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EDITORIAL

ELECCIONS I LA FESTA DEL PI
Sembla ser que avui, 1 de febrer 2020, l’Agrupació tanca
i a la vegada obre una nova etapa. Una etapa en la qual
les persones vinculades hi posen molta il·lusió. En aquests
darrers dies s’ha viscut una interessant, i bastant inèdita, campanya electoral associativa amb pro Agrupació.
Ambdues campanyes han fet esforços per adaptar-se als
nous temps tot aprofitant les xarxes socials amb imatges
i vídeos per tal de convèncer quina és la millor opció a escollir. Però no només això, sinó que també s’han fet mítings electorals! Una es va fer el 24 de gener a Montmeló,
mentre que l’altre el dia següent a Martorell. Totes dues
han posat a la cassola el bo i mollor que tenen per oferir.
De fet ambdues candidatures tenen pros i contres, però el
que es pot copsar de tot plegat és que l’Agrupació està ben
viva i genera un gran interès de cara la gent del món geganter. Ara cal votar amb el cap fred i valorar el projecte, i
no tan les persones les quals l’encapçalen. Esperem que de
tot plegat l’Agrupació en surti reforçada i que pugui tirar
endavant amb més il·lusió que mai. De nosaltres, les colles
associades, depèn aquesta nova etapa. En aquest sentit seria interessant recordar aquella expressió que deia: “Tots
som Agrupació”.

En un altre ordre de coses ens agradaria fer menció
del malaurat accident que hi va haver a la Festa del Pi. Nou
persones de diverses edats van quedar ferides després
d’una potent deflagració que es va produir al campanar de
l’església de Centelles mentre es reproduïa el ritual ancestral del 30 de desembre. Lluny queda la mort d’una enxaneta dels Capgrossos de Mataró l’any 2006 al caure durant
la diada de Santes de Mataró. Tot plegat ens ha de servir, i
ens serveix, per poder pensar i repensar els rituals festius
que avui en dia estan subjectes a moltes normatives, assegurances, entre d’altres. Tot plegat forma part de la idiosincràsia del món associatiu el qual vetlla per mantenir
tradicions i festes i cada cop es veu més fiscalitzada per les
administracions. En definitiva, podem dir molt encertadament, que moltes de les entitats (tan locals com nacionals)
són imprescindibles per l’actual model d’esdeveniments
festius.
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SOBRE EL CONCURS
DE BALLS DE GEGANTS
TEXT XAVIER NAVARRO

El passat 11 de desembre l’Agrupació,
a través de les xarxes, va donar a
conèixer que la capital del Moianès
seria seu del tercer concurs nacional de balls de gegants el proper 11
d’octubre de 2020. Però, per què hem
de fer concursos? Són necessaris?
Quina funció tenen?
Abans de tot és interessant mencionar que el món casteller i el sardanista ja fa anys que competeix. Un
des del 1932 i l’altre, almenys, des del
1902. De fet, la competició ja ve per
naturalesa humana no només en el
món esportiu sinó també en el món
artístic. El fet de competir fa que cada
persona o col•lectiu tingui esperit de
millora en la seva tècnica.

MIREM UNA MICA ENRERE

Costa saber com ballaven antigament
els gegants. Sabem que ho feien, però
no com. Això no obstant, podem percebre, en els últims cinquanta anys,
una evolució en la manera de fer-los
ballar. A finals dels anys 1970 es comencen a crear i a recuperar gegants
de manera massiva. Malgrat tot, i
llevat d’algunes colles, la disciplina
del ball de gegants era més aviat escassa i cada colla feia el que podia
dins dels seus gegants. Si bé algunes
colles ja hi treballaven, va ser cap a
principis dels 1990 que l’Agrupació
va decidir posar fil i a l’agulla per
tal de promocionar la disciplina del
Ball de Gegants. És així com a principis dels 1990 es creà el Cos de Monitors formada per gent de Manresa,
Badalona, Esplugues de Llobregat,
entre d’altres, per tal de potenciar
el ball de gegants. Aquí es va crear
el Cos de Monitors de l’Agrupació el
qual va iniciar la seva tasca. D’aquí
en van sorgir el Ball Nou, el Ball de
l’Aniversari i un manual per a fer ballar gegants.
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Els gegants de l’Arboç, primer premi del primer concurs nacional,
interpretant el seu ball a Barcelona. Foto: Gerard Picó

L’any 1950, dins del “Concurso Provincial de Gigantes” celebrat a Terrassa,
es va fer entrega de diversos premis entre els quals destacà el de la “modalitat
de ball”. Tot i no tenir constància de quin va ser el criteri de selecció sabem, en
aquest cas, que van guanyar les colles de Cardona i Molins de Rei. Segons els
investigadors tots aquests premis en metàl•lic són considerats més aviat com
a forma de pagaments en concepte de desplaçament de les figures i els portadors. Pel que fa al Concurs de Gegants, Nans i Monstros Tipichs de 1902 celebrat
a Barcelona no ens aporta cap referència al mèrit de la dansa.
Des de l’esdeveniment egarenc no coneixem més concursos fins al 1987
quan Molins de Rei en va acollir un on es va premiar el “Ball i bellesa” el qual
va recaue als gegants de Sallent. El 1998 els molinencs feren una segona edició
del concurs on fou guardonada la colla de Santa Perpètua de la Mogoda. Tanmateix, el 1994 a Móra d’Ebre, i amb unes bases i jurat més consolidat, es va fer
el que s’anomenà com a 1r Concurs de Balls de Gegants. Aquest esdeveniment
no va tenir continuïtat però, amb les respectives puntuacions públiques, va
premiar a les colles de Badalona, Reus i Andorra la Vella d’un total de 16 colles
participants.
A partir dels anys 2000 són diverses les colles que organitzen concursos
amb diversitat de criteris, però que totes elles encoratjaven la importància del
ball de gegants. Entre el 2003 i el 2013 es celebrà a l’antiga Vila de Gràcia, i dins
la seva Trobada Biennal, un concurs de balls de gegants. En la darrera edició
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Els gegants de Badalona,
primer premi del segon
concurs nacional, interpretant
el seu ball a Amer.

CONCLOENT

quedaren finalistes les colles barcelonines de Plaça Nova, Nou Barris i Sant
Andreu del Palomar. Des d’aquell mateix 2013 Olesa de Montserrat organitza
un concurs de balls durant la seva trobada el qual, de moment, s’ha fet fins a
l’actualitat (el 2019). També hi ha el costum, des de fa uns anys, que a les festes
del Transeixample de Barcelona s’organitzi un concurs de tangos amb gegants
El 2014 Poboleda (Priorat) acollí una interessant i gran mostra de balls que
van ser premiades diverses colles entre les quals Bellvís es trobava en el primer lloc. Un any més tard, es va organitzar el 1r Concurs de Balls de Gegants
d’Igualada que va comptar amb nou colles i va premiar a les colles de Badalona, Igualada i Arboç a través d’un jurat que valorava la compenetració entre
balladors i músics, l’originalitat de la coreografia, l’execució tècnica a la plaça
i el bon portar els gegants

L’ACTUAL CONCURS DE L’ACGC

L’anel de fer un concurs de Balls de Gegants, per part de l’Agrupació, ja es
remunta uns anys enrere durant les dues primeres Fires del Món Geganter el
2007 i 2008. Aleshores es van fer concursos de balls de gegants i de capgrossos.
En l’edició de Pineda de Mar hi van participar només dues colles, mentre que
a la de Sant Quirze del Vallès tan sols tres. En la primera edició va guanyar
Sagrada Família de Barcelona i en la segona Cassà de la Selva. Vist el poc èxit
d’aquests concursos, el Cos de Monitors va decidir substituir aquesta activitat
per una mostra de balls de gegants en un format d’espectacle nocturn. Naixia,
doncs, un model d’espectacles que s’ha anat repetint fins a l’actualitat en cada
una de les fires i que ha servit de model a altres entitats per potenciar el ball
de gegants.
L’any 2016, i amb l’absència de la Ciutat Gegantera de Catalunya,
l’Agrupació, encapçalada de nou pel seu Cos de Monitors, va decidir crear un
concurs propi de caràcter bianual per tal de potenciar el ball de gegants entre
les colles. Naixia, doncs, el Concurs Nacional de Balls de Gegants que tingué
unes bases sòlides on es valoraria la música, la coreografia, el conjunt estètic,
la coordinació entre músics i balladors, els passos, entre d’altres. Així doncs, la
primera edició es va celebrar a l’Antiga Fàbrica de l’Estrella Damm de Barcelona amb la participació de deu colles en total. Van ser premiades les colles de
l’Arboç, Parets del Vallès i Iluro de Mataró, amb accèssits per a Bellvís i Oliana.
Pel que fa a Amer hi van participar set colles de les quals es va premiar a Badalona, Oliana i Sant Josep de l’Hospitalet del Llobregat.

L’any 2016, i dins el Congrés País
Gegant, es va celebrar una jornada
dedicada al ball de gegants que, de
manera totalment desvinculada, la
va seguir una altra a la Casa dels Entremesos uns dies després. El cas és
que en cap d’aquestes dues jornades
es va tractar el tema dels concursos
dels balls de gegants. Potser seria interessant fer una nova jornada del
tema una en un futur.
Aquell mateix any es va publicar
un cens de balls de gegants que a hores d’ara té inclosos més 650 registres
de tot el principat referits a músiques
i balls de les diverses colles de gegants. Aquest cens és interessant perquè dóna una visió àmplia de l’esforç
que han fet, i estan fent, les colles geganteres per tal de dignificar, enaltir
i potenciar les seves figures a través
del ball. Tanmateix també seria interessant que es publiqués una nova
reedició d’aquest cens de balls de gegants on hi poguessin accedir les diverses colles i persones afines al món
geganter com a objecte d’estudi.
El cas és que avui en dia són diverses les associacions, colles i persones les que promocionen el fet de
ballar gegants ja sigui organitzant
mostres de balls (que propicia la recuperació), concursos (millora de
tècnica), nous rituals (perpetuació o
ritualització dels balls) o noves coreografies (experimentació).
Articles relacionats:
--Onate, Manel: “Primer concurs de ball de gegants.
Mòra d’Ebre”, 26, 1994.
- Girbau, Montse: “Pineda de Mar va acollir la 1a
Fira del Món Geganter”, 77, 2007.
- Roy, David: “Fira del Món Geganter”, Revista
Gegants, 84, 2008.
- Navarro, Xavier: “Balls de gegants i de l’Àliga”,
Revista Gegants,115, 2016.
- Quirantes, Robert Carles: “I Concurs Nacional de
Gegants”, Revista Gegants, 114, 2016.
- Navarro, Xavier: “2n Concurs Nacional de Balls
de Gegants”, Revista Gegants, 123, 2018.
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130 ANYS DE GEGANTS
A MONTCADA I REIXAC
TEXT ALBERT CARANDELL

Gegants de la Casa Closa de Sabadell a Montcada, anys 60. Joan Aguilar Ortega

Fa poques setmanes la ciutat de Montcada i Reixac presentava en societat
els nous gegants municipals, rellevant
les antigues figures que havien representat la ciutat en les darreres tres
dècades. Malgrat que sembli que el fet
geganter local és bastant recent, l’ignot
de la tradició a la vila, entre la mateixa
ciutadania i els amants del món geganter, pren molta fermesa. Tanmateix, a
diferència de pobles propers, la ciutat
de Montcada i Reixac pot presumir
d’una tradició centenària, tot i que mai
s’ha acabat d’arrelar profundament
entre els costums de la població.
La primera referència documentada d’uns gegants al municipi la
trobem en la publicació que va fer el
popular diari La Vanguardia el dijous
16 de setembre de 1886, en el qual
s’anunciava el programa de festes
de celebració en honor a la Mare de
Déu del Turó, la festa montcadenca
per excel•lència de l’època. Les festes
cíviques-religioses d’aleshores van tenir lloc els dies 18 i 19 de setembre i
van aglutinar diverses activitats, destacant la simulació d’un volcà al Turó
que caracteritza la ciutat, l’actuació de
l’orquestra ‘’Los Munnés’’ de Molins
6

de Rei o el festejament de l’estimat popular ‘’Ball de Rams’’. Els gegants, però,
teòricament van sortir pels carrers de
la vila la matinal del diumenge 19, tal
com s’explicità en el programa d’actes:
“A las siete de la mañana tendrá lugar
una gran diana y la salida de los gigantes, enanos y otras danzas del país, recorriendo las calles de la población”.
No obstant, mai s’ha pogut corroborar el fet, i tot indicaria que possiblement Montcada ja gaudia amb
anterioritat de les ballades de gegants
i capgrossos. Segurament la imatgeria
que va participar en la celebració no
era pròpia del municipi, i és que, fins a
l’entrada dels ajuntaments democràtics
als anys vuitanta, la ciutat i els seus diferents barris d’ella llogaven els entremesos festius a les poblacions de la nostra rodalia per a les seves festes majors.
La documentació és escassa i és
difícil de certificar l’activitat gegantera
al municipi de Montcada i Reixac. Tot i
això, segons sembla, la connexió entre
la primera documentació escrita d’uns
gegants a la vila a finals del segle XIX i
la petita col•lecció de gegants forans en
les festes populars als anys seixanta indicaria també que durant la primera mei-

tat del segle XX la ciutat també va gaudir d’aquests elements tan nostrats en
les seves festivitats, tot i que possiblement la seva activitat fou alterada per
l’esclat de la guerra civil i l’adveniment
de la dictadura franquista.
El fet podria ser evidenciat per
l’existència d’una fotografia que es va
captar el 14 de setembre de 1918, dia en
el qual es va inaugurar solemnement
el primer Ajuntament de Montcada
i Reixac amb una gran festa popular
i institucional que va durar dos dies.
El programa va incloure, entre altres
activitats, una cercavila de gegants,
cucanyes, focs artificials i l’elevació
d’un globus. A la imatge descrita es pot
identificar una parella de gegants reis
pertanyents a la famosa casa El Ingenio de Barcelona, la qual llogava diferents gegants en sèrie per a les festes
populars de les poblacions catalanes,
entre elles Montcada i Reixac. A la fotografia, dits gegants resten exposats a
banda i banda de la porta de l’actual
Casa de la Vila.

