de Barce-
lona. També va ser un dels impulsors de 
l’Aero Club de Catalunya i l’Escola Cata-
lana d’Aviació. En una carta-propaganda de 
El Ingenio oferia “fiestas de aviación” i 
“ascensiones en globo libre”.  En aquests 
projectes d’aeronàutica hi va tenir molt a 
veure la seva amistat amb Henri Tixier, un 
aviador francès que en aquells anys amb el 
seu aeroplà es va prodigar per Catalunya.

(De dalt a baix) Els gegants de lloguer de El Ingenio 
a Gavà, 1919. Foto: Rossend Flaquer – Arxiu del Centre 

Excursionista de Catalunya. | Globus aerostàtic al 
Turó Park. Barcelona, 1920. Foto: Institut d’Estudis 

Fotogràfics de Catalunya. | Capçalera i peu de la carta 
de propaganda d’Escaler i El Ingenio, 1918.
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No coneixem gegants que es venguessin des 
de El Ingenio en l’etapa que Arcadi Escaler 
va estar-ne al davant, però existeixen 
diverses referències sobre gegants que 
llogaven. D’entrada també van teixir 
complicitats amb la Casa de Caritat de 
Barcelona, oferint el lloguer dels gegants 
i nans d’aquesta institució, fins al punt 
que El Ingenio els ostentava representats 
en el seu logotip i a la capçalera de les 
cartes. 

Aquests no van ser els únics gegants que 
llogava, va arribar un moment que comptava 
amb diverses parelles, a més de l’acord 
amb Casa Paquita, que també en llogava. La 
parella de lloguer que més es va prodigar 
i que sembla que són els únics que han 
sobreviscut fins avui, estan a Súria i 
darrerament han estat restaurats.

Mentrestant, el seu germà Lambert seguia 
la seva carrera d’escultor afamat i malgrat 
la relació evident que tenia amb El 
Ingenio, no tenim constància que fes cap 
gegant en aquells temps, fins i tot en la 
documentació epistolar de Benet Escaler 
deixa clar que els gegants que tenien per 
llogar no havien sortit del seu obrador.

Un dels serveis que oferia i que més èxit 
va tenir, van ser les festes en honor 
del Patufet, el personatge del popular 
setmanari convertit en capgrò, igual que 
havia passat amb el Cu-cut. Les festes del 
Patufet eren veritables banys de masses en 
els quals el Patufet exercia de convidat 
il•lustre, talment com si es tractés d’un 
personatge real, un polític o un artista 
famós. A més dels guarniments i altre 
material de lloguer, acompanyant al Patufet 
hi podien anar músics, gegants, altres 
capgrossos, espectacles diversos i fins un 
circ eqüestre.

1r Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Barcelona, 
1906. Foto: Il•lustració Catalana

Cucut i Patufet. Torelló, 1912. 
Foto: Arxiu Joan Amades - DGCPAAC
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Semblava que tot anava molt bé per 
l’Arcadi Escaler i el seu negoci, fins que 
l’any 1916 va morir prematurament la seva 
dona Maria Ferré i poc temps després ell 
perdia un braç en un accident amb piro-
tècnia, una nova activitat comercial que 
feia pocs anys que s’havia iniciat des de 
El Ingenio. Aquest seguit de desgràcies 
van afectar-lo també professionalment. 
Una mostra n’és la carta que l’any 1922, 
va adreçar a l’ajuntament de Sabadell quan 
aquest es va interessar en llogar-li una 
parella de gegants i ell sorprenentment 
va respondre que s’estimava més vendre’ls 
per 500 pessetes que llogar-los per 150 
més els ports.

Malgrat un cert desencís, l’activitat 
comercial es va mantenir, però de cop 
i volta es va esdevenir la seva mort, 
encara que no en coneixem la data exacta. 
La darrera referència que en tenim de 
l’Arcadi Escaler va ser un anunci publicat 
setmanalment a La Vanguardia durant un 
parell de mesos promocionant la 1a Feria 
Comercial de Madrid, que se celebrava del 
14 de maig al 4 de juny i de la qual, 
ell n’era el representant a Barcelona. 
El 31 de març de 1923 es va publicar el 
darrer anunci i no tornem a tenir notí-
cies d’ell, ni de El Ingenio fins que el 
23 de maig de 1924 quan trobem al mateix 
diari: “Por DEFUNCIÓN y no continuar en 
el negocio se traspasa el establecimiento 
EL INGENIO, Raurich, 6.”. Es començar a 
publicar el mateix dia que va tenir lloc 
l’enterrament de Benet Escaler, mort a 
l’edat de 74 anys, va sobreviure ben bé 
un any al seu fill petit Arcadi, mort 
als 44 anys. Amb la mort del pare i del 
fill, s’obria per a El Ingenio un període 
d’incertesa.

Festa d’en Patufet a Molins de Rei, 1920. 
Foto: Arxiu Fundació Folch i Torres. 

Guarniment del carrer Bonavista de Barcelona, 1922. 
Foto: Josep Barrillón. 

Henri Tixier i el seu avió Bleriot. Foto: Institut 
d’Estudis Empordanesos.
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Fragment cançó “Recordant La Monyos”
És d’un típic personatge que jo us vull contar 

del seu nom famós n’hem fet tradició.
Té per tots nosaltres remembrança d’un passat 

i sens dubte ja mai més serà oblidat. 
De les rondes a Les Rambles amb un gest atribolat 

a la gent feia somriure tot fent gala del seu art.
El cutis blanc (paperets paperets) 
llavis vermells (paperets paperets) 
i un vestidet tot virolat, la Moños 
Amb aire chic (paperets paperets) 
pas coquetó (paperets paperets) 

galants piropos va escoltar, la Moños.

LA MONYOS
TEXT XAVIER NAVARRO  IL·LUSTRACIÓ JOAN INIESTA

“Ets més famosa (o famós) que la Monyos!” Aquesta és 
la dita que ha quedat en l’imaginari de molts catalans en 
referir-se algú que és conegut per moltes persones. Dolors 
Bonella i Alcánzar (Barcelona, 1851 - 15 de setembre de 
1940) va ser un personatge molt popular que freqüentava 
el perímetre entre el Paral•lel, la Rambla i el nucli del Raval 
(aleshores anomenat barri Xino).
 La seva personalitat lúdica, la seva indumentària i ma-
quillatge extravagants van ajudar al fet que esdevingués un 
dels personatges més populars de Ciutat Vella-Barcelona i, 
a la llarga, de tot Catalunya. Segons sembla, es dedicava a 
la costura i al servei domèstic d’una família benestant, im-
mersa en la precarietat. A tot això se li va afegir la mort de 
la seva filla, fet que devia ajudar a treure el caràcter que la 
va fer tan famosa i popular.
 Però si per alguna cosa destacava el personatge era 
pels monyos excèntrics que lluïa, sovint coronats amb 
flors i altres elements estrambòtics que ella recollia del te-
rra. D’aquesta característica li vindria el sobrenom de “La 
Monyos”, que compartiria, aleshores, amb el de “Lola”. En 
aquell temps vestia amb bruses de colors cridaners i peces 
estrafolàries, duia faldilles i es mostrava, a vegades, amb 
una mantellina la mà. També tenia costum de passejar-se 
per la Rambla amb flors que li regalaven. Tanmateix, dedi-
cava cançons, balls i paraules d’agraïment a tot aquell qui 
passava per davant seu.
 La Monyos ha deixat un importat testimoni i llegat, 
entre fotografies i altres elements que s’han utilitzat per 
recordar-la i homenatjar-la. Durant el segle XX algun escul-
tor la va utilitzar de musa per fer capgrossos que podem 
trobar a diversos indrets, com ara a Manlleu, Montcada i 
Alcover. Per altra banda, el Tibidabo i el Museu de la Cera 
les tenen reproduïdes com a autòmat i escultura. Fins i tot 
té dedicada un musical i un llargmetratge. Alguns negocis 
d’hostaleria de Barcelona recorden el personatge amb els 
noms de “La Monyos” i “Ca la Monyos”. Fins i tot té dedica-
da una sardana i una cançó en honor seu: la sardana “La 
Monyos de Barcelona” de Narcís Paulís (1954) i “Recordant 
La Monyos”, un xarleston de Rudy Ventura (1960). 