Primera fotografia d’uns gegants a Montcada.
Gegants llogats al Ingenio per participar en la
inauguració de l’Ajuntament el 1918. Fundació
Cultural de Montcada
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Moment final de l’estrena del ball propi dels nous gegants municipals.
Foto: Cosme Oriol - Associació Fotogràfica de Montcada i Reixac

D’aquesta manera, la perpetuació de la tradició gegantera a la ciutat de Montcada i Reixac ha perdurat amb els
anys sense cap transcendia. Durant dècades el consistori i
les associacions de veïns existents d’aleshores duien a la
pràctica un dels costums més extensos en les poblacions
d’arreu del país per la manca de figures pròpies: el lloguer
d’entremesos. L’existència de negocis com El Ingenio de
Barcelona o la Casa Closa de Sabadell permetien a moltes
poblacions gaudir de la presència dels gegants en les seves
festivitats, unes figures construïdes per mitjà de motlles en
sèrie i que es llogaven amb aquesta finalitat. Tot i això, sovint, també era costum convidar i llogar gegants i capgrossos
d’altres municipis perquè participessin en les celebracions.
Així és que Montcada i Reixac té un fort arrelament geganter amb la ciutat vallesana de Sabadell, almenys entre
les dècades dels anys seixanta i vuitanta. Des de la capital de
la comarca havien vingut diferents parelles de gegants que
ballaren pels carrers del municipi. Per exemple, al voltant
dels anys seixanta, sabem que una parella de gegants moros llogats a la Casa Closa van acompanyar a una comitiva
de carrosses per un carrer Major engalanat amb garlandes
i decorats florals, i que els Gegants Avis de la ciutat de Sabadell van prendre part d’una cercavila a Mas Rampinyo,
barri on els gegants sempre han tingut cabuda en la programació de les festes. A més, sabem que el setembre de 1977
els gegants ducs, també pròpiament de la ciutat de Sabadell,
van participar en la festa major del barri de Terra Nostra.
No va ser, però, fins el 1983 que, des de la Regidoria de
Cultura i Joventut, encapçalada per una jove i entusiasta Elisa Riera, i emmarcat en el projecte de recuperació de festes
populars, es va suscitar la creació d’una parella de gegants
que representés la localitat. La iniciativa sorgia en un moment de màxima esplendor del folklore català, en què la societat va veure en la cultura popular l’oportunitat de crear
una identitat col•lectiva de la comunitat. Així doncs, el maig
del 1984, i amb motiu d’unes jornades de cultura popular,
es van presentar els primers gegants municipals que personificaven el gran senescal Guillem Ramon i el llegendari rei
moro Sussa. Cal dir, però, que les figures actuals daten del

1987, moment en què la geganta es va afegir a la comparsa.
A més, aquest grup de gegants, fins a la creació d’una colla
gegantera formal, han viscut molts alts i baixos, però això és
una altra història.
Avui dia, la trajectòria dels gegants ve directament
lligada amb l’activitat de la colla gegantera que, des de la
seva fundació, s’ha encarregat de portar i ballar els gegants
de Montcada i Reixac. El fet geganter a la població montcadenca ha seguit la mateixa rutina similar d’altres poblacions veïnes, aquesta però sense tenir fets rellevants en la
seva carrera històrica, i no es fins el 2019 que esclata el seu
màxim potencial artístic. En els darrers anys l’entitat ha
impulsat un pla de millora pel que respecta l’actuació, un
projecte que defensava la construcció d’uns nous gegants
més acurats. D’aquesta manera, el passat 16 de novembre,
després de mesos de feina, Montcada i Reixac va donar la
benvinguda a les noves figures municipals: uns nous i millorats Guillem Ramon i Elisenda de Montcada, personatges
ja personificats en l’antiga imatgeria.
Els nous gegants són una realitat gràcies als pressupostos participatius del consistori local, una proposta en la qual
la població va confiar el seu vot. La presentació va significar
la festa gegantera més important que ha viscut mai el municipi, i que portà el títol de ‘’Benvinguts, gegants!’’. En la celebració s’escenificaven dues idees ambicioses de l’entitat:
potenciar els gegants com un espectacle de carrer qualitatiu
i artístic, i presentar uns gegants ben representatius i dignes per a la ciutat, amb tots els respectes cap a les antigues
figures. La diada, que va centrar el seu acte principal en un
espectacle que reivindicà la importància i la màgia del fet
geganter, va comptar amb la participació de comparses destacades de l’àmbit geganter català, com la de Santa Maria
del Mar i la del Tricentenari i de Sant Jordi de Barcelona
-que van oficiar de padrins-, així com la de la Vila de Montblanc, Manresa, Reus, Badalona, entre d’altres.
Els gegants nous de l’Ajuntament de Montcada i Reixac
són obra de l’escultor de figura festiva i imatgeria popular Jordi Grau del taller Drac Petit de Terrassa i els seus vestits han
estat confeccionats per les dones del taller de Goretti Puente.
L’orfebreria ha estat creada pel taller Lacedemon de Caravaca
de la Cruz. La presentació dels nous gegants, que gaudeixen
d’una recreació històrica de vestimenta plena de simbologia
dels seus personatges i de la ciutat que representen, ha motivat el fet geganter a Montcada i Reixac. Per una banda, la tradició a Montcada ha despertat curiositat entre el món geganter de parla catalana, i per altra, ha motivat la mateixa colla
i consistori per continuar treballant per la divulgació del fet
geganter i de la cultura popular per mitjà de la nova parella
de gegants, entenent-los com un espectacle artístic de carrer
i un símbol d’identitat pròpiament distintius de la ciutat. Cal
dir, que des del mateix instant de la seva aparició pública, els
nous gegants de la ciutat van estrenar melodia particular: per
una banda, ballen ‘’la Marxa dels Montcada’’, i per una altra,
tenen el seu ball propi anomenat ‘’Els set pans’’, fent clara
referència a la llegenda de l’escut dels Montcada; la música
d’ambdues peces és d’Adrià Abellán i la coreografia del ball és
de Xavi Ortiz i Albert Carandell.
HIVERN 2020
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Parellada de bous que
arrosseguen el Pi de Centelles.
2016. Foto: Toni Carrasco

BESTIARI

BOUS, BRAUS I
VAQUES DE LA FESTA
Repassem el simbolisme del bestiari Català i Europeu (II)
TEXT XAVIER NAVARRO

A la revista número 120, de l’hivern de
2018, vaig publicar el primer article de
la nova secció “Bestiari”. La idea era
anar parlant dels diversos animals que,
d’una manera o altra, participen a les
festes populars i tradicionals catalanes
i europees. Aleshores vaig començar
amb els “Coloms i colomes de la festa”.
Va ser arrel del del meu artícle
“Gegants, bestiari i Carnaval: de Carnestoltes a la Quaresma” (del número 116 de l’hivern del 2017) que vaig
descobrir que l’imaginari del Carnaval
(o Carnestoles) era molt més ampli del
que em pensava. Aquell article, que
estava inspirat en un que Amadeu
Carbó havia publicat a la mateixa revista l’any 1998 sota el nom “Gegants i
Carnaval, em va fer dedicar-li un petit
apartat als “Bous de Carnaval”. Aquella petita secció estava documentada a
partir del bloc del Bou de Reus (http://
cat.bloctum.com/elboudereus), el qual
agafava diverses referències com ara
el Volum II del Costumari Català de
Joan amades. En aquest volum hi han
diverses referències a l’animal en
qüestió i s’exemplifica amb diversos
gravats el seu vestir carnavalesc.
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Tanmateix, hem de dir que per fer
el present escrit hem agafat de referent
la revista Caramella número 11 de l’any
2004. Sota “La Festa dels Bous”, diversos autors parlen de l’animal i del seu
paper en els rituals festius catalans i
europeus (http://www.festes.org/arxius/
Dossierbouscaramella.pdf). També s’ha
fet servir el llibre de “Bèsties de festa!”
(2008), per tal de poder documentar els
diversos bous del país.

DESCRIPCIÓ I CARÀCTER

La relació de l’ésser humà amb els
animals forma part de la naturalesa
del conjunt del món i ecosistema. Però
abans de tot és interessant matisar la
diferència entre Bou i Brau. El Diccionari català-valencià-balear d’A.M. Alcover
ressenya: BRAU I. Brau, adj. || 1. Irritadís i valent per a la lluita; Que expressa
irritació i bel•licositat; Violent, que té
una rudesa desagradable; cast. bravo. II.
Brau, m || 2. Mascle de l’espècie bovina
no castrat i d’edat de més d’un any; cast.
toro. BOU, m || 1. Animal mascle i adult
de l’espècie Bos taurus, pertanyent a la
família dels bòvids; cast. buey. || 3. pl.
Joc o festa que consisteix a excitar la
irritabilitat dels bous i procurar esquivar les seves envestides; cast. toros.

CORREBOUS VS. CORRIDAS

A la Península Ibérica és ancestral el
joc i la devoció per aquest animal, ja
siguin castrats o no. En aquests moments existeixen dues tipologies de
festes entorn d’aquests: las corridas i
els correbous. Aquest últim,i malgrat
el nom, pot ser que també hi participin braus. Ancestralment l’home ha
tingut predilecció per jugar amb els
animals, especialment amb els forts i
salvatges. De fet, quan més salvatges
i perillosos són els animals millor per
a l’empoderament de l’home. És una
manera que té l’home de per demostrar que pot superar-se a si mateix
amb els perills que la mare natura li
ofereix i a la vegada explorar els seus
límits vitals. A diferència de les Corridas, l’animal no pateix i no és sacrificat. Al llarg de tota la península Ibèrica
són diversos els jocs que hi ha entre
l’home i el brau (o bou). Alguns acaben
amb la mort de l’animal i altres amb
l’indult. A Pamplona i Sevilla acaben
amb l’animal amb les “corridas”, però
els correbous de Catalunya no. D’aquí
que els Correbous es salvessin de la
legislació del 2008 en el qual la Generalitat de Catalunya prohibia les activitats que matessin l’animal. A partir del

FUNCIÓ DEL BOU

La Boeuf Gras. Litografia Chaste-Pellerin de 1875
del Carnaval de París.

Per la seva força i submissió, tradicionalment el Bou s’ha utilitzat per
tasques agrícoles. Traslladaven elements de lloc o bé ajudaven a llaurar
el camp. D’aquí que, en molts casos i
durant l’Edat Mitjana, s’anomenessin
els terrenys on treballaven com a parellada, jovada o bovada. Exemple festiu d’aquesta tradició la podem trobar
a la Festa del Pi de Centelles on una
parellada arrossega l’arbre al centre
del poble per tal de ser penjat a dins
de l’església.

EL COMPANY INSEPARABLE, LA MULA

2008 van ser moltes les places que van
deixar de ser utilitzades com les de
Barcelona, Olot, entre d’altres. Altres
eren desmuntables i es podien veure a
municipis com Amposta, Lleida, Badalona, l’Hospitalet del Llobregat, Cornellà, entre d’altres.
Ara mateix, de correbous en podem trobar a Cardona, les Terres de
l’Ebre (Ulldecona, Amposta, entre
d’altres) i al País Valencià (com ara
Algemesí). Tot i amb això, malgrat el
nom, alguns correbous s’apropen més
aviat al concepte de corridas.

L’imaginari col•lectiu sempre relaciona l’aparició del Bou amb el de la Mula.
Aquesta conjunció es deu a la estreta
vinculació d’ambdós animals amb els
treballs forçats de camp. Tots dos són
esterils, treballadors i sotmesos a la voluntat humana (qui sap si també a la
voluntat divina), motiu pel qual segurament la tradició cristiana els ha vinculat constament en el naixement del
Nen Jesús a l’establia de Betlém juntament amb Sant Josep i la Verge Maria.

ALTRES SIMBOLOGIES

La cultura cristiana identifica a un dels
quatre evangelistes, Sant Lluc. Però la
importància del bou en les diverses
cultures del món és prou abundant.
A l’antic Egipte era tal la devoció per
aquests animals que fins i tot eren
enterrats i momificats amb tots els ho-

nors. Per altra banda, La Vanguardia
en una notícia del desembre del 2019
deia: “Segons una tradició hindú més
de 6.000 búfals han estat sacrificats
aquest dissabte al sud del Nepal amb
motiu d’un ritual que es repeteix cada
cinc anys en agraïment als favors de la
deesa Gadhimi”

ESTERILITAT

El Bou i la Mula tenen en comú que
tots dos són estèrils i domèstics.
Ambdós animals s’utilitzen per ajudar a fer forçoses tasques de trasllat
d’elements en la societat agrícola. Actualment aquests serveis del bestiari
estan a la baixa pel fet del sorgiment
de la revolució industrial i tecnològica. Es probable que sigui per la condició d’estèrils que tan el Bou com la
Mula surtin en el quadre del Naixement del Nen Jesús.

BANYES

LLes banyes del Bou són els elements
zoomòrfics més emblemàtics de
l’animal. Hi ha altres animals amb
banyes com ara el cèrvol o la cabra
però amb la diferència que les del
bou són les més populars. Això no és
d’estranyar si tenim en compte que
de tots els animals esmentats, el bou
és domèstic i no pas salvatge. De fet,
la seva esterilitat ha ajudat a que
l’animal fos de càrrega en les societats
agrícola, juntament amb la Mula.

Comparativa dels Bòbuls i les Margaridasses de Sant Vicenç de Montalt (Catalunya) i els Boes i Merdueles d’Ottana (Serdenya)
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Grabat de la caza del toro, segurament per
Carnaval. Procedència: es desconeix.

Bou enflocat de Reus.

La cultura popular associa les
banyes a un estat d’engany i mofa per
part de la parella i de la societat. Segons
Joan Soler i Amigó en la seva Enciclopèdia de la fantasia popular catalana
l’expressió “portar banyes” derivaria
del caràcter desfavorable de les banyes com a símbol de castració, sacrifici,
patiment, treball pacient, etc, sota el
jou. No és estrany, doncs, que per Carnestoltes surtin tentes representacions
cornudes. A Mataró actualment és
coneguda la figura de la Momerota la
qual també està emparentada amb la
de Canet de Mar, segons podem deduir
del gravat publicat per Joan Amades
en el Costumari Català. La Momerota
de Mataró és un element estrany si bé

es diu que té cap de bou i cos de Mulassa. De fet, a la capital del Maresme
s’utiltiza el terme “momerota” per
designar aquelles coses estrafolaries i
que surten fora del comú. Per més inri,
està documentat que a la capital del
Maresme abans de ser mal anomenats
“capgrosos” eren anomenats com a
“caps de bou”. Qui sap si aquesta denominació ve per la mofa dels forasters
quan al felicitar-los per posar banyes
a les muralles per amarrar els cavalls,
ells deien: “Us agrada? Doncs això ha
sortit del nostre cap!”
Justament al Maresme trobem
una altra població anomenada Sant
Vicenç de Montalt on des de principis
de segle està documentada l’aparició,

durant el Ball de Gitanes de Carnestoltes, uns personatges amb els noms
de Bòbuls i Margaridassa. Aquests personatges, que es van recuperar amb
el se màxim esplendor al 2010, tenen
un interessant parentiu amb els Boes i
Merdueles d’Ottana (Serdenya).

BOUS DE CARNAVAL

La presència dels Bous a les festes és
constant i té reminiscències, evidentment, agrícoles. En molts pobles era
corrent que els Bous fossin sacrificats
en plenes festes per ser cuinats i engolit pels vilatans que gaudien de les festes. D’altres eren guarnits, enramats o
enflocats per fer-los passejar. No seria
d’estranyar que alguns acabessin jugant amb l’animal amb qüestió.
A diversos indrets d’Europa (Anglaterra, França, Itàlia, etc) i Amèrica
del Nord (Canadà i EEUU) és costum
celebrar l’anomenat el Boeuf Gras, un
esdeveniment on es posa de relleu la
importància del bou pels carnisser
durant el Carnaval. És tot un emblema que, en diverses formes (ja siguin
vives o reproduides) surten a passejar
pels carrers.

VACA DE LA FESTA

Baixada de la Vaca des del Castell de Vacarisses. Foto: J. Palou - Aj. Vacarisses.
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Sobre la presència de la Vaca en els
rituals festius, no se sap per què, és
més escassa. A Vacarisses és coneguda
la Festa de la Vaca, inspirada en una
antiga llegenda local. Cada any es fa
la baixada de la Vaca durant la Festa
Major petita. De Vaques festives també

BESTIARI

La interpretació lliure del Bou de Manresa.

Toro envolat de Ibiriku

en trobem al Carnaval de Solsona (coneguda com la Vaqueta Estafania), que és una satirització de del Bou tradicional
solsoní, a Les Borges Blanques i a Almoster. A Granollers és
coneguda la Vaca Divina, que acompanya els Toros embolats
dels Blaus i al Raval de Barcelona ballen i tiren confeti i caramels la Vaqueta i els tres Bouets.

BOUS DEL FOC I DEL BALL

Ballen i tiren foc. Així són coneguts la majoria de Bous que
surten per les Festes Majors i pel Corpus d’arreu. Als Països
Catalans tenim una varietat interessant: Barcelona, Bellvís
(conegut com a Búfal o Brau), Solsona, Torà, Montornès del
Vallès, Vic, Reus, El Vendrell, Santpedor, L’Hospitalet de Llobregat, Bellvís (conegut com a Búfal), Tortosa, Olot, Vinarós,
Els Angles, Puigpunyent, entre d’altres.

PER FINALITZAR

Realment la figura del Bou, del Brau i de la Vaca dóna molt
de si per ser estudiada en un context antropològic. Segurament que en aquest article s’han quedat al tinter moltes
anècdotes i històries per a ser comentades i escrites. Però
l’espai és el que és i ara mateix és difícil fer un treball exhaustiu de l’animal dins el context festiu català, europeu i
humà. Sigui com sigui, espero que us hagi agradat aquest
article i el prengueu com a referència per continuar investigant sobre el bestiari festiu.

Dos exemples de les disfresses de Bous que hi havien per Carnaval.
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PETITS, XICS, CAMACURTS
I BALLARICS (I)
350 anys de gegants Petits del Pi. Segles XVII, XVIII, XIX i principis del XX.
TEXT ASSOCIACIÓ D’AMICS DELS GEGANTS DEL PI

Els gegants petits al 1960, any de la seva recuperació.

Aquest passat 2019 els Gegants Petits
del Pi han arribat als 350 anys d’ençà
de la seva primera referència documentada a l’arxiu de Santa Maria del
Pi. Aprofitant l’efemèride, s’ha volgut
posar en valor la seva història, desconeguda i atzarosa, i explicar la rellevància de les figures en el panorama
festiu català.
Per l’ocasió, s’ha produït l’exposició
de gran format ‘Gegants petits, xics,
camacurts i ballarics. 350 anys dels Gegants petits del Pi’ que s’ha pogut visitar a la Casa dels Entremesos, el Palau
de la Virreina i l’Ateneu Barcelonès. Al
llarg de l’any s’han fet xerrades i s’han
celebrat actes commemoratius com ara
l’agraïment per part dels quatre Gegants
12

del Pi originals al Monestir de Pedralbes, que els resguardà durant la guerra.
També s’ha fet la primera Mostra de
Gegants petits i Gegantons emblemàtics
de Catalunya, que el dissabte 8 de juny
va reunir a la ciutat els gegants que
comparteixen trets característics amb
els del Pi: que obren pas a uns gegants
més grossos i que són o havien sigut de
mig cos. Hi van participar els Gegantons
de Valls, els Negritos de Tarragona, els
Cubanitos de Sitges i els Vitxets de Reus,
a més dels petits del Pi, originals i rèpliques, que excepcionalment es van poder veure junts.
Aquest 2019 també s’han fet elements de marxandatge dels Gegants
petits del Pi, com ara els ninots de

goma, les calcomanies o les polseres.

EL SEGLE XVII.
LES PRIMERES REFERÈNCIES.

És ben sabut que els gegants i altres
entremesos, tal i com es coneixen avui,
neixen a les acaballes de l’edat mitjana.
I ho fan pel Corpus Christi, una festivitat religiosa que s’escau dies després de
Pentecosta. La celebració nasqué l’any
1249 i des del 1320 hi ha constància de
l’organització a Barcelona de la popular Processó de Corpus.
En aquest context, l’any 1424 es
troba documentat el primer gegant
barceloní. El 1601 apareix la primera
referència del “Gegant del Pi”, el 1624
ja apareix documentada la geganta i
l’any 1669 arriben els Gegants petits,

A FONS

Els gegantons en una il·lustració que va fer Lola Anglada tot esbossant
com eren a l’any 1801

Primera referència escrita dels gegants petits del 1669. APSMPS.

xics o Gegantons del Pi.
Durant més de vint anys es paguen 3 lliures “als portants dels Gegants” però el 1669 hi ha un canvi i es paguen 4
lliures i 10 sous “als portants dels Gegants i Gegantons”.
A dia d’avui encara no s’ha pogut descobrir el motiu real
de la seva construcció. Malgrat tot, hi ha alguna hipòtesi: que
es van fer per obrir pas als gegants grossos a les processons
i/o per respondre a la demanda que els gegants participessin
en festes privades en teatres i palaus.
D’aquesta manera, els del Pi foren els primers gegants
petits o gegantons documentats com a tals arreu del país,
amb un seguit de característiques que els feien únics. Eren
més petits que els altres gegants, la qual cosa els donava lleugeresa i vitalitat, que els va fer els més populars de la ciutat.
Un altre tret que els distingí va ser el vestuari, ja que inicialment ell era de mig cos i es veien els pantalons del portador.
Ell no anava armat fins les dents i ella no marcava la moda,
com feien els altres gegants barcelonins.
En aquella època, ballaven amb la música d’una cornamusa i un flabiol i tamborí.

EL SEGLE XVIII. ARA BALLEN PEL CAMÍ

Els Gegantons del Pi inicien el segle XVIII amb fisonomia
nova, tot i que la ciutat patia l’esclat de la Guerra de Successió. Els llibres de comptes mostren que les figures se’n ressenten poc, ja que se’n fan nous els cossos, es fa un cap nou
pel gegantó i es renoven les robes.
Després del 1714, no es troben anotacions referides als gegantons en els llibres de comptes i a partir del
1716, amb l’aplicació de “los Decretos de Nueva Planta del

Principado de Cataluña”, la ciutat va veure restringits els
entremesos que sortien a les processons. La situació comença a canviar l’any 1719 quan es troba escrita la contractació de “els dos homens que aportaven los jagantons”
per la processó de Corpus.
Anualment i fins el 1780, els Gegants petits del Pi apareixerien a les celebracions de Corpus de la ciutat i altres actes
privats, balls i gal•les a palaus com el Maldà o el Teatre Prin-

Els gegants i gegantons en un gravat del 1807.

cipal de la Rambla.
El 1780, una Reial cèdula de Carles III prohibia la participació dels gegants a les processons.
L’any 1798, en plena prohibició per la participació
d’entremesos en actes públics, es diu que els Gegants xics del Pi
feren una compareixença al Teatre Principal de la Rambla.
Els Gegantons dansaren en presència del Duc de Lancaster,
a qui sol•licitaren l’aixecament de la prohibició. Els balls van
agradar tant als assistents que el Duc va aixecar la prohibició.
Per Corpus del 1799, els gegants van ser presents novament a les processons i s’originà la popular cançó dels Gegants del Pi, que explica una reforma de la Rambla.
Amb aquesta remodelació, el passeig quedà de tal maHIVERN 2020 13
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nera que el paviment del centre (per on
passejava la burgesia) era idèntic al que
cobria els terrats dels edificis. Els passos laterals van quedar com a camins
de terra.
Aquesta conjunció va fer que els
barcelonins posessin lletra a una tintina popular de l’època. La cançó diu:
“Els Gegants del Pi, ara ballen, ara
ballen, els Gegants del Pi, ara ballen
pel camí.
Els Gegants de la Ciutat, ara ballen,
ara ballen, els Gegants de la Ciutat, ara
ballen pel terrat.”
Es coneix que els Gegants de la
Ciutat tenien el privilegi d’anar pel mig
de la Rambla, mentre que els Gegants
del Pi, d’una parròquia humil, desfilaven pel lateral.
Un altre element que destaca de
la lletra és el verb “ara”, que fa evident
que fins aquell Corpus els gegants estaven prohibits i, per tant, no ballaven.