LLEGENDES
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El Conseller de Cultura a l’exili, Lluis Puig i Gordi, va escriure 
a la revista Gegants de l’estiu de 2018 (Núm. 122) un arti-
cle titulat “Capgrossos per la Llibertat”. L’atzar va fer que en 
aquella mateixa revista, a la pàgina del costat, jo hi publi-
qués  “Aquarel•les per la llibertat”. Jo parlava d’uns dibuixos 
que s’envien als presos polítics i ell escrivia des de la Casa 
de la República de Waterloo a propòsit dels dos Capgrossos 
de l’Any escollits, ep! en referèndum, a Terrassa aquell 2018: 
el de Josep Rull i el seu, Lluis Puig, i sobre l’honor que això 
suposa per a un/una terrassenc/a;  val a dir que els portadors 
van sempre amb una samarreta groga. 
 Algun temps després, amb l’ajut dels dibuixos de Josep 
Giró, vaig publicar als números 123 i 124, el conte “Gegants 
per la llibertat”, on vaig donar vida a un gegant amb dos 
caps, els dels dos Jordi’s, Cuixart i Sánchez, ambdós empre-
sonats, ara a Lledoners. Quan vaig escriure el conte el 2017 
encara no hi havia els capgrossos terrassencs dels exconse-
llers. Ara, a les acaballes del 2019, he descobert que ja n’hi 
ha quatre. Quatre capgrossos per la llibertat (més que mai!) 
que es van aplegar a Girona, el dia 3 de novembre, en què 
es celebrava la XXXVIII Trobada de Gegants i Bestiari de 
Girona dins el marc de les Fires de Sant Narcís per acom-
panyar el grup de gegants i capgrossos  de Fal•lera Giro-
nina en els actes de la seva Festa Major, setmanes després 
de la ignominiosa sentència del Tribunal Supremo contra 
el procés que ha posat el país dempeus en mode protesta 
continuada d’aleshores ençà. 
 La intenció era que encapçalessin la cercavila que havia 
de portar tota la imatgeria des del Parc del Migdia fins a la 
Plaça Calvet i Rubalcaba. Però la pluja va impedir poder fer 
la cercavila i els 4 capgrossos només varen sortir a l’escenari 
del Parc del Migdia. Els esmentats, corresponents a Rull 
i Puig de la Colla de Terrassa,  i s’hi afegiren els de Dolors 

Bassa i el de Jordi Cuixart. Tot i que el color groc predomi-
na, aquestes figures més recents només porten alguna peça 
(mocador, brusa, etc.) groga, però la indumentària no es la 
mateixa que llueixen els terrassencs en les seves aparicions. 
No hi fa res. He vist el capgrós d’en Cuixart amb la samarreta 
vermella d’Òmnium Cultural amb les inscripcions Manifes-
tar-nos, Expressar, Mobilitzar-nos, Votar i Ho tornarem a fer, 
acompanyant l’autobús de l’entitat que presideix, al costat 
de Marcel Mauri, o amb la blanca del Jo Acuso, al Cuixart 
Rock a Santa Perpètua de la Mogoda, en el festival Cultura 
contra la Repressió. Aquest capgrós, propietat d’Òmnium Gi-
ronès, ha estat construït per Jordi Grau  al taller El Drac Petit 
de Terrassa. Habitualment porta un mocador groc solidari, 
amb puntets blancs pensat per a les colles castelleres, i un 
lema; “Llibertat presos polítics”.
 Per la seva banda, la capgrosssa Dolors Bassa pertany 
a la Colla dels Gegants i Capgrosos de Torroella de Montgrí, 
que la va presentar el 23 de febrer a propòsit de l’acte Cap 
dona en l’oblit, amb el lema “Us volem a casa .Lliures ara”, 
quan es complia el primer any de presó per la consellera, 
on intervingueren Glossadors per la Dolors, hi hagué parla-
ments d’Amigues de la Dolors i actuaren Gegantes i Capgros-
ses per la Llibertat. Des d’aquell moment, cada divendres a 
la presó Puig de les Basses s’hi concentren multitud de per-
sones, sopen allà, i els gegants de Torroella els acompanyen 
sovint, amb la caparruda consellera amb mocador o fulard 
groc sempre i les característiques ulleres que fan que no 
es perdi detall del que passa al voltant, per dir Bona nit! a 
l’exconsellera empresonada allà al costat. Destaca la concen-
tració de gegants gironins (L’Escala, Corcà, Torroella, Vilaür, 
Llagostera i fins a més de quinze colles) que tingué lloc allà 
el passat 20 de setembre. Aquell vespre la capgrossa Bassa 
acompanyava la seva colla, com ho  fa sovint en les sortides 
quan s’escau, com ha fet a Figueres, Celrà i altres places.
Hores d’ara no em consta que hi hagi més capgrossos en 
construcció, però tampoc seria gens estrany que l’ANC fes 
les figures de Carme Forcadell i Jordi Sánchez, i que algun 
partit o entitat acabi fent els capgrosssos dels altres represa-
liats i represaliades en presó o a l’exili, de manera que algun 
dia tindrem una extensa col•lecció de figures representant 
el moviment polític independentista escapçat, però amb el 
cap més gros possible a lloc, dins del qual les idees són més 
clares, netes i potents. I si no n’hi ha prou en dir-los perso-
nalment el bon dia o bona nit a la presó (o simbòlicament a 
l’exili belga, suís, o escocès) amb el crit de Llibertat!, alesho-
res podrem dir-ho també als capgrossos de tots ells i elles, 
junt amb els quatre que ja hi són. I malauradament encara 
potser haurem d’ampliar la llista. Sempre tossuts amb crits 
de llibertat i visques fins que surtin tots de la repressió. D’un 
groc encès! 

Els quatre capgrossos a les Fires i Festes de Sant Narcís de Girona. 
D’esquerra: Puig, Cuixart, Bassa i Rull.

CAPGROSSOS D’UN GROC ENCÈS
TEXT JOAN COMPANY
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La tradició gegantera de Taradell neix 
el 25 d’agost de 1977 amb la presen-
tació dels primers Guillem de Mont-
rodon i la Tiburgeta de Taradell. En el 
pas dels anys el poble ha vist diverses 
recreacions d’aquests personatges: 
1977 (fets per veïns del poble), 1984 
(per Àngels Juglar i Antoni Brossa), 
2000 (per Sendu Vall) i finalment el 
2012 (per part del Taller Gabins).

Tot i que al 1998 es van presentar 
alguns gegantons (com ara el timba-
ler Txetxu), la darrera incorporació 
històrica a la família gegantera va 
ser el gegantó Carles de Cruïlles i Vi-
lademany, que representa el Baró de 
Taradell. Aquesta figura, construida 
per Toni Mujal i presentada a princi-
pis d’aquest 2019, va fer construïr la 
Torre de Defensa o de la Presó, l’any 
1545, després de concedir el títol de 
“Vila” a Taradell i a partir del qual es-
tava obligada a fortificar-se.
 La Torre Don Carles es troba si-
tuada al nucli històric de Taradell, 
entre la plaça Major i el carrer de 
Vic. Els dominis de Carles de Cruïlles 
anaven des de Taradell, Viladrau, Vi-
lalleons fins a Santa Eugènia de Ber-
ga i tenia la jurisdicció de la Baronia 
de Taradell-Viladrau. Us convidem a 
visitar-lo per la Festa Major d’Estiu, 25 
d’Agost i acompanyar-nos a la cercavi-
la amb tota la família de gegants. 

 Els tres gegants de Taradell ballant pel carrer.

INCORPORACIÓ A TARADELL
TEXT COLLA GEGANTERA DE TARADELL

Els padrins d’en Guillem i la Tiburge-
ta han estat gegants de Manlleu, en 
Galdric i la Maria, i els gegants del ca-
rrer de Gurb de Vic, en Baldiri i la Ció. 
Per altra banda, 29 de setembre de 
1996, contrauen matrimoni tot fent 
de testimonis, en Pàmfil i l’Elisenda 
de Sant Julia de Vilatorta. Va oficiar 
la cerimònia el Mossén Biscuter de 
Mataró.
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AMADEU MUNTALÀ MORENO 
1 de maig de 1950 a Manresa. Viu a Manresa. És Administratiu jubilat i està casat. 
“El que penso voldria que fos respectat .”

PA AMB TOMÀQUET

TEXT I FOTOS SANTI RIBA

La revista “Gegants” ha assolit la respectable xifra de 127 números; va ser 
el mes de març de l’any 1986 quan va aparèixer el primer. Durant aquests 
anys han anat passant pel Consell de Redacció una gran quantitat de 
persones, totes elles amb una profunda estima pels gegants i la cultura 
popular que han fet amb la seva col.laboració el que és en l’actualitat la 
nostra revista: el gran  referent del món dels gegants.
 És el nostre interès fer un petit homenatge a aquestes persones 
desinteressades i moltes vegades anònimes que han fet possible la gran 
realitat que és la revista “Gegants”.
 Una d’elles és l’Amadeu Muntalà. L’Amadeu porta molts anys, 
concretament des del número 40 del 1997 que, conjuntament amb l’ajut de 
la seva esposa Dolors Font, forma part del Consell de Redacció. Les seves 
seccions “Ecos de Societat” i “Poble a poble” li ha comportat fer un munt de 
quilòmetres per poder-nos informar de totes les novetats que van sorgint 
per arreu dins el món dels gegants.
 Em vaig dirigir un matí assolellat del mes d’octubre cap a Manresa. 
Em van rebre a casa seva ell i la Dolors. Allà vàrem iniciar una xerrada 
molt amena amb els dos on van sorgir infinitat de vivències que espero 
puguin agradar al lector. En vaig sortir molt satisfet, doncs m’ha servit per 
conèixer més al nostre personatge del qual tinc una gran estima des de fa 
anys. Considero que les seves reflexions serioses i ponderades són com una 
sentència. Veiem el que ens va dir l’Amadeu...

No és gens difícil trobar a l’Amadeu 
en infinitat de trobades geganteres 
perseguint les novetats, però no 
l’he vist mai dins un gegant. Tu has 
estat geganter?
Exactament geganter, no en sóc. Jo 
havia estat amb el grup de geganters 
de Manresa, però la meva afició era 
la de costums i tradicions de Catalu-
nya. Aleshores, dins d’aquesta línia, 
m’agradava fotografiar construccions 
romàniques. També cercava tradici-
ons, però al fer-me del grup de gegan-
ters em vaig enamorar dels gegants. 
Al formar-se la revista a Barcelona 
vaig començar a comunicar-me amb 
una sèrie de persones i amb ells es 
va consolidar la meva afició de foto-
grafiar gegants anant per Catalunya. 
Hi ha altres persones que cerquen 
més enllà del nostre país, però perso-
nalment vaig optar pel meu territori: 
Catalunya. Dels molts anys que porto 
treballant amb les imatges de les figu-
res n’he aconseguit un bon arxiu. En 
tinc moltíssimes, tant en format paper 
com en digital a l’ordinador. En total 
dec tenir a l’arxiu entre 8.000 i 9.000 
fotografies.

Quins són els gegants que més recor-
des de la teva infantesa i per què? 
A veure, a mi els gegants que més 
m’agraden són els d’Olot, però és evi-
dent que la pregunta va dirigida cap a 
la meva infantesa.  Els que més recor-
do, per descomptat,  són els de la meva 
ciutat, Manresa, no tan sols per les me-
ves vivències de petit, sinó que de gran 
vaig col.laborar en la seva recuperació, 
doncs els anaven a llençar. Junt amb 
un altre company vàrem aconseguir 
que tornessin a sortir amb tot el seu 
esplendor tal i com eren a l’antiguitat. 
En aquests moments estan al Museu 
de Manresa i surten en comptades 
ocasions, donat el seu pes i estructura; 
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són més que centenaris. Va ser el 14 
de febrer de 1998 que es va fer la seva 
presentació oficial amb una gran fes-
ta. Hi ha uns altres que també tinc en 
molta estima. Es tracta dels gegants 
de Queixans. Cercant al Costumari 
Català, de Joan Amades, vaig trobar 
un dibuix de com eren antigament 
els gegants pagesos de Queixans. Fent 
les nostres excursions vam anar a 
aquesta població, tenint la sort de 
poder parlar amb l’alcalde li vam as-
sabentar de l’existència d’aquestes fi-
gures; ell va quedar sorprès, doncs ho 
ignorava. Aleshores vàrem quedar de 
trobar-nos i d’aquesta reunió va sor-
tir el vist-i-plau per a la seva construc-
ció, tenint com a model els dibuixos i 
fotografies que sortien al costumari. 
Els vam posar en contacte amb Toni 
Mujal i d’aquí van sortir els actuals 
gegants de Queixans, era l’any 1997. 
Va ser una gran experiència i d’això 
ve la meva especial estima.

Com creus que hauria de ser la ti-
pologia estàndard d’un gegant?
Els gegants han de representar algun 
personatge important de la població 
on són. També en hi ha uns altres a 
respectar; són aquells construïts per 
escoles o col.lectius, els quals tenen 
de ser apreciats pel que representen 
per a ells.

Quan tu surts amb la teva càmera per 
aquests móns de Déu, què cerques?
El més impactant és la figura con-
creta de la població on anem, però 
el que hi ha al darrera és potser més 
important que la figura en si matei-
xa; al darrera hi ha una història, per 
exemple: el constructor, l’any del seu 
bateig, els personatges que represen-
ten o el grup que els treu a les troba-
des. A l’hora de fer el reportatge per 
la revista valorem la importància de 
destacar tot això que t’he dit. Darrera-
ment amb el “Poble a Poble” ens hem 
trobat a Alpicat amb una escola on els 
nens havien fet un treball del perquè 
nosaltres anàvem a fer la fotografia; 
nosaltres hi vam anar solament per 
tenir la fotografia dels gegants, però 
va resultar que amb aquest treball 
ens posaven al corrent del què eren 
aquelles figures i del què representa-
ven; això val la pena destacar-ho.

Es evident que quan vas a una tro-
bada et fas la teva opinió de com 
s’organitzen. Què és el que més 
t’agrada?
Hi ha infinitat de coses que m’agra-
den, però voldria destacar una que de 
vegades ni se’n parla. Em refereixo a 
l’interès que posen les colles perquè 
l’activitat surti bé, al gust de tots. Vaig 
a infinitat de trobades, però cada 
vegada veig més organització, més 
qualitat. També voldria destacar la 
participació del jovent, aquest jovent 
el veig més participatiu i implicat. 
Sortir al carrer amb gegants és una 
afició molt sana i crec que el jovent 
així ho veu.