SEGLES XIX I XX: FESTA I DECADÈNCIA

Miniatures dels gegants de la ciutat i de diverses
parròquies de Barcelona. De dalt a baix: Petits del
Pi, Grossos del Pi, Ciutat de Barcelona, Sant Cugat
de Rec i Santa Maria del Mar.
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El segle XIX comença amb la celebració
de la Beatificació de Sant Josep Oriol
l’any 1807. Va ser una ocasió única per
la qual va tornar a sortir tot el bestiari
barceloní, oblidat des de feia gairebé
un segle. Tothom enyorava l’Àliga, el
Lleó, el Bou o la Mulassa i la seva sortida fou tot un esdeveniment ciutadà.
A les festes hi van participar tots els
gegants barcelonins: els de la Ciutat,
els quatre del Pi, els de Santa Maria del
Mar i els de Sant Cugat del Rec.
Els actuals gegantons del Pi es poden datar per una notícia apareguda
al Diario de Barcelona del 4 de juny de
1858 on trobem la seva possible data
d’estrena: “Han salido a pasear las calles la nueva pareja de gigantones de la
Parroquia del Pino. Los bustos son bastante buenos y los trajes de gusto, aunque poco lucido el del sexo feo, que viste
de húngaro. Ella lleva un elegante traje a
la antigua, muy parecido al que usava la
señora Peruzzi en la Traviata.”
La notícia, però, frega amb alguna dada dels llibres de comptabilitat
de la Junta d’Obra del Pi. El 12 de juny
de 1858 trobem que es paga “A Carmen
Alavedra por su trabajo de vestir los gigantes pequeños viejos”, fet ben curiós.
Francesc Curet, al seu llibre “Visions

Barcelonines” (on narra la ciutat dels
anys 1760-1860) hi escriu:
“Els quatre gegants del Pi eren
molt populars i tenien innombrables
admiradors, cascun pel seu aspecte i les
seves particularitats, però en especial
la parella de gegants xics, eixerits com
un pèsol, somrients i alegres i disposats
sempre a moure’s amb gràcia i a ballar
danses vertiginoses, les quals habilitats
eren factibles per la poca alçària de la
figura i la lleugeresa del cos:”
I segueix, referint-se als petits: “els
gegants anaven sempre abillats a la “currutaca”, o sigui d’acord amb la moda
més extremada que venia de França,
amb escàndol dels aferrats a les velles
tradicions i amb satisfacció dels amics
de les innovacions radicals, per extravagants que fossin. El gegantó, amb la
seva cara de murriet sarauista, i la gegantona, bonica i riallera, amb un clotet
a la galta i una violeta que penjava dels
llavis per a més gràcia.”
Segons els documents històrics, l’última sortida abans de
l’abandonament dels Gegants del Pi
va ser el 1870. Tot i que històricament
s’ha mantingut que els gegants van ser
abandonats pel pes, això no té sentit
quan es parla dels gegants petits, per
tant, el motiu principal va ser que es va
deixar de celebrar la Processó de Corpus del Pi. Tot i això, recentment s’ha
descobert que els Gegants petits van
continuar sortint al carrer per participar en processons d’arreu de la ciutat,
almenys, fins el tombant del segle XX.
Les figures van ser relegades a dècades
d’oblit al Campanar del Pi.
Però la flama dels Gegants del Pi
seguia ben viva. El 19 de juliol de 1936
la Basílica del Pi va ser incendiada pels
sectors anticlericals del bàndol republicà, fet que va derivar en el trasllat de
les figures al Monestir de Pedralbes per
tal de salvar-les.
Al finalitzar la guerra, van ser retornats al Pi, dipositant-los en un cantó
del campanar per restar amagats en
l’obscuritat un cop més. Tot i que van
ser descoberts oficialment el 1951 no
va ser fins l’any 1959 que un grup de
veïns va decidir recuperar-los, per tal
que tornessin al capdavant de les processons i alegressin les festes.
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POBLE A POBLE

LA RÀPITA
DE VALLFOGONA

Un recorregut de Catalunya entre
història local i passió gegantera
TEXT DOLORS FONT FOTO AMADEU MUNTALÀ

ERMENGOL IV I ADELAIDA DE FORCALQUIER

La Ràpita és un poble situat al sud de la comarca de la Noguera que pertany al municipi de Vallfogona de Balaguer –
històricament anomenada Urgell Mitjà és una comarca de
les Terres de Ponent que ocupa la part central de la Ribera
del Segre i que pel fet d’haver estat l’avantguarda de la Catalunya vella i part important del comtat d’Urgell va deixar
empremta en viles, castells, esglésies i monestirs.
Vells costums i tradicions s’apleguen a l’entorn del Sant
Crist de Balaguer, el Ranxo de Ponts, la plantada del Xop de
Vallfogona de Balaguer, la Trobada de Campaners d’Os de
Balaguer, els concerts de música als castells ...
El poble està situat al nord-est del terme municipal, dalt
d’un envoltat per conreus extensius de regadiu, que aprofiten l’aigua del canal d’Urgell, té l’església parroquial dedicada
a Santa Margarida. El nucli té una escola d’educació primària,
pavelló poliesportiu, local social, centre mèdic i a l’oest dalt
un turó, poblat de bosc, hi trobem el Castell de La Ràpita.
La primera menció explícita a una església a la Ràpita
la localitzem en un document de l’any 1091 en el que Ermengol IV d’Urgell cedeix a Sant Pere de Ponts una capella
que s’ha de construir a la Ràpita i que, segons el comte, ha
de ser dedicada a Sant Pere i altres Sants. No obstant, en un
document datat a 1369 ja es fa referència a la capella com de
Santa Margarida.
El lloc de La Ràpita possiblement ja estava habitat durant l’edat de bronze, com queda palès en les abundants ceràmiques trobades a la rodalia del turó que ocupa el castell.
També s’hi ha localitzat diversos bocins de ceràmica ibèrica
en alguns murs.
Però la cultura que més petjada ha deixat ha estat la
musulmana. L’any 711 els àrabs amb poc temps arribaven
als territoris que avui conformen les nostres contrades. Ells
van establir-se, al turó del castell, on sembla que van aprofitar la torre ibèrica i la van convertir en un lloc de repòs
dedicat a l’oració, una mena de monestir musulmà fortificat.
El topònim indica l’origen islàmic i el tipus d’assentament que s’hi va desenvolupar: una ràbita – fortalesa militar
amb funció de guaita que va evolucionar a un lloc de retir.
D’aquest castell, cal destacar una torre de planta rectangular, construïda amb grans carreus, la majoria disposats
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verticalment i els més llargs en sentit horitzontal – en l’actualitat el castell pertany als ducs de Maqueda, que l’han restaurat.
Les notícies històriques de la fortificació del castell es remunten al moment de la seva conquesta per part del comte
d’Urgell, Ermengol IV, - ferm defensor de la reforma gregoriana al comtat d’Urgell - la seva segona esposa Adelaida – besnéta de Guillem de Provença – Adelaida o Alix de Provença
( desprès coneguda com a Adelaida de Forcalquier ); així,
el 28 de maig de 1090 aquests comtes efectuen la donació
del castell de La Ràpita a uns nobles tan bon punt va ser
conquerit, i és aquest motiu que es creu convenient dedicar
les dues primeres figures del seguici popular del poble als
citats personatges, assistint el seu bateig el juliol de 2019 els
Gegants Manotes i el primers Gegants de Vallfogona de Balaguer. La gegantina parella fou obra del cardonú Toni Mujal.
Esperem puguin els dos Gegants en Ermengol i l’Adelaida mostra les ànsies que els comtes volien ensenya per altres
municipis, la passió que ells tenien pel poble.
L’actuació ha estat impulsada per l’Associació Cultural
de La Ràpita amb el suport de l’Ajuntament de Vallfogona
de Balaguer.
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EL MODEL FESTIU DE SANT
CLIMENT DE LLOBREGAT
TEXT ÀLEX GARCÍA-MIGUEL I RICART - PRESIDENT DE L’A. C. L’EMPELT

Els gegants de Sant Climent participant en la primera representació
de La Llegenda del Cirerer que es va fer al 2018 per primera vegada.

Sant Climent de Llobregat és una petita població del Baix Llobregat, situada en una vall a l’inici de les muntanyes de l’Ordal i el Garraf. Malgrat
l’important creixement demogràfic
dels darrers 30 anys, de formar part
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
i d’una de les comarques més poblades del país, per la seva orografia i
les complicades comunicacions, Sant
Climent s’ha mantingut com un enclavament on s’hi respira un ambient
de poble. La població compta amb
un gran teixit associatiu, i al llarg de
la seva història recent ha estat punta de llança en la creació o foment
d’activitats socials vinculades al món
de la cultura i la catalanitat. És un
exemple l’arribada de la Flama del
Canigó, la primera encara durant la
dictadura franquista, i que actualment és una de les més antigues que
es celebra, de manera ininterrompuda des del 1974, a Catalunya. També
la celebració de la fira i festa més anti18

ga del país vinculada al cultiu de la cirera, l’Exposició de Cireres, com a resposta a la voluntat de construir al municipi el cementiri comarcal en una
àrea de cultiu d’aquesta fruit, és una
mostra d’aquest dinamisme cultural
i associatiu del municipi. En aquesta
línia, a principis dels anys noranta
van sorgir dues noves propostes culturals per dinamitzar les festes: els
Gegants i el Diables Fomarians. Fruit
del context de revitalització festiu i de
la cultura popular catalana, aquestes
dues entitats van consolidar-se, però
a mitjans de la primera dècada dels
2000, per la manca de relleu generacional, totes dues van patir una forta davallada de l’activitat, arribant
els Fomarians, a una aturada total
de l’activitat que duraria prop de 5
anys. Des de la colla gegantera, l’any
2008 es comença a buscar noves fórmules per atraure nous públics a les
seves activitats, intentant d’aquesta
manera, facilitar la incorporació de

nous membres a la colla. Coincidint
amb la celebració dels 15 anys dels
gegants, es celebra l’habitual trobada
de gegants, però amb una cercavila
nocturna com a tret diferencial. En
aquella època s’estableixen els primers
ponts de col•laboració amb l’Escola
i l’Escola Bressol, amb qui, any rere
any, s’anirien realitzant tallers. L’any
2009 és l’inici d’una nova etapa de la
colla gegantera, en què, per instint de
supervivència, però també amb la voluntat d’oferir una activitat més atractiva als veïns de la població, coincidint
amb la celebració a nivell nacional de
l’Any Amades, s’organitza, conjuntament amb la Trobada de Gegants, la
1a Mostra de Grups Folklòrics, en què
es conviden grups de cultura popular
diversos com bestiari festiu i de foc i
balls populars. La visió d’aquest acte
ha estat sempre intentar complementar l’oferta cultural de la vila. En aquell
moment, els diables estaven inactius,
de manera que es va apostar per convidar colles de foc que aportessin aquest
element festiu. Vist l’èxit de la primera
edició, es decideix mantenir aquest
format d’acte, però movent-lo al cap de
setmana de Festa Major, el més proper
al 23 de novembre, diada de Sant Climent, amb la voluntat de dinamitzar
aquesta festa amb la cultura popular
com a un dels puntals de les activitats
centrals. Paral•lelament a la Mostra de
Grups Folklòrics, al setembre del 2008,
es va celebrar la primera Gegantada,
un acte amb un caràcter molt més
festiu en què s’oferia un sopar popular a la població i on es va estrenar el
gegantó Situ, un gegant manotes i que
tira aigua. D’aquesta manera, Sant Climent comptava amb dos actes amb un
caràcter ben diferenciat, però amb una
mateixa voluntat, apropar el món geganter i la cultura popular i tradicional
a la població climentona.
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Esclat de Festa a davant de l’Ajuntament on s’hi veu
el Ball de Cireraires en primer terme.

Aquests dos actes van ser
l’embrió del que ha esdevingut el cicle festiu vinculat als balls populars i
els gegants a la nostra població. L’any
2013 es van celebrar els 20 anys dels
gegants, en un cap de setmana festiu
en què es va voler demostrar que en
una població amb poca tradició, però
amb un fort teixit associatiu i gent
compromesa amb el poble, es podia tirar endavant una festa de gran
magnitud en què l’eix central, i pràcticament únic, fossin els gegants i la
cultura popular. Aquell mes de juny
de 2013 Sant Climent va celebrar un
cap de setmana en què es va comptar
amb la participació de moltes entitats
i voluntaris locals, i es va oferir un
programa d’actes divers i enfocat a
diferents públics: des de tallers i cercaviles infantils, la Mostra de Grups
Folklòrics, una espectacle sobre el
“Cicle Festiu de l’Any”, una cercavila
nocturna de gegants, concerts, àpats
populars, la trobada gegantera, una
diada castellera i una ballada de
sardanes vinculades als gegants. La
prova pilot havia funcionat, el 20è
aniversari dels gegants va ser un èxit
de participació i les valoracions dels
veïns i veïnes eren excel•lents. Aquella prova va servir per veure, també,
la viabilitat de dos nous actes: la cercavila nocturna de gegants, acompan-

yats per la xaranga, i la tancada dels
gegants, en acabar els actes a la plaça.
Fruit de la participació a la festa del
Ball de Gitanes de Lavern, un grup
de geganteres van mostrar interès
en formar el Ball de Gitanes de Sant
Climent, que veuria la llum durant
la Festa Major d’aquell mateix any,
en un acte conjunt entre els Gegants,
els Fomarians (recuperats l’any anterior a iniciativa d’alguns membres de
la colla gegantera del moment, junt
amb altres joves de la vila) i el Ball de
Gitanes, que servia d’inici de la Festa Major. Arrel de la creació d’aquest
primer ball popular, ha anat seguint,
pràcticament a ritme d’un ball per
any, la creació dels successius: el Ball
del Patatuf (2015) i el Ball de Cireraires (2016), ballats per infants, el Ball
de Bastons (2017), el Ball de Mocadors (2018) i el Ball de Capgrossos
(2019). En paral•lel a la creació dels
balls, s’han anat conformant els actes
de caràcter tradicional vinculats a les
principals festes en què aquests havien de prendre part. La Festa Major
s’ha estructurat amb un acte d’inici
en què els diferents balls de grans
surten de punts diferents del poble
al so de la tronada d’inici, i s’ajunten
davant l’Ajuntament per escoltar el
Pregó. En acabat, l’Esclat de Festa
Major dona inici a la festivitat. Fins
l’any 2017, les colles locals realitzaven la seva cercavila i tanda de lluï-

ment dissabte de Festa Major, ja que
diumenge estava reservat a les colles
convidades de la Mostra de Grups Folklòrics. L’any 2017, moment en què
Sant Climent ja compta amb 5 balls
propis participants a la festa es crea
el Seguici Festiu, qui fa la seva sortida
principal el diumenge de Festa Major,
acompanyat per les colles convidades de la Mostra de Grups Folklòrics,
acte que no s’ha volgut perdre per la
seva importància en la dinamització
festiva del municipi, però en el qual
s’han reduït substancialment les
colles convidades, ja que aquestes
s’afegeix, a partir de 2017, al Seguici
Festiu propi de la població. Acaben
d’arrodonir els actes tradicionals de
la Festa Major els versots i el correfoc dels Fomarians que es celebra
dissabte al vespre, i l’anada i tornada
d’ofici i les balladetes dels Gegants i
Capgrossos la diada de Sant Climent,
el 23 de novembre. Però els integrants del Seguici tenen una segona
actuació de rellevància, en el marc de
la Festa de les Cireres, que es celebra
al maig. En aquest cas, els Gegants,
el Ball de Gitanes i el Ball de Bastons
participen i ofereixen els seus balls
durant el Seguici Inaugural de la Fira,
dissabte al matí, mentre que diumenge és el torn del Seguici Infantil, amb
la participació dels balls del Patatuf,
Mocadors i Cireraires. L’any 2018, en
el marc d’aquesta festivitat i la cele-

El Ball del Patatuf en el dia de la seva presentació oficial, el novembre de 2015. Foto: Xavier Navarro
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El Ball de Gitanes climentó actuant a la Festa Major del 2015. Foto: Xavier Navarro.

bració de la Ciutat Gegantera a Sant
Climent de Llobregat, s’estrena un
nou acte: “La Llegenda del Cirerer”,
una obra de teatre amb la participació dels gegants, els Fomarians i actors, junt amb un nou personatge, la
Porca, basada en un conte editat l’any
2016, i que explica l’origen llegendari del cultiu de cireres a la població,
amb un text en vers obra de Miquel
Desclot i música en directe arranjada
per Marçal Ramon. A banda de les
activitats vinculades a la Festa Major
i l’Exposició de Cireres, s’ha mantingut la “Gegantada”, un acte propi de
la colla gegantera que, malgrat que
cada any pot variar en la seva programació, té com a activitats centrals
el sopar popular i “L’Escapada dels
Gegants”, la cercavila nocturna amb

l’acompanyament d’una xaranga. El
darrer acte a incorporar-se al cicle
festiu climentó ha estat, arran de
l’estrena de la nova imatge del gegantó Situ, els actes d’inici de la Festa
Major d’Estiu, que es celebra en honor a Sant Llorenç per haver lliurat
la població de l’atac de les tropes invasores durant la Guerra del Francès,
per aquest motiu, la nova imatge del
gegantó s’adiu amb els soldats francesos de l’època, i l’acte, en què es barregen els trons, la repicada de campanes, i la cercavila d’aigua i ballets
del Situ, acompanyat per una xaranga, s’està conformant també com un
acte central de la festivitat, que la vincula amb el seu origen històric, però
que té un caràcter plenament festiu.

L’establiment de l’actual programa cultural de Sant Climent de Llobregat ha estat fruit de l’evolució de més
de 10 anys, a partir de l’assaig-error,
proposant activitats assumibles per
la població i l’entitat que les liderava, basant-se en actes d’èxit a d’altres
poblacions, però sent conscients de la
necessitat d’adaptar-les a la realitat
de la població, i fins de donar-los un
caràcter propi, un sentit, i una argumentació. La recerca de la implicació
de la població, però també la voluntat
de crear actes atractius per al públic,
ens han fet fer una aposta clara per
tenir molt en compte aspectes com
la música present als actes, triant a
consciència tant les formacions com
algunes de les peces musicals que es
vinculen a cada activitat o ball, fins i
tot amb la creació de melodies pròpies
per a la població. També s’han tingut
especialment en compte aspectes com
el ritme de les activitats o la creació de
moments d’espectacularitat o apoteosi
com són els Esclats de Festa amb què
finalitza el Pregó o el matí de Festa Major. Aquesta evolució s’ha vist reflectida, també, en el propi canvi de denominació, d’estructura interna i de funcionament de l’associació Geganters i
Grallers de Sant Climent de Llobregat,
fundada l’any 1995, la qual s’ha reconvertit l’any 2018 en l’Associació Cultural L’Empelt, entitat amb un caràcter
transversal que aglutina el Gegants,
el Ball de Gitanes, el Ball de Bastons
i l’Escola de Balls Infantils, i que està
oberta a esdevenir el paraigües sota el
qual es puguin incorporar altres manifestacions festives de la localitat.
(A dalt) El Situ, el nou gegant boig
de Sant Climent el dia de la seva
presentació el passat 2019.
(A l’esquerra) Esclat de festa on hi
participa tot el seguici climentó.
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PER JAN GRAU JANGRAU.CAT

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.

Els dracs de Terrassa
Abans del drac actual, Terrassa ja havia
comptat amb una d’aquestes bèsties a les
seves festes en diverses ocasions. Segurament l’afició als dracs li ve a Terrassa
per la proximitat amb el massís de Sant
Llorenç del Munt, on es situa la popular
llegenda del drac, documentada ja a l’edat
mitjana i on la toponímia del territori
palesa la gran implantació de la llegenda.
El drac festiu actual de Terrassa data de
l’any 1981 i compta amb dues rèpliques,
una de 1991 i una altra que és la versió
infantil de l’any 1998. Abans però havien
existits almenys tres predecessors dels
quals parlarem en aquest article.
El primera referència d’un drac festiu a
la ciutat la trobem en els comptes de la
festa major de 1845. La data però deixa en
suspens quin és l’any de possible creació
de la figura, ja que no es conserven tots
arxius municipals, perquè la major part
van ser destruïts en aquell mateix any
durant la Revolta de les Quintes. Per tant
podem suposar que aquest drac ja deuria
existir abans d’aquesta data, però no
sabem des de quan

(De dalt a baix) – Actual drac de
Terrassa. Foto: Jan Grau | Morral del
Drac o Cova del Drac a Sant Llorenç
del Munt. Foto: Aimeric Martí | Antic
drac de Terrassa. Foto: Arxiu Ragón.
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En el diari “El Àncora” de 9 de juliol
de 1950, fent-se ressò de l’estrena dels
gegants trobem: “...se han estrenado unos
bonitos gigantes, enanos, drach, leoncillos...”. Malgrat el què diu aquest diari,
a la documentació municipal només hem
trobat referències a l’estrena dels gegants
i sobre la compra de “garlandes i llances”
pels nans. Pel què fa als “leoncillos”,
esmentats únicament en aquest diari,
desconeixem a què es refereix o potser es
tracti d’un error.
Aquest drac de 1845 va sortir al carrer
gairebé sense interrupcions fins a 1910,
que va ser el darrer any que surt esmentat
en el programa de Festa Major. Un avi que
va néixer al 1900 contava que de petit li
havien explicat que aquest drac “va caure
al carrer del Racó i es va estavellar”.
No hem pogut però, aclarir la veracitat
d’aquesta referència.
L’any 1934, Joan Amades va publicar el seu
llibre “Gegants, nans i altres entremesos”
i hi va publicar una fotografia d’aquest
drac sense cap altra informació. La hi
va facilitar l’historiador autodidacta
Baltasar Ragón (Terrassa 1885-1958). Aquesta
fotografia es conserva a l’Arxiu Ragón i
porta la data de 1927, segurament un any
equivocat perquè és difícil que disset
anys després de la seva darrera aparició
pública encara es conservés. Possiblement
Ragón va datar la fotografia quan la va
trobar, el fet que Joan Amades la publiqués sense dir res més, és indicatiu de
què Ragón no en deuria saber res i no
donava la data de 1927 per bona. Aquesta
fotografia és en la l’any 1981 ens vam basar
a l’hora de construir l’actual drac. Entre
1906 i 1946 van ser quaranta anys en què
no hi va haver drac a Terrassa.
(De dalt a baix) Festa Major de Terrassa, 1962. Foto:
Ajuntament de Terrassa | Fragment d’un full de rengle
de la processó de Corpus. Jeroni Font, 1972. Col•lecció
Jan Grau | El drac encapçalant la processó de Corpus,
1956. Foto: Ajuntament de Terrassa
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L’any 1946 se’n va estrenar un de nou,
molt més esvelt que el seu antecessor.
Fins fa poc temps es desconeixia qui
va fer aquest drac. Popularment s’havia
atribuït a l’escultor Ferran Bach-Esteve
(Sant Pau de Fenollet 1929 – Terrassa
1992), però ell mateix ho va desmentir i
va informar que qui l’havia pagat era la
Unió d’Excombatents, evidentment del bàndol
franquista, però seguíem sense saber
l’autor de l’escultura i qui havia fet la
manufactura en cartró.
Aquest drac va sortir sense interrupció
fins 1966, darrer any en què consta en el
programa de Festa Major. A partir d’aquesta
data va deixar de sortir al carrer i va
acabar desapareixent sense que se sàpiga
què se’n va fer.
Sobre el destí final d’aquest drac es
barregen tres hipòtesis, però cap de les
quals s’ha pogut comprovar: 1) Va quedar
al pati de l’ajuntament durant dies a
sol i serena, va ploure i es va malmenar
fins que estava en tant mal estat que el
van llençar. 2) Van deixar-lo a una altra
població i no el van tornar. 3) Algú de
l’Agrupació d’Excombatents se’l va endur a
casa seva, perquè al cap i a la fi eren ells
qui l’havien pagat. La recerca, començada
al 1980 va ser del tot infructuosa,
semblava impossible que tinguéssim més
informació del drac documentat fins a 1910
que d’aquest que feia poc més de deu anys
que no se’n sabia res.
El desembre de 1993, poc abans de l’incendi,
amb un equip de TV3 estàvem al Gran
Teatre del Liceu, enregistrant un programa
Víbria. Quina va ser la sorpresa quan en
un dels magatzems d’atrezzo i utillatge,
vam descobrir el cap d’un drac igual que
el desaparegut.