I el què menys?
Crec que tenim molts problemes amb 
el tema de la música, hi ha molta 
dispersió en això. Crec que hauríem 
d’unificar criteris i oferir una música 
respectuosa amb les figures que es 
porten; ara veig que tothom fa el que 
vol i això no és seriós. Tenim instru-
ments autòctons com és la gralla i el 
tabal que es tenen de potenciar i la 
realitat ens estem anant a noves ten-
dències que potser de tradicional no 
tenen gaire. El mateix passa amb les 
trobades, s’estan tornant monòtones; 
cal fer alguna cosa perquè no es tor-
nin avorrides. Potser les mostres on 
hi participin d’altres elements de cul-
tura popular fora la solució.

He dit que vas començar la teva 
col.laboració amb “Gegants” l’any 
1997; com va ser?; què recordes 
d’aquells temps? Explica’ns algu-
na vivència o anècdota.
Com he dit jo tinc la dèria per fer fotos 
de gegants. Això va fer que conegués 
persones molt afines a la festa, com 
és la Griselda Karsunke. Ella em va 
presentar en Jan Grau, el qual em va 
fer l’oferta de plasmar la meva obra a 
la publicació. A partir d’aquí es van 
esdevenir les meves primeres reuni-
ons del Consell que aleshores es feien 
al carrer d’Avinyó de Barcelona. Allà 
em vaig trobar amb altres membres 
com l’Amadeu Carbó, l’Antoni Serés, 
la Marta Ibáñez, entre d’altres. En 
definitiva allà vaig conèixer un grup 
formidable d’enamorats dels gegants 
i de la cultura popular. D’aquella pri-

mera època et puc dir que les reuni-
ons del Consell estaven molt ben es-
tructurades: una persona portava el 
guió amb les propostes per al proper 
número i entre tots decidíem que ca-
lia fer. Aleshores no hi havia la figura 
del coordinador.
 Però jo em vaig acabar d’incor-
porar en el número 57 de l’any 2002. 
Aleshores vaig agafar el relleu a 
l’Antoni Hurtado en la confecció dels 

“Ecos”. Més tard, l’hivern del 2003, 
vaig començar a redactar el “Poble 
a poble”, que és una secció que feia 
temps que no es publicava. Aleshores 
vaig iniciar la tasca amb els gegants 
dels municipis de Ripoll i Campdevà-
nol. Cal dir que en general, quan em 
poso en contacte amb els propietaris 
de les figures i els hi explico les inten-
cions de fer un reportatge dels seus 
gegants, els hi agrada en gran mena. 
D’altra banda, aquesta tasca t’obre 
les portes ja que, per exemple, quan 
surten publicades les figures, les 
seves colles et demanen més exem-
plars de la publicació.. De fet, crec 
que això és el que volem: la difusió 
de la publicació. 
 Per altra banda, m’agradaria des-
tacar que no és fàcil fer fotos a la ma-
joria de gegants. A vegades em trobo 
amb companys fotògrafs que em re-
treuen que amb l’excusa de la revista 
jo tinc més facilitats que d’altres en 
poder-les fer. Rotundament, això no 
és veritat ja que mai m’he aprofitat en 
aquest sentit. Em sento còmode amb 
les dues seccions: amb els “Ecos” faig 
servir totes les coses que van sorgint 
com a novetat i amb el “Poble a Poble” 
tracto els temes amb més profundi-
tat. Per finalitzar, vull recordar que 
en aquells primers anys, juntament 
amb la Dolors i altres persones (del 
Consell), vaig ser creador de l’Arxiu 
de l’Agrupació, que es va presentar 
oficialment l’any 2002. 

Fes una mica de crítica: Dóna’ns 
idees; què canviaries o afegiries?
En aquests moments la veig força bé. 
Som un petit grup de persones amb 
un gran interès perquè tingui una 
gran qualitat. No obstant això, hau-
ríem de mirar d’introduir alguna 
cosa nova, per exemple, la reflexió 
dels llibres sempre és el mateix i no 
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crec que tingui gran interès. Crec que 
cal incorporar un periodista, doncs 
cap de nosaltres ho és. Guanyaríem 
en qualitat i noves idees. Potser fora 
bo tenir una reunió del Consell per 
veure on volem anar i si convé treure 
coses i posar-ne d’altres. Per exemple, 
quan es va incorporar el color es va 
donar un pas qualitatiu a la revista, 
de la mateixa manera que la nova ma-
quetació hi va ajudar posteriorment. 
La revista durant un temps va ser de 
continguts molt profunds, doncs ja he 
parlat dels “monstres intel.lectuals” 
que teníem. Això era molt bo, però 
feia que no arribés a la comprensió de 
tothom. Ara crec que hem aconseguit 
que arribi a tots els nivells, l’hem fet 
més dinàmica, però, com he dit més 
amunt, crec que ha arribat el moment 
de donar pas a canvis que la facin més 
actual d’acord amb els temps.

Tenim la sort a “Gegants” que 
pel Consell de Redacció han pas-
sat persones que amb el temps 
han estat molt importants dins el 
món de la cultura popular i que 
tu vas conèixer profundament; di-
gues-me quines d’elles et van cau-
sar més impacte.
Per la revista han passat un munt de 
persones que han aportat moltíssim, 

com poden ser en Jan Grau, Amadeu 
Carbó, Antoni Serés, Mara Ibáñez, en-
tre d’altres. Aquests van crear un estil, 
una manera de fer la revista. De fet, la 
revista ha servit de trampolí per a la 
creació de llibres sobre la tradició ge-
gantera i de la cultura popular. 

I de l’Agrupació? Què em pots dir? 
Creus que les diferents Directives 
que han passat han recolzat sufici-
entment la nostra revista? En qui-
na creus que el Consell de Redacció 
s’hi ha sentit més còmode?
No és per guanyar punts, però crec 
que les últimes directives han estat 
les millors per a la revista. Per què? 
Doncs perquè ens han deixat fer i a 
la vegada ens sentim més recolzats. 
Antigament abans de publicar-se la 
revista passava per la Directiva. No és 
que ens censuressin, però la seva opi-
nió tenia un pes i aleshores ens talla-
va la iniciativa. Això feia que anéssim 
amb cura en que els continguts no els 
agradessin.

Al Consell de Redacció tots som un 
equip, però què trobes a faltar? 
Ens cal més col•laboradors?
Sempre són bones les col•laboracions 
i crec que ens convindria incorpo-
rar-ne de nous, però he observat últi-

mament que les persones que s’hi han 
afegit no s’han arrelat; potser tenim 
massa rotació. Ens cal trobar gent 
que ens pugui aportar idees i continu-
ïtat, abans he parlat d’un periodista. 
Potser per aquí caldria el suport de 
l’Agrupació en difondre a tothom la 
necessitat del Consell, doncs tenim 
aquesta carència; en tindríem prou 
amb una persona dinàmica que li 
agradin els gegants i amb vocació de 
comunicador.

I de la cultura tradicional i popu-
lar, què ens en pots dir: anem pel 
bon camí? 
Estic convençut que anem per bon 
camí. Mira, nosaltres amb la revista 
estem plasmant les vivències que tro-
bem dins el món geganter, entenc que 
és difícil aguantar el que hem heretat, 
però les noves generacions s’impli-
quen de forma seriosa; exemples: La 
Patum, les Falles d’Isil, etc., que han 
arrelat i cada vegada són més fortes; 
el moment és bo.

Digues-nos una festa catalana per 
antonomàsia.
No en tinc cap dubte: La Patum de 
Berga.

Un lloc on perdre’s? 
Al Pirineu, concretament al llac de 
Sant Maurici.

Un missatge als que sortim al car-
rer fent activitats de cultura popu-
lar.
Que siguin persistents dins l’activitat 
que vulguin, però que no defalleixin 
com a continuadors de les tradicions 
que hem heretat.

El pa, amb tomàquet o sense?
Amb tomàquet i un bon raig d’oli 
d’oliva del país. 
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Castellar de n’Hug és un municipi de la comarca del Ber-
guedà situat al límit amb la comarca del Ripollès, petit po-
ble d’estil muntanyenc amb carrers i carrerons empedrats 
i les cases també de pedra, que s’han mantingut al llarg 
del temps. El nucli urbà s’aplega al voltant de Sta. Maria de 
n’Hug, del segle XI, que conserva el seu característic campa-
nar: una torre de quatre pisos.
 L’Origen etimològic de Castellar de n’Hug es discutit, té 
dues parts: per una banda, castellar que sembla indicar que 
prové de castell termenat, i la segona part s’ha considerat 
com el nom propi de persona Hug o Uc. També podria prove-
nir de nuce (“nuc”, en català ), indicant l’origen d’un corrent 
d’aigua, en aquest cas en referència a les fonts del Llobregat.
 L’any 1962, al paratge del Prat del Castell, s’organitzà el 
primer concurs internacional de Gossos de Tura, esdeveni-
ment que s’ha realitzat des d’aleshores sense interrupció. 
El 1987, tot celebrant el 25è aniversari de l’esdeveniment, 
s’inaugurà un monument en homenatge a la noble raça. El 
disseny és d’Emili Armengol i està situat a l’entrada del po-
ble. És per tot plegat que el 2018, diversa mainada del poble, 
decideix construir, durant les seves vacances dos capgrossos 
amb els noms de Pep i Tura. 
 Un any més tard, és a dir aquest 2019,  es construeix la 
gegantona Maria de n’Hug en representació del petit poble. 
Aquesta petita i casolana figura personifica el naixement del 
riu Llobregat, amb les seves envejables aigües cristal•lines 
i fredes acabades de sortir de les muntanyes. Tot plegat els 
hi dona força als infants per ballar la Maria i donar a conèi-
xer el poble on les pastores i el campanes podrien desfilar 
amb ella, en una passarel•la i on els forners fan croissants 
gegants. De fet, Castellar de n’Hug es coneix amb el nom de 
“Poble amb encant”, marca turística que promou l’Agència 
Catalana de Turisme. 

La gegantona Maria de n’Hug. Foto: Amadeu Muntalà.

N’HUG, POBLE AMB 
ENCANT GEGANTER
TEXT AMADEU MUNTALÀ

 De fet, qui sap si el poble de Castellar de n’Hug recor-
da la visita d’una vintena de colles del Baix Llobregat per 
tal d’estrenar el Ball del Baix, composat pel llobraguetenc 
Marcel Caselles l’any 1997. Es més, 10 anys més tard hi van 
tornar a pujar per commemorar el primer ball de totes les 
colles del Baix Llobregat juntes.  
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NORMAG, EL NOU 
GEGANT INCLUSIU
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El passat 15 de setembre de 2019, al 
Pati Maning de Barcelona, fou batejat 
en Normag, gegant amb discapacitat 
intel•lectual, el primer a Catalunya 
amb aquestes característiques. Va ofi-
ciar la cerimònia Mossèn Filomeno, 
capgrós del Raval, amb la presència de 
gegants i gegantes inclusius de Catalun-
ya, com són l’Ocellaire de l’Eixample de 
Barcelona, el Martí de Premià de Mar i 
la Frida de Tarragona, que oficiaren de 
padrins. Va acompanyar en Normag 
en una diada tant assenyalada com és 
un bateig gegant, la geganta Joana de 
Sarrià, de la Colla Gegantera de Sarrià 
que ha estat l’encarregada d’introduir 
aquest gegant tan innovador, junt 
amb la Fundació Aspasim – Vicenta 
Verdú (nom d’una de les fundadores) 
i les aportacions de 246 mecenes i el 
suport de la Coordinadora de Gegants 
de Barcelona, l’Ajuntament de Barce-
lona (Districte de Sarrià-Sant Gervasi) 
i l’Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat. Algunes parelles de ge-
gants com la del Pi, la de la Ciutat, la 
de Santa Maria del Mar o la Crespine-
lla de la Pedrera (en segon terme) per 
citar-ne algunes, presidiren el bateig al 
centre del Pati, al costat del batejat i de 
les figures acompanyants. Les arcades 
del Pati, tant les del pati central com les 
del primer pis, estaven plenes d’altres 
figures de gegants i gegantes de la ciu-
tat de Barcelona. 
 En Normag és un gegant amb 
les faccions d’una persona que té la 
síndrome de Down i està adaptat per-
què persones amb mobilitat reduïda 
o alguna altra discapacitat física o 
intel•lectual el puguin portar, atès que 
està fet a partir de materials ultralleu-
gers i un disseny adaptat. El gegant té 
rodes al final del cavallet que permeten 
ser arrossegat  o dirigir el moviment, 
impulsant-lo, en encabir-hi una cadira 

de rodes elèctriques dins el cavallet. 
Això permetrà fer visible dins el món 
de la imatgeria popular catalana la 
discapacitat intel•lectual i la seva nor-
malització, a través de la creació d’una 
colla inclusiva a Sarrià. Aquest ha estat 
i és l’objectiu de la colla Gegantera de 
Sarrià (que custodiarà la figura) i de la 
Fundació Aspasim, especialitzada en 
l’atenció i la inclusió de persones amb 
discapacitat, com ens explica la seva 
directora, la Núria Pedrola, junt amb 
Oratge Associació. Han portat a terme 

Mossén FIlomeno fent acte de bateig de la nova figura al Pati Manning. Foto: Geganters de Sarrià.

una campanya de micromecenatge 
per fer realitat la construcció d’aquest 
gegant, amb quasi 250 mecenes que 
a través del Verkami han aportat els 
15.000 € necessaris en 40 dies.
 La construcció del gegant Normag 
ha recaigut sobre la mestra gegantera 
Dolors Sans, que ja havia estat la crea-
dora d’altres dues figures inclusives i 
adaptades per a persones amb mobili-
tat reduïda: la Frida (geganta tarrago-
nina inspirada en l’artista mexicana 
Frida Kahlo, creada l’any 2018 amb el 
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suport de Dow Chemical, que porta un mico a l’espatlla) i 
el gegantot modernista l’Ocellaire de l’Eixample (al•legoria 
a la llibertat humana, de l’Associació Arreplegagegants). El 
quart gegant adaptat és en Martí de Premià (gegant de 20 
Kg, nascut en un projecte de la Colla de Geganters de Premià  
amb el suport de les entitats De Bòlit, que agrupa i coordina 
les colles i els balls de cultura popular de Premià,  la coordi-
nadora de Colles de Cultura Popular i Tradicional, Segle XXI 
de suport a discapacitats i gent diferent i l’Ajuntament de 
Premià). Està equipat amb uns ancoratges i una plataforma 
amb rodes adaptable a les cadires de rodes com en Normag, 
la Frida i l’Ocellaire,  i compta amb uns pilots auditius i llu-
minosos a l’ interior, per a persones sordes i cegues.
 En Normag representa un mag amb un somriure am-
ple, inspirat en el Jordi, un noi amb síndrome de Down que 
treballa a Aspasim, aficionat des de petit als gegants. La fi-
gura simbolitza el guarda del Pantà de Vallvidrera, que fa 
feliços als vilatans amb els seus cants i la seva màgia. Porta 
una granota blava en una mà (espècia autòctona del pantà) 
i a l’altra un ocell de Collserola, un puput. El cant d’en Nor-
mag és el pasdoble “Tres blauets per divertir-se”, inspirat en 
el conte “La granota blava” editada per la fundació Aspasim 
l’any 2014, dins el programa per normalitzar la discapacitat 
que porta a terme des de la seva constitució fa més de 75 
anys (Creu de Sant Jordi el 2015).
 En Normag, la Frida, l’Ocellaire i en Martí han acom-
panyat la resta de gegants i de gegantes de Barcelona al 
Pati Maning els dies de la festa de la Mercè, per participar 
tots plegats en la gran Cavalcada de la Mercè del dia 24 de 
setembre pel centre de Barcelona. La llarga comitiva de la 
rua la tancaven precisament aquestes quatre figures sobre 
rodes, amb les respectives colles, plenes de persones amb 
discapacitat amb les seves cadires i portadors, on dominava 
la música,  l’alegria, el somriure i la felicitat (també presents 
en moltes altres colles que les precedien), i que es transme-
tien als espectadors que omplien carrers i places per on des-
filava el llarg seguici, el més inclusiu de la història. 