(De dalt a baix) Festa Major de Terrassa. Col•lecció Aimeric
Martí | Processó de Corpus del barri de Ca n’Aurell. Foto:
Arxiu Ragón | A primer terme d’esquena el capgròs del drac de
Cardedeu, 1963. Foto: Ajuntament de Cardedeu
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Vam preguntar al personal del Liceu i
ens van dir que feia almenys feia vint o
trenta anys que el tenien. Desconeixien on
el van adquirir i els semblava recordar
que era allí per es va representar l’obra
infantil de teatre “La cabeza del dragón”
de Ramon Maria del Valle-Inclán. Passades
les festes de Nadal, vam demanar a la
direcció del Liceu la possibilitat de
poder disposar d’aquest cap per poderlo emmotllar, i van accedir. No va ser
possible però, perquè el 31 de gener de
1994 es produïa l’incendi que va reduir a
cendres el Liceu i el cap del drac també
es va cremar.
Uns anys més tard, al 2013, em va trucar
la Rosa Vallès, de la cadena Frankfurt
demanant-me si la podia ajudar a identificar uns motlles que el seu pare havia
adquirit anys enrere a Lambert Escaler.
La història de la relació entre Isidre
Vallès i Lambert Escaler, serà objecte
d’un altre article. Al magatzem on els
tenien guardats, enmig de motlles de
guix de reis d’Orient, de capgrossos i
d’algun gegant, van aparèixer els motlles
del cap d’aquest drac. Així doncs sabem
que l’encarnació en cartró es va fer als
tallers de Lambert Escaler i probablement
l’escultura també.
Només coneixem un drac, que el cap
ens el recordi vagament i és l’antic
d’Arenys de Mar, que va tenir una vida
efímera entre 1955 i la dècada de 1960.
Sabem també que per mitjà de El Ingenio
i de Casa Paquita es va comercialitzar
el cap del drac com a capgròs, sabem
que a Cardedeu en tenien un.
Ara només cal esperar que a Terrassa es
recuperi el vell projecte de fer de nou
aquell drac, que encara és present a la
memòria de molta gent.
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(De dalt a baix) El cap del drac al Gran Teatre del
Liceu, 1993. Foto: Jan Grau. | Drac d’Arenys de Mar,
1956. Foto Arxiu Amades-DGCPAAC | Una de les peces del
motlle del drac. Foto: Raül Cestero
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LA CIGONYA DE PERALADA
TEXT I FOTO AMADEU MUNTALÀ

La Cigonya de Peralada

La cigonya blanca ha passat de ser un
habitant ocasional, únic i car de veure,
a un ocell que, de mica en mica, s’ha sabut fer lloc i assentar-se de manera estable a les comarques gironines. L’espècie
Cicoina, coneguda com a cigonya blanca, habita de manera sedentària en
aquestes comarques., bàsicament al
voltant de dos centres de reintroducció,
el dels Aiguamolls de l’Empordà i el del
castell de Peralada.
L’any 1996, amb la col•laboració
del llavors director del Parc dels Aiguamolls, Jordi Sargatal, es van portar
30 exemplars de cigonya des de diferents pobles de la província de Caceres.
Aquestes cries van passar dos anys en
un gran aviari tancat amb l’objectiu que
perdessin el seu instint de migració.
La primavera de 1998, una parella de cigonyes va niar amb èxit per
primer cop als jardins del Castell de Peralada. Era el resultat d’un esforç que
havia començat tres anys abans, quan
la família Suqué Mateu va iniciar un
projecte per aconseguir que aquestes
emblemàtiques aus s’instal•lessin als

jardins del castell. Amb l’ajuda del Parc
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà,
al Castell de Peralada es va posar en
pràctica el mateix sistema de reintroducció que s’estava emprant a aquesta
àrea protegida. Des de llavors, la nostra
colònia de cigonyes ha crescut any rere
any. En l’actualitat, unes 30 parelles
crien aproximadament una cinquantena de polls cada any.
Des d’aleshores, els escolars
s’agrupen als jardins on els tècnics els
permeten apropar-se als pollets de les
cigonyes. Els donen indicacions de com
s’anellen i sobre l’espècie.
L’anellament consisteix en la
col·locació de dues anelles a cada cria
de cigonya una del Departament de
Medi Ambient i una anella blanca distintiva de l’indret on s’anellen.
Ara la colla de Geganters de Peralada ha volgut plasma aquesta au, en
figura gegantera i com en altres llocs
per Sant Martí – la figura va participar

a Peralada, junt amb la Mulassa de Mollet, i el Drac de Figueres i actualment a
l’ajuntament de Fortià, apareix en la IX
Trobada Comarcal de l’Empordà – amb
el mussol de Llers i la Mulassa de Mollet, junt amb altres colles geganteres
de l’Empordà. A Castelló d’Empúries,
un particular ha construït una altra
cigonya, se’n les úniques conegudes en
tot l’Empordà.
Gràcies a aquesta difusió i a aquest
projecte de reintroducció, la població
de cigonyes s’ha consolidat a Girona,
on aquestes aus eren històricament
poc abundants.
Ja per acabar cal dir que Peralada
no és l’únic municipi que té cigonyes
festives. En aquest sentit és interessant
mencionar que a Galapagar (Madrid)
trobem quatre cigonyes de cartró.
També en vem poder veure una el
1988 a Arenys de Munt quan duia el fill
d’en Martí i la Remei que un any després es faria gran i es presentaria com
a gegantó, en Tonet.
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TERCERES JORNADES DE LA
FESTA A BADALONA
TEXT GORKA SOL

D’esquerra a dreta: Helena Bayo, Marc Oriol i Montserrat Silvestre obrint les terceres jornades de Badalona.

El passat 14 de desembre es van celebrar, al Museu de Badalona, les terceres jornades sobre la festa a la ciutat:
aquestes anaven encarades a la gestió
de les cercaviles, sota el títol “El poble
quan balla: els seguicis populars”. La
sessió va agrupar festes d’arreu del
Principat i el País Valencià, exposades
per experts el folklore, tot detallant
com es van crear, quin sentit tenien i
com es gestionen els seus seguicis.
La jornada va començar ben puntual
a les 9 del matí amb la benvinguda
institucional per part de la regidora
de cultura Helena Bayo i, posteriorment pels presidents de les entitats
coorganitzadores: Marc Oriol -de la
Coordinadora d’Entitats Badalonines
de Cultura Tradicional i Popular- i
Montserrat Silvestre - de la Colla de
Geganters de Badalona. El matí va
començar agermanant les dues festes
dedicades a Sant Anastasi, Pau Plana
va fer una acurada anàlisi històrica
de la Festa Major de Lleida per arribar als dies forts de l’actual, parlant
des d’una òptica professional, com a
tècnic de cultura. Seguidament, Roger
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Albert va presentar el seguici de Vic,
tot parlant del bestiari amb què devia comptar la capital d’Osona en la
seva festa. Després de fer una petita
pausa per fer cafè i agafar energia,
Àngel Vallverdú va presentar el seu
estudi sobre el discurs del patrimoni
a Igualada, tot parlant del poder sobre la comunitat celebrant i la cultura. Les ponències del matí acabaven
amb un conegut folklorista de Barcelona: Amadeu Carbó presentava la
processó de Corpus de la seva ciutat
en el context del seu VII centenari
(1320-2020). Finalment, cal sumar a
la primera part del dia la taula rodona sobre la dualitat festiva de la Catalunya Vella i Catalunya Nova que va
moderar el Dr. Antoni Virgili.
A l’hora de dinar, l’organització,
es va vehicular amb una nova entitat
de cultura tradicional de Badalona,
que serà l’encarregada de portar el
nou element festiu de la ciutat, la Mulassa, perquè pogués oferir un arròs
a preu popular, per poder tenir uns
primers recursos per pagar la figura
que aviat es presentarà.

A la tarda, les ponències seguien, i
en primer lloc va presentar la festa
cerverina Lluís Àngel Bellas, de Seny
Major i del Ball d’Espases de Cervera.
El va seguir Daniel Vilarrúbias, amb
una excel•lent presentació de les
festes de la Mare de Déu de la Salut
d’Algemesí, on va quedar clar que
en la festa, l’horari és relatiu. El van
seguir el duo vendrellenc dels Jordis,
el Dr. Jordi Quintana i en Jordi Inglès
“Bero” es van anar interrompent així ens ho van presentar - per parlar del folklore vendrellenc, una xerrada que va germinar moltes idees
per algunes poblacions. Les jornades
es tancaven amb una taula rodona
moderada per Jan Grau, qui jugava a
casa, sota el títol La construcció de la
Festa: conflictes i solucions, un extens
debat sobre models festius i vinculació de la festa a la comunitat.
Passat el dia 14, i en un any nou,
toca seure i reflexionar. A Badalona
tenim feina per fer, al llarg de les
ponències vam anar podent identificar alguns paral•lelismes entre el que
ens presentaven i la nostra ciutat, sobretot en els errors. Som conscients
que la festa a la nostra ciutat, i en
moltes altres, no tenen un model clar,
i es basen en la bona voluntat de la
gent que les construeix, potser sense
un coneixement sobre el folklore i la
festa que els ponents van demostrar
que tenien; i per això les seves festes són referents. Creiem que ara és
moment de veure què és aquest gran
trenca-closques que tenim a Badalona i començar a col•locar les peces
al seu lloc. Esperem que la resta de
poblacions facin la mateixa feina per
construir una cultura amb qualitat,
és per això que estem mirant de fer
difusió -d’alguna manera- del que es
va parlar el passat 14 de desembre al
Museu de Badalona.
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SEGONA EDICIÓ DELS
SEMINARIS DE MÚSICA
TEXT LAURA SALA-COMORERA

Manu Sabaté impartint les classes de gralla a Lloret de Mar

La segona edició dels seminaris música ACGC ha tingut lloc durant el darrer
trimestre de l’any. Aquest projecte iniciat l’any anterior consisteix en unes
sessions de treball pels músics de les
colles associades, en concret, per aquelles colles que tenen una formació tradicional de gralles i timbals i que vulguin potenciar la formació continuada
dels seus membres. Els seminaris van
consistir en 3 sessions per a gralla (7
hores) i 2 per a tabal (5 hores).
En aquesta edició, i recollint
l’opinió dels participants de l’any anterior, els seminaris s’han dividit en
nivells: mitjà i avançat. A més, s’ha realitzat un intensiu de 5 hores de gralla
per a les colles de la vocalia de les Illes
Balears. El programa de les sessions
es va acordar entre els participants i
professors a la primera sessió. Alguns
aspectes que s’han treballat han sigut
els següents:
Nivell mitjà gralla: tècnica de
l’instrument, exercicis d’afinació i
manteniment del tempo en les obres,
taller d’inxes i millora d’obres del repertori.
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Nivell avançat gralla: articulació
i tècnica de l’instrument, musicalitat, fraseig, execució d’aguts entre
d’altres.
Timbal: acompanyaments rítmics, manteniment i conservació de
l’instrument i exercicis per assajar
amb el conjunt.
Les tècniques i coneixements
tre ballats estan plantejats perquè
s’integrin i es practiquin entre les diferents sessions dels seminaris amb
la colla, perquè repercuteixi positivament a tot el grup. Els seminaris
també tenen un component social i
és conèixer músics d’altres colles i
compartir experiències. Una seixantena de músics d’un total de 25 colles
geganteres van participar, doncs es
consolida la bona acollida d’aquest
projecte. La Colla Gegantera de Vidreres, As. Colla Gegantera de Lloret
de Mar i la Colla de Geganters i Grallers de Tordera van repartir-se les
sessions del nivell mitjà. La sala de
reunions de l’ACGC a Sant Feliu de
Llobregat, Geganters de Cervelló i la
Colla Gegantera de Castellbisbal van

acollir les sessions del nivell avançat
i els Geganters i Grallers des Castell
van coordinar l’intensiu de gralla.
El professorat que va dinamitzar
els seminaris van ser el Jordi Mestres,
Manu Sabaté i Sònia Arias a gralla i
Gerard Pouget i Albert Garcia a timbal, tots ells són professors de les
escoles de música tradicional o aula
de sons. Un any més, l’Agrupació ha
facilitat eines per la formació de les
nostres colles i apostar per la qualitat
musical. Per concloure el cicle dels
seminaris, la tercera edició es desplaçarà a les comarques de Ponent,
Tarragona i a les Terres de l’Ebre.
Finalment, volem agrair a les
colles geganteres i als seus respectius
Ajuntaments i centres escolars per
a l’acollida i per l’espai cedit: Ajuntament de Cervelló, Ajuntament de
Tordera, Escola Ignasi Iglesias, Ajuntament de Castellbisbal, Ajuntament
de Lloret de Mar, Ajuntament Des
Castell i Ajuntament de Vidreres.