Articles relacionats
Balcells, Pere Juventí: “Gegants per a tothom”. Revista Gegants, 124, 2019.

En Normag acompanyat dels 
gegants inclusius de Catalunya 
i la gegantona de Sarrià. Foto: 
Geganters de Sarrià.

Una imatge d’en Normag de cos sencer. Foto: Amadeu Muntalà.

Ofrenes a la Capella dels Sants Metges de Granollers. Foto: Kevin Noguera.

DE PRIMERA MÀ
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ALPICAT: UN TREBALL 
GEGANT
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TEXT AMADEU  MUNTALÀ FOTOS ELOI MIRALLES I AMADEU MUNTALÀ

El passat mes de setembre, i després de 
gairebé tres mesos de vacances, més 
de 16.000 alumnes han iniciat el pri-
mer curs de secundària a les comar-
ques lleidetanes. D’aquests, 61 ho han 
fet en un nou institut, el d’Alpicat..
 Engegar un centre el 2017 vol dir 
comprometre’s amb unes necessitats 
i uns valors del segle XXI: competen-
cials, flexibles, rigorosos i compartits 
amb la comunitat entesa més enllà de 
les parets del centre . L’Institut ha anat 
creixent durant els pròxims cursos i en-
tre tots plegats han fet de l’institut i els 
seus voltants un espai agradable i ins-
pirador que a afavorit l’aprenentatge.
 El primer dia de classe als dos 
grups de Primer d’ESO van començar 
amb tota normalitat amb un projecte 
educatiu que s’ha de materialitzar en un 
institut que vol que sigui “participatiu, 
actiu , en que l’alumnat vingui motivat, 
amb la mateixa il•lusió que en aquest 
primer dia”. En aquest sentit, destaca 
que el primer projecte que treballaran 
els alumne serà precisament “com vo-

len que sigui l’institut: que el dissenyin: 
que el pensin i que l’organitzin”. La idea 
principal és fer-lo créixer més encara 
quan l’únic que s’ha fet fins ara és 
“prémer el botó d’arrencada”.
 A proposta i iniciativa dels alum-
nes de segon d’ESO, s’instaurarà, de 
cara al futur més immediat, una diada 
de cloenda del curs com a Festa Major 
de l’institut. Amb tot, el setembre de 
2018, es va procedir a presentar els ge-
gants i capgrossos de l’institut.

CAP A ALPICAT
Un cop localitzades totes aquestes da-
des per les xarxes vam decidir adreçar-
nos al centre lleidetà per tal de poder 
catalogar aquestes figures. A la vegada 
l’alumnat i professors s’ho prenen com 
a projecte de treball tot coincidint amb 
la nostra arribada.
 Arribant al Centre ens trobem 
una exhibició de cercavila amb les 
figures festives: els gegants, la “Cuca 
Tuca” i els capgrossos feien la festa en-
cara més grossa.

Els gegants amb la Cuca Tuca passejant pel pati de l’institut.

 Pel que fa als gegantons, ens 
diuen que els seus noms són “Baró 
Salvador i Baronessa Serafina Espe-
rança”, onomàstiques referenciades a 
la història local. Els capgrossos tenien 
els següents noms: la Nena futbolista, 
l’Anxaneta Marc i l’Estudianta Marta. 
Tots ells representen alumnes del segle 
XXI de secundària. 
 Aleshores vistes les atencions dels 
alumnes pel tema, expliquem que de 
la mateixa manera que ens interessa 
saber tot allò que s’ha fet recentment, 
com es el seu cas, també volem re-
memorar fets transcendents o antics 
que hagin estat rellevants per la nos-
tra història gegantera, que sorgeix 
amb les processons del Corpus, fins a 
l’actualitat donant més protagonisme 
a la iniciativa popular.
 Per plasmar tot això existeix la 
revista Gegants, que la seva filosofia 
principal és donar a conèixer tot allò 
que envolta el fet geganter català. Ens 
interessa, sobretot, posar de relleu to-
tes les vessants de les figures que pas-
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segen: anècdotes, història, curiositats, festes, etc, com es el 
seu projecte – els continguts de la Revista, poden ser diver-
sos i variats, però una de les vessants va encaminada cap 
al “què s’ha fet”. Això permet, que els futurs lectors puguin 
agafar i veure què s’hi feia, fa uns anys i actualment.
 També els alumnes ens fan saber que el Manelic i la 
Núria són els Gegants d’Alpicat – estrenats el 1981 i el seu 
nom inspirat en l’obra Terra Baixa, d’Àngel Guimerà. No-
saltres els hi expliquem que a Ribes de Freser tenen unes 
figures amb els mateixos noms i significat. Foren estrenats 
al 1984 i construïts per Francesc Fajula
 Els mateixos alumnes ens afegeixen que Alpicat té 
7.000 habitants i que amb la construcció d’aquest centre, 
es dona resposta a les necessitats del poble però també de 
Lleida ciutat, que veurà places alliberades als seus instituts i 
que aquest és per escolaritzar l’alumnat d’Alpicat. 

Foto dels gegantons Baró Salvador i Baronessa Serafina Esperança.

DE PRIMERA MÀ
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La primera etapa del recorregut de 
l’immens itinerari d’escultures ge-
gantines que vàrem iniciar amb els 
homes i els caps gegants de Jaume 
Plensa (el darrer dels quals ha estat 
exposat a l’entrada de la Basílica de 
Montserrat) podria tenir el seu repicó 
amb altres caps gegantins d’escultors 
destacats. Com, per exemple, pels  de 
l’escultor francès Sacha Sosno, autor 
de la Biblioteca de La Tête Carrée 
(Cap Quadrat) a Niça, primera escul-
tura habitada al món, de 14 metres de 
costat i 30 d’alt consistent en un cub 
que s’aguanta  sobre la part inferior 
d’un bust. El mateix Sosno (Alexan-
dre Sosnowsky)  té altres escultures 
gegants remarcables (Guetteur, un 
altra cap habitat de 20 metres, a Cag-
nes-sur-Mer  om també hi ha Il n’y a 
plus d’obstacle,  un cavall de 3 metres 
i mig; i els projectes La paille dans 
l’oeil voisin , un cap de 22 metres i un 
altre de 26 per a l’Hotel Elysee Palace 
de Niça). Continuem amb les miste-
rioses escultures de la tribu Rapa Nui 
de l’Illa de Pasqua, els Moais  o els 
caps dels presidents dels Estats Units 
del Mont Rushmore que Hitchcock va 
immortalitzar a la pel•lícula “Con la 
muerte en los talones”. A Charlotte, 
al Whitehall Technology Park, David 
Cerny ha instal•lat l’escultura “Metal-
morphosis”, un enorme cap metàl•lic 
de 9 metres, amb les diferents parts 
que giren independentment les unes 
de les altres al llarg del dia, i també 
als Estats Units, a San Francisco, Pepe 
Ozan va instal•lar-hi “El somniador”, 
un cap de 4 metres enterrat al terra, 
però que emergeix a un ritme de 2,9 
cm per any, i a Cracovia, a la plaça del 
Mercat medieval més gran d’Europa, 
la figura al deu de l’amor “Eros Ben-
dato” de Igor Mitorj, gran figura bui-
da per dins que permet ,l’entrada 
dels visitants . A Mèxic, a Veracruz 
i Tabasco hi ha “Els caps d’Olmec”, 