Gerard Pouget formant amb la percussió a
geganters a Cervelló.
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PA AMB TOMÀQUET

MARIA ANGELS BLASCO I ROVIRA
24 de maig de 1971 a Vic (on encara hi viu). És professora de música, músic i en
aquest moment Directora General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural.
Està casada i té dos fills. El seu ideari: “Que la cultura ompli les nostres vides”
TEXT I FOTOS SANTI RIBA

Es la segona vegada que vinc a
la Direcció General de Cultura
Popular i Associacionisme a fer
una entrevista al seu responsable.
La primera ocasió va ser Lluís Puig
el que va respondre a les meves
preguntes; em queda un gran
record de l’entrevista i de la persona.
Era el gener de 2017. Han passat
moltes coses des de llavors que
tots sabem, però la realitat és que
aquesta Direcció General continua
treballant en benefici de totes les
entitats culturals del nostre país.
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En aquella ocasió em va ser
fàcil parlar amb Lluís Puig, doncs la
nostra relació venia de lluny; no és
el mateix en aquest moment, doncs,
tot i que seguia la trajectòria de la
nostra entrevistada, no tenia el plaer
de conèixer-la personalment. Va
ser aquest any passat amb motiu de
l’Aplec Internacional de la Sardana
a Copenhaguen quan vaig començar
a tractar-la. Des del primer moment
em vaig donar compte que era una
persona molt senzilla i de tarannà
afable i obert. Després han estat

vàries les ocasions en les que hem
coincidit en actes de representació, la
qual cosa ha refermat la meva opinió
inicial de persona propera i senzilla.
La senyora M.Àngels Blasco
coneix el món de la cultura popular
en profunditat. Des de que va
començar cantant a la Coral Canigó
de Vic la seva trajectòria ha estat
molt vinculada dins el món cultural.
Ha col•laborat amb moltes entitats a
la seva comarca d’Osona. També al
món professional ha destacat com a
mestra de d’Educació Secundària i
Primària, Titulada en grau superior
pel Conservatori Municipal de Música
de Barcelona i màster en Direcció
Pública ha treballat com a professora
d’oboè del Conservatori de Música
de Terrassa, també ha estat cap de
la Secció de Música del Patronat
d’Estudis Osonencs. Finalment, abans
d’ocupar el càrrec actual, va ser
Directora dels Serveis de Territorials
de Cultura a la Catalunya Central.
En aquests moments és la màxim
responsable de tot el que es mou
dins el nostre país dins l’apartat de
la cultura popular i associacionisme.
També quan li vaig demanar aquesta
entrevista va acceptar ràpidament;
crec que era necessari que la Revista
Gegants pogués tenir una xerrada
amb ella i que ens posés al dia del
moment actual de tot el que es belluga
dins el món de la cultura popular i
l’associacionisme.
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Vostè ha substituït a una persona
molt estimada per a tothom. Es difícil seguir el camí iniciat per en
Lluís Puig?
En Lluís Puig va ser una persona entregada a la cultura durant tota la
vida i encara ho és, perquè des de
allà on està continua treballant, no
solament per la cultura popular, sinó
per tota la cultura en global. Va estar
sis anys ocupant el càrrec de Director
General. Durant la seva estada van
passar coses molt importants; s’ha
convertit el Centre de Promoció de la
Cultura Popular i Tradicional en una
Direcció General. Les federacions
van prendre un relleu important i es
va crear el Consell de l’Associacionisme. Com dic, han passat moltes coses
que han donat prestigi a la cultura
popular. Seguir el seu camí vol dir
enfortir tot el que ell havia fet, per
tant la meva tasca és agafar la feina
que va fer i acabar de donar-li valor
perquè el prestigi que ara té la cultura popular dintre tot el col•lectiu que
la practica es traspassi a tota aquella
gent que potser n’estan més allunyats
i que no solen participar de cap manifestació de cultura popular.
Perdoni que hagi començat d’aquesta manera, però aquesta pregunta
em rondava pel cap feia temps. Intentem continuar d’una altra manera: qui és M.Àngels Blasco persona?
D’on li va venir l’interès per la cultura popular i tradicional?
Tot va començar quan tenia tres anys
que em van portar a una coral infantil; aquí va començar la meva relació
amb el món musical i coral i per tant
amb l’associacionisme. Des d’aleshores no he deixat de cantar i d’estar relacionada amb l’associacionisme perquè quan vaig acabar l’etapa infantil
vaig passar a dirigir, cosa que encara
estic fent avui en dia. Paral•lelament
canto amb un cor de gent gran, un cor
adult, concretament la Coral Canigó
de Vic. Durant deu anys vaig acompanyar a un esbart dansaire, l’Esbart
Dansaire Castell de Tona, on gràcies
al seu director, en Ramon Ges, vaig
aprendre tot el que sé de la dansa tradicional, vam recórrer el país i part
de l’estranger ballant. També he format part de la junta del Patronat d’Es-

tudis Osonencs, un centre d’estudis
local on portava la secció de música
amb d’altres companys. Aquesta ha
estat una tasca molt interessant que
em va permetre conèixer molta gent
i valorar la implicació de grans professionals en molts casos professors
universitaris molt implicats en l’estudi local; estudis importantíssims
pel nostre país, perquè sense aquesta
part local no podem construir la part
nacional. Ara està vertebrada amb
l’Institut Ramon Llull on hi ha més de
tres-cents, gairebé quatre-cents centres d’estudis de l’àmbit lingüístic, no
només de Catalunya, sinó dels països
catalans. També vaig passar una etapa amb els antics alumnes de l’Escola
de Música; en fi, he tocat diverses tecles del que seria la cultura popular
a través de l’associacionisme, estant
involucrada no només en participar,
sinó amb càrrec dins les juntes.
L’estima pel món cultural és evident, però que se sent estant a un
lloc de tanta responsabilitat?
Crec fermament, i quan vaig entrar
els ho vaig dir a l’equip, que aquesta
Direcció General és la que em mereix
més respecte de totes les direccions
generals que pugui haver-hi dins el
Departament de Cultura, perquè el
que tenim entre mans no és una cosa
fàcil de conduir, perquè està en mans
de les persones i per tant a mans dels
col•lectius i el respecte que hem de tenir per tota la gent que dedica part del
seu temps lliure per fer que una entitat funcioni i això vol dir trobar-se
a altes hores del vespre per fer reunions, dedicar-hi diners de la butxaca de una forma totalment altruista,
això té un valor que és incalculable.
Precisament perquè és intangible
pren el seu valor real en la societat i
en l’associacionisme. Per això dic que
és de les més valuoses; nosaltres no tenim ni el millor dels pressupostos ni
la plantilla de personal més ben dotada, però sí tenim el tresor més preuat
del Departament de Cultura.
Vostè, de ben segur tenia un programa, uns objectius a realitzar; s’estan aconseguint aquests objectius?
La meva entrada va ser del tot entrebancada, perquè si es recorda vaig

entrar un mes abans dels fets d’octubre de 2017 i per tant el repte més
important que tenia al davant és fer
possible allò que Lluís Puig, quan era
Director, ja havia començat dos anys
abans que era arribar al Smithsonian
Folklife Festival a Washington i fer
un desembarcament de la cultura popular catalana a un continent que no
ens és gens fàcil d’arribar i és un públic que normalment tampoc el tenim
a l’abast; això ho vam fer sota el 155 i
per tant com és fàcil d’imaginar, es va
realitzar amb moltes dificultats que
finalment és van poder salvar. Allà
vam fer un festival que crec va ser
molt digne i del qual n’hem tret molt
bones experiències, no només per la
gent que hi vam anar, sinó pels milers
i milers de persones que es van acostar al festival durant els 15 dies que
va durar en el qual els gegants, evidentment, van tenir una bona representació perquè hi havia quatre parelles, els de l’Agrupació i els geganters
d’Oliana. Tots van fer un ensenyament molt de prop del que eren els
gegants, del que signifiquen, de com
es ballen, del pes, de com posar-se
una faixa i de tot el que és en global
la nostra cultura popular. Avui però
les dificultats no són menors atès que
encara tenim uns pressupostos del
2017 i ja som a inicis del 2020.Tot i així
crec que s’ha fet moltíssima feina i hi
ha coses que es van encaminant. Responent a la pregunta i als objectius
caldria dir que em proposava i em
proposo encara prestigiar la cultura
popular al mateix nivell que qualsevol altra manifestació cultural del
nostre país; obrir portes a la internacionalització, treballar directament
amb el Departament d’ensenyament,
recuperar la recerca i tantes altres coses que de mica en mica anem fent i
avançant. Certament no amb el ritme
que voldríem però anem avançant.
A part del senyor Lluís Puig en
aquest camí s’ha trobat amb dues
conselleres diferents, la senyora
Laura Borràs i la senyora Mariangela Vilallonga, quina diferència
d’actuació ha observat entre aquestes dues conselleres?
Jo encara tinc un conseller que és en
Lluís Puig que està a l’exili i que con-
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tinua present en el nostre dia a dia
malgrat la distància. Vull recordar
que la situació que estem vivint al
nostre país no és gens normal i per
tant ens correspon fer presents a tots
els que ho han donat tot pel seu país.
Pel que fa a les dues conselleres que
hem tingut després puc dir-vos que la
Laura Borràs jugava amb avantatge
perquè havia estat companya nostra
quan era Directora de Institut de les
Lletres Catalanes, havíem compartit consells de direcció i aquest fet li
havia suposat un coneixement global
de totes les direccions generals i per
tant sabia part de la tasca que s’estava duent a terme en el dia a dia i en
el sí de la Conselleria. La Consellera
Borràs va participar a molts actes de
Cultura popular. L’actual Consellera
de Cultura, Mariangela Vilallonga, ve
del món acadèmic. Coneix bé l’associacionisme i el valora molt per la tasca
de construcció col•lectiva del país.
Vostè porta tres anys en el seu càrrec, què és el que li ha donat més
satisfacció?
La riquesa impressionant del país en
quant a cultura popular però sobretot la seva gent. M’he dedicat a voltar
molt per Catalunya perquè crec que
és una de les meves missions, conèixer de primera mà tot el que està
passant arreu i dedicar temps als
projectes i a les persones que el duen
a terme. Crec que és una de les meves responsabilitats. Això comporta
temps, fer molts kilòmetres, dormir
poc i a vegades veure poc a la família
però és la única manera de prendre
consciència de com tenim configurat
el nostre país i què passa a cada racó.
En què treballa actualment el seu
departament? Tindrem alguna sorpresa pel 2020?
Esperem que a finals del 2020 tinguem a punt la llei del Patrimoni
Cultural Immaterial ( PCI), una llei
que ha de recollir les necessitats del
sector per tal de protegir tot allò que
com a ciutadans considerem part
fonamental de la nostra societat i de
la nostra vida col•lectiva. Treballem
en noves línies de subvenció i amb
diversos projectes europeus. Volem
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enfortir el nostre lloc dins la mediterrània i continuar teixint aliances
amb els territoris del mateix àmbit
lingüístic. Estem també impulsant
anys de commemoracions: acabem
l’any Aureli Capmany i enguany engeguem l’any Palmira Jaquetti. Enfortim la Fira Mediterrània i treballem amb propostes de creació partint de la cultura d’arrel.
Els últims esdeveniments polítics
envers el President Torra, creu que
afectaran el seus projectes? Com
es pot superar aquesta sensació de
provisionalitat?
El President Torra és el nostre President i li farem costat. No podem acceptar que una junta electoral decideixi per nosaltres i no tenim cap
voluntat de canviar el nostre president. I cal recordar que Catalunya té
la competència en matèria cultural
traspassada. Per tant només necessitem poder tenir estabilitat per treballar i desplegar els nostres projectes
per fer créixer el país al costat de les
nostres institucions. En el tema de la
cultura popular hi ha un factor a tenir en compte; a diferència d’altres
departaments i direccions generals,
la cultura popular està en mans de la
ciutadania, de les entitats i de les associacions que estan escampades per tot
el país. Una part de la nostra feina és
donar suport a aquestes entitats; tot
allò que no depèn de l’Administració,
és evident que continuarà. Amb més
o menys dificultat els podrem ajudar
més o menys, però continuarà perquè està, com deia abans, a mans de
les entitats i és aquesta part d’identitat cultural que reivindica qualsevol
país del món; cadascú s’identifica
amb els seus cants, les seves danses,
amb la seva imatgeria i tot això forma
part de la seva vida i la seva cultura,
la gran sort, i podem citar una frase
de Lluís Puig, que deia que aquesta
part de la cultura “ no és dirigible,
està en mans de la gent”. Per tant hem
de creure que això ha de ser així. Tant
de bo que el context polític ens ajudi
perquè des del Govern tinguem més
possibilitats i més eines per donar suport en aquesta cultura popular.