ESCULTURES GEGANTINES (II)
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Escultors singulars

Die Badende (El banyista) d’Oliver Voss a Hamburg

representen uns caps esculpits en 
roca d’antics guerrers o jugadors 
d’esports, que eren decapitats quan 
perdien, que daten del 1400 a 300 A.C.
 A Ulan Ude (Rússia) hi trobem el 
colossal “Cap de Lenin”  en bronze, que 
amb quasi 8 metres és la figura més 
gran de Lenin al món i a Unakoi (India) 
s’hi troba un conjunt de figures escul-
pides a la pedra on destaca la dedicada 
al deu Shiva “Kal Unokotiswara Bhai-
rava” de 10 metres, creada els segles 
VIII o IX A.C. que ha esdevingut lloc de 
pelegrinatge. A Yogyakarta (Indonèsia) 
hi ha “El cap de Llum”, el gran cap de 4 
metres i mig de la filla de l’autor, fet de 
cera. A Northumberland (Anglaterra) 
hi ha una figura de 5 metres  del cap 
buit del deu Celta ”Silvas Capitalis”. A 
Charsworth, prop de Chesterfield  al 
jardins del palau dels ducs de Devon-
shire, foren exposades monumentals 
escultures de reconeguts artistes com 
Dalí o Maillol. Hi destacaren “El ca-

vall” de Botero; “La casa del coneixe-
ment” de Plensa, home de 8 metres fet 
amb lletres d’acer a la manera de Le 
Nomade que hi ha a Antibes; un nadó 
gegant de Marc Quinn anomenat “Pla-
net”, que amb quasi 10 metres de llarg 
sembla que suri a l’aire (del mateix 
autor de La mano de Dios de les Escal-
des d’Engordany d’Andorra o Building 
Bridges a la Biennal de Venècia); i en-
tre altres. la poma gegant de Claude 
Lalanne titulada “Poma de Nova York”. 
A Escòcia, al parc The Helix (Falkirk), 
Andrew Scott ha erigit dos cap gegants 
de cavalls anomenats Kelpies, que fan 
més de trenta metres d’alt  i 300 tones 
de pes cadascun, res a veure amb “Es 
Cavall”, el gran cavall de vuit metres 
de Ciutadella (Menorca) ni amb els de 
l’escultor suís Nag Arnoldi, autor de 
“Tre cavalli” de més de tres metres a 
Maó i “Stallone” a Alaior (només d’un 
metre).
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 Damien Hirst ha estat molt polèmic a Qatar on ha in-
augurat 14 escultures gegants en bronze, volent simular 
un viatge des de la concepció fins al naixement. La sèrie 
de les figures, “El viatge miraculós”, mostra un fetus que 
creix fins esdevenir un nadó de 14 metres. Per la seva 
banda, el famós escultor dissident xinés, Ai Weiwei expo-
sa a diferents ciutats la col•lecció “Circle of Animals/ Zodiac 
Heads”, conjunt de 12 escultures de tres metres cadascuna 
amb els caps dels animals del zodíac xinés, inspirats en 
la font-rellotge del Palau d’estiu Yuaming Yuan, arrasat 
l’any 1860 en la Segona Guerra de l’Opi, mostra el caràcter 
reivindicatiu i oposat al regim del seu país de l’artista. Al 
Japó trobem el Robot Kobe de 15 metres i 50 tones Mazin-
ger Z de Cabra del Camp (Tarragona) de igual alçaria (que 
contrasta amb la imatge en 3D d’un colossal Mazinger vir-
tual a la Gran Via de Madrid).

“Neptu gegant” que hi  en un penya segat rocós,  a Itàlia, a 
Villa Pastine, fet amb formigó i ferro per Arrigo Minerbi, 
de 14 metres i 170 tones de pes, que va perdre els braços 
en els bombardejos de la Segona Guerra Mundial. En un 
altre indret, l’estàtua del rei Decébal, de 40 metres, des-
taca a Orsova, al pas del Danubi entre Romania i Sèrbia. 
No té les proporcions tan gegants, però és una de les es-
cultures més célebres i reconegudes de la humanitat i no 
podem passar per alt el David de Miguel Ángel.

Die Badende (El banyista) d’Oliver Voss a Hamburg

Forever Marilyn, a Chicago (posterior traslladada a  Califòrnia) de J. Seward 
Johnson

La Tête Carrée (Biblioteca de Niça, el Cap Quadrat) de Sacha Sosno

The awakening (El despertar del gegant ) de J. Seward Johnson

DE PRIMERA MÀ

 Seguim amb les figures singulars. A Hamburg hi ha 
“Die Badende”(El banyista), obra de Oliver Voss que amb 
13 metres d’alt i 98 de llarg, mostra dins el  llac Alster el 
cap i els genolls de la persona que es banya, en la mateixa 
línia que “Home a l’aigua” d’Estocolm, que nomes mos-
tra la ma i la cara. A Budapest (Hongria), l’artista Ervin 
Loranth Hervé ha creat un divertit conjunt d’un home 
gegant en poliestirè sortint del terra, anomenat “Popped 
up” (Aparegut). Entre les troballes reeixides destaquem el 

 A la platja de Maryland, irromp l’estàtua “The awake-
ning” (El despertar), un home que lluita per sortir del 
subsol, del qual s’aprecien cinc peces: la cara, un braç i 
una mà, el peu dret i el genoll esquerre. La resta roman 
dramàticament enterrada a la sorra. L’autor és J. Seward 
Johnson, que també és l’escultor responsable de la figura 
de 8 metres i 15 tones, “Forever Marilyn” (ara a Califòrnia, 
abans a Chicago), homenatge a l’actriu de “La tentación 
vive arriba” de Billy Wilder, i una llarga llista d’escultures 
iconogràfiques, entre les que encara cal distingir “Uncon-
ditional Surrender” (homenatge a la famosa foto del petó 
de Victor Jorgensen a Times Square), i “God Bless Ameri-
ca”, ambdues també gegantines.
 Ja en un àmbit més local, s’hi troben singularitats des-
tacades. En citarem alguns exemples. L’artista de Roses, 
Antonio Sánchez Santiago va instal•lar a Lucerna (Suïssa) 
“Caps blaus”, dues figures mediterrànies de prop de cinc 
metres i una altra a Pau (“Caps al vent”); al Mirador del 
Roc del Quer, a Canillo (Andorra), s’hi ha fet una platafor-
ma en voladís de fusta amb trams de vidre, en suspensió 
sobre la vall amb unes vista panoràmica espectacular. 
L’escultor argentí Miguel Angel González González ha 
creat una figura humana gegant al damunt d’una biga que 
penja del buit (“El pensador”). A Barcelona, al Poblenou, a 
la fundació Vila Casas, al davant del Museu Can Framis, 
l’artista Xavier Mascaró hi ha col•locat tres escultures de 
ferro gegants, amb el títol “Guardians”. A Barcelona, a 
València així com a altres ciutats, l’escultor polonès Igor 
Mitoraj ha exposat alguna de les seves obres mitològiques 
gegants al carrer, peces de bronze per homenatjar herois 
caiguts, com el cap embenat de Cracovia citat abans. Des-
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taquem a Barcelona algunes obres 
molt reconegudes com “Dona i Ocell” 
de 22 metres d’alçada de Joan Miró, 
la “Gamba” olímpica de Mariscal, el 
poema visual de Joan Brossa (Lle-
tres) al velòdrom d’Horta o el “Peix” 
metàl•lic de Frank Gehry. A València, 
on trobem un Gulliver gegantí al Parc 
del personatge de Jonathan Swift a la 
llera del riu Turia, on els espectadors 
som els lil•liputencs. També a Valèn-
cia han exposat la seva obra escultors 
com Marco Canevacci (bombolles 
gegants), Dimitri de Perrot, etc, i a 
Monistrol de Calders s’hi aplegaren 
38 peces de grans dimensions, la ma-

També al Paix Basc hi ha l’estàtua 
del Gigante de Alktzo, que va inspirar 
la pel•lícula “Handia”, sobre l’home 
més alt del món. També al Guggen-
heim podem veure-hi “Puppy” de Jeff 
Koons, autor d’altres figures gegants 
arreu del mon, com el Bouquet of tu-
lips a Paris.
 Va crear polèmica el ninot gegant 
del rei Felip VI a Arco (Madrid), de 
Santiago Sierra  i Eugenio Merino, fa-
lla de 4 metres feta amb cera, perquè 
cremés. També l’escultura d’alumini 
“Transit Cloud” de Gregor Kregar, a 
Auckland (Nova Zelanda), un núvol 
que semblava més aviat un penis 

Escultura del Mirador del Quer a Canillo (Andorra), El pensador, de Miguel 
Angel González González

Zodiac Heads  d’Ai Weiwei

Figura mitològica de bronze de l’escultor polonès Igor Mitoraj

Popped up (Aparegut) de l’artista Ervin Loranth Hervé, a Budapest.

gegantí o “Liberation” (Release), per 
qüestions polítiques,  un monument 
a Nelson Mandela, 50 anys de la seva 
captura.
 En podríem citar moltes més, 
però serien peces aïllades d’aquest 
puzle que intentem mostrar parcial-
ment des d’aquest racó i el qual és im-
possible abastar en la seva totalitat. 
El lector, de ben segur, sabrà trobar 
al llarg de la vida moltes peces més 
que encaixin en aquest mosaic gegan-
tí. Sort en l’intent! 

joria de pedra, procedents de la Fun-
dació Estrada-Saladich. Una formiga 
gegant de de filferro, de Julian Cerón 
Bolaños, presideix el passeig de Bla-
nes (“Treball de formigues”), de la ma-
teixa manera que L’aranya “Maman” 
de Louise Bourgeois ho fa a l’entrada 
del museu Guggenheim de Bilbao o 
a la Tate de Londres (entre d’altres). 
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000
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NOVETATS
Santpedor ha estrenat el primer ge-
gantó ADF de Catalunya. Ho ha fet en 
el marc de la 35ª trobada de colles ge-
ganteres que es va celebra amb motiu 
de la Fira de Sant Miquel. És un gegan-
tó lleuger i molt esbojarrat que llena 
aigua per apagar la calor dels més 
menuts. Els padrins són el Dimoni pe-
tit de Martorell i la mateixa Agrupació 
de Defensa Forestal de Santpedor. La 
figura està feta al taller d’en Toni Mu-
jal, s’ha batejat amb el nom de Victo-
ria que és al que s’aconsegueix quan 
s’apaga un foc.
 A Reus, com cada any, s’han pre-
sentat una munió de gegantons fets 
per la mainada de la ciutat per parti-
cipar a les Festes de la Misericòrdia.
 Os de Balaguer va celebrar la 
XXXII Trobada de Campaners amb 
figures arribades de tot el territori al 
so de les campanes del municipi de 
la Noguera. Durant la festa van rea-
litzar el seu primer ball els dos nous 
gegants manotes dedicats a un antic 
campaner del poble, el Bep, i una an-
tiga pregonera, la Faustina. Ambdues 
figures han estat fetes per Jordi Arnau 
Espuga de Borges Blanqeus.
 La comarca del Priorat ha vist 
creixer els seus elements. Va ser a Ri-
bes de Freser, on s’estrenà la Maria 
de Montsant, feta per Joan Miró, és 
propietat de l’Arxiu Terra Nostra i a 
partir d’ara farà parella amb Lo Martí 
de Mallol.
 En el marc de les Festes de Sant 
Roc de Tarragona, el barri del Cós del 
Bou, i els carrers limítrófs, han pre-
sentat la reproducció en petit dels ge-
gants vells de la ciutat amb els noms 
de Joan i Teresina, en record a dues 
persones molt vinculades al barri i 
al fet geganter. Les dues figures, com 
la resta de gegants petits de la ciutat, 
han estat fets per Àngels Cantos.  

TEXT I FOTOS AMADEU MUNTALÀ 

ECOS DE SOCIETAT
Estrenes a Santpedor, Reus, Os de Balaguer, 
Tarragona, Cardona, entre d’altres.

 El barri Nou de Cardona presen-
tà els nous Abdalà i Abdalés, obra de 
l’artista local Toni Mujal. Aquests ve-
nen a substituir els antics que es van 
estrenar al 1980 i són una mica més 
petits i es van fer amb l’objectiu de 
que sortissin per la festivitat del Cor-
pus. En van ser els padrins el Bernat 
i la Blanca, gegants nous de Balsereny. 
Cal dir que aquests dos personatges 
representen una de les moltes llegen-
des cardonines, la de la torre de Min-
yona del Castell de Cardona, els prota-
gonistes de la qual són un rei moro i 
una princesa blanca.
 A la 27a Trobada de Gegants  
d’Esparraguera es va fer bateig del 
Leo i la Lina, gegantons de la Mare de 
Déu de la Munyanya. 
 Coincidint amb la festa dels ge-
gantons de Matadepera, l’entitat va 
fer públic una nova gegantona a Ma-
tadepera, que han fet inspirada en la 
figura de l’alcaldessa i també membre 
del Amics dels Gegants, Mireia Solso-
na que ha col•laborat des de fa molts 
anys en l’entitat i grallers
 El gegant Pastor Baleta, repre-
senta un dels majors personatges 
il•lustres d’Alforja, qui va ser famós 
per les seves prediccions meteorològi-
ques – porta a la mà una olla de pata-
có – recepta típica d’Alforja i del Baix 
Camp, es obra d’en Sergi Iglesias. 

ECOS DE SOCIETAT

De dalt a baix:
Cardona (Barri Nou), Os de 

Balaguer, Alforja, Santpedor.



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…

130 ANYS DE GEGANTS A 
MONTCADA I REIXAC

350 ANYS DELS GEGANTS 
PETITS DEL PI

BOUS DE LA FESTA



Fragment de l’obra “La Processó de Sant Bartomeu, Sitges. 
1884” de Felip Massó i de Falp. Actualment es troba en 

dipòsit a la Junta de Museus del Cau Ferrat des de 1935.