Potenciar els actes culturals a l’estranger és bo pel país?
Sí, ara més que mai hem de potenciar-los. Hem parlat abans de l’Smithsonian, això va ser puntual, però la
tendència va in crescendo, i és sabut
que tenim una línia de subvencions
que dóna suport a les entitats que volen anar a l’estranger, que volen fer
intercanvis i trobar-se amb d’altres
entitats culturals. Hem detectat que
cada any hi ha més peticions de subvenció i això vol dir que la gent té ganes de sortir. Es busquen casals catalans per poder anar a llocs on hi hagi
comunitats catalanes i que els ajudin
a fer activitats per tal d’enfortir llaços
culturals en diverses parts del món.
No només estem parlant d’Europa
sinó que hi han peticions per anar
molt més lluny. Aquesta és la part important que hem de fer, donar-nos a
conèixer tal com som nosaltres. L’associacionisme és una riquesa que
poques altres cultures tenen i de la
qual ens en podem sentir orgullosos
i és una de les parts importantíssimes
a explicar a l’estranger i a qualsevol
part del món. Els catalans fem les coses col•laborativament, compartint i
fent la festa al carrer.
Es un fet evident que la cultura costa diners, fins a on l’Administració
pot arribar donant suport econòmic a les entitats que la practiquen?
Per a vostè que han de fer per arribar a ser autosuficients?
Es evident que al país li cal una llei de
mecenatge que no té. Aquesta llei de
mecenatge sembla que no arriba després de molts anys de promeses dels
diversos ministres de Cultura que
hem tingut. Així doncs, hem començat a treballar amb una llei d’acompanyament als pressupostos que ens
aportaria beneficis fiscals al món de
l’associacionisme. Per descomptat
que això no significaria arribar a
l’autosuficiència, però seria un ajut
important.

PA AMB TOMÀQUET

en d’altres cultures i la feina de l’Agrupació és la de motivar les entitats, fer-les moure, fer-les bellugar i propiciar
aquestes trobades de gegants; la feina de l’Agrupació ha
d’anar en aquest sentit. El moment geganter és bo i també
és bo veure que en els vostres seguicis hi ha una part familiar molt important. Teniu la sort de veure aquella il•lusió i
aquells ulls dels nens més petits quan s’acosten els gegants
però ho heu sabut fer molt bé al crear imatgeria de mida
infantil. Això permet als més petits introduir-se en el món
del gegant d’una forma molt natural i per tant el relleu
generacional el teniu més garantit que altres camps de la
cultura popular. Els geganters teniu la gran sort de poder
visitar tot el país, les vostres trobades us ha donat un coneixement real de Catalunya a través dels intercanvis que
realitzeu a diari.

Els que fem cultura popular estem molt satisfets amb
el suport econòmic de les Administracions, però a on
no ho estem tant és amb els controls a l’hora de les justificacions de les subvencions i amb la tardança en que
arriben; és un problema sense solució?
D’entrada estem condicionats per una llei de subvencions
que hem de complir, per tant tota aquella gent que durant
molts anys ha anat veient com demanàvem que tot fos telemàtic i se’ls feia feixuc, ara no hi ha marxa enrere, això
ha vingut per quedar-se i per tant hem de fer les coses
tal i com ens diu l’Administració. La única cosa en la que
podem ajudar és anar més ràpid a l’hora de treure les convocatòries, enguany estem treballant perquè es puguin
convocar a finals del primer trimestre. Això significaria
que també podríem resoldre abans i per tant el cobrament també vindria abans.
La nostra revista és eminentment gegantera, creu que
l’Agrupació està fent una bona feina per la cohesió
d’aquesta part de la cultura tradicional i popular?
Es evident; fa molts anys que ho esteu fent, crec que sou un
dels pilars fonaments de la nostra cultura popular. Tot el
que és la imatgeria festiva és una font de riquesa impressionant i molt atractiva de cara a la gent que ens ve de fora,
que ens vénen a visitar per veure actes que no es troben

Com veu el món dels gegants? Es pot millorar? Com?
Ho esteu fent molt bé, però jo potser buscaria gent que
pugui crear opinió més enllà del vostre àmbit propi, de la
vostra revista Gegants, que òbviament heu de continuar
mantenint. Us podríeu plantejar arribar al mitjans nacionals precisament per donar pas i propiciar el prestigi que
demanàvem a l’inici de l’entrevista. Cal explicar què és i
què significa el moviment geganter en la seva globalitat
a tot el país, l’economia que mou al llarg de l’any, etc. Fa
pocs anys vaig tenir la ocasió de visitar l’exposició “Capgrossos, pigues i berrugues” amb en Berruga de Figueres,
el Cap de Lligamosques d’Olot i el Merma o Cap de Llúpia de Vic. Sempre vaig pensar que seria molt interessant
entrevistar als portadors d’aquests capsgrossos perquè
la realitat des de dins del cap és molt particular. Segur
que coneixen anècdotes i fets que només han vist els seus
ulls. I finalment us recomanaria fer créixer la federació
amb comunitats internacionals de Catalans que tinguin
gegants.
Digui’ns una festa catalana per antonomàsia
Es una pregunta compromesa..., eh! Per ser del lloc on sóc
t’hauria de dir La Patum de Berga; no sóc bergadana, però
l’he viscut força de prop.
Un lloc on perdre’s?
En general el Pirineu català i més concretament a la Vall
Ferrera o Valls d’Àneu. Són tresors de Catalunya: el lloc, el
paisatge i sobretot la seva gent.
Un missatge per al món geganter d’avui.
Sou part de l’orgull de Catalunya, de l’orgull de la nostra
cultura catalana i part imprescindible perquè aquesta
continuï caminant.
El pa, amb tomàquet o sense?
El pa, sempre amb tomàquet, oli i acompanyat de fuet, si
pot ser, de Vic.
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PER UN CATÀLEG DE
CONTINGUTS DE LA REVISTA
Seria prou interessant crear una base de dades dels
continguts que s’han anat publicat a la revista.”
TEXT COMISSIÓ DE LA REVISTA

Ara que estem en temps d’eleccions
és interessant donar veu a idees i projectes que poden ajudar a l’Agrupació
a difondre, encara més, el món geganter i la seva recerca
L’any 2003 Antoni Serés, a la present revista (número 64), ressenyava
la creació i obertura oficial de l’Arxiu
de l’Agrupació de Colles de Geganteres de Catalunya amb seu al carrer
Avinyó de Barcelona. Anys després
aquest arxiu es va traslladar a Sant
Feliu de Llobregat. Però sigui com sigui la necessitat de mantenir un arxiu
documental i patrimonial és primordial per donar, encara més, solidesa a
l’Agrupació.
La present revista Gegants ha
arribat a la respectable xifra de 128
números que s’han repartit trimestralment des de l’any 1991. En el seu
interior s’han il•lustrat i documentat
continguts a cavall entre el patrimoni i l’associacionisme. No només històries catalanes, sinó també europees
i mundials. La revista ha estat una
eina de pedagogia de l’Agrupació que
sempre ha tingut a la seva disposició.
De fet, la revista, en el seu sentit més
ampli, és un llibre, un registre que explica una història continua. Una petita història del nostre país, Catalunya.
Des del naixement de la revista hem
pogut copsar l’evolució del fet geganter, les inquietuds d’aquestes i els
esforços colossals de la seva gent per
tirar endavant projectes.

EL PROBLEMA

Ara bé, que passa quan som incapaços
de recuperar i accedir a la nostra memòria? En aquests moments tenim el
material, però no disposem de les eines pertinents per tal de crear siner34

Revistes enquadernades amb tapa dura per tal de preservar la seva conservació i, a la vegada,
ajudar a la seva consulta”

gies. Tanmateix, ens passa sovint que
volem cercar històries antigues, per
crear-ne de noves, però no sabem com
arribar-hi. En aquest sentit hem de tirar de la nostra memòria visual.

LA SOLUCIÓ

Anna Sánchez i Li Regí, de Malgrat de
Mar, tenen la delicadesa d’oferir-se, des
de fa temps, per enquadernar artesanalment la revista en diversos volums que
ara mateix podria ascendir a deu volums en total. Aquesta eina serveix per
poder consultar més senzillament els diversos continguts (Tanmateix, cal tenir
en compte que el patrimoni que no està
a la vista és més propens a ser perdut).

Dit això, cal una altra eina: una
base de dades digital. Cal que cada vegada que vulguem trobar informació
d’un municipi, comarca, any només
hàgim d’escriure-ho en una casella
i que aquesta ens indiqui on podem
trobar la informació demanada. Cal
ser àgils i efectius i més avui en dia
en la societat de la informació.
Tanmateix, i per últim, cal prendre consciència que aquesta tasca
també s’hauria de començar a aplicar amb el Calendari del Món Geganter del qual ja se n’han editat tretze
volums en total amb els respectius
continguts. .

KAP
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GEGANTS DE CELRÀ,
HISTÒRIA VIVA
TEXT XAVIER PERICH I VILERT

Els primers gegants de Celrà, en Pitu i la Pita de l’escola L’Aulet. Arxiu Ferragut.

La primera referència als gegants de
Celrà (Gironès) la trobem als pressupostos de l’Ajuntament de l’any 2008,
en els quals es reserva una partida de
13.000 € per a la seva construcció. En
els pressupostos del 2009 observem
com la partida desapareix, i surt novament en els pressupostos del 2010,
que es van aprovar el 10 de novembre de 2009.
Seguidament, l’Ajuntament de
Celrà va demanar pressupostos per
a la construcció dels gegants a dues
empreses: Tavi Algueró d’Olot i Ventura & Hosta de Navata. Finalment, la
Junta de Govern de l’Ajuntament del
dia 2 de març de 2010 va assignar el
contracte de construcció dels gegants
a Ventura & Hosta per un import de
6.728,00 €.
Sota la direcció del regidor de
Cultura d’aleshores, es va promoure
una campanya perquè els alumnes
de l’Institut de Celrà desenvolupessin
36

una proposta esbossada dels futurs
gegants. Malgrat que aquesta campanya es va dur a terme dues vegades,
no va tenir l’èxit esperat i, finalment,
durant la segona meitat de l’any 2010,
es va optar per encarregar-ne la construcció a partir d’unes fotos de grups
de treballadors de l’antiga fàbrica Pagans. Aquesta emblemàtica fàbrica va
tenir activitat del 1902 al 1971, fou tot
un símbol per a la població celranenca del segle XX
Els gegants van arribar a
l’Ajuntament a l’abril del 2011, i ja només quedava acabar-ne la confecció
dels vestits, que de manera altruista
es van cosir a la secció de costura del
Casal de la Gent Gran de Can Ponac.
El 10 d’abril de 2011, en el transcurs de la Fira d’Entitats, es van escollir els noms dels gegants per votació
popular, a partir de diferents propostes rebudes de les escoles de Celrà i
del Casal de la Gent Gran del poble.

El nom escollit per al gegant va ser
Sixt (nom del patró de Celrà), i per a
la geganta, Lola. A la mateixa Fira es
va demanar als possibles interessats
a formar una colla gegantera que facilitessin les seves dades per poder
contactar amb ells en breu.
En Sixt representa un treballador de la Fàbrica Pagans, i té un pes
de 28 kg sense roba i una altura de
3,49 metres. La Lola representa una
pagesa celranenca de principis del segle XX, i té un pes de 27,50 kg sense
roba i una altura de 3,43 metres.
El dissabte 7 de maig de 2011, durant la Festa Major, en Sixt i la Lola
van fer la seva primera cercavila des
de la plaça del Mercat fins al porxo
de les piscines, acompanyats pel grup
de percussió Timbaulets. Els primers
a portar els gegants van ser els que
s’hi havien apuntat durant la Fira
d’Entitats, que més tard constituirien
la Colla Gegantera de Celrà, amb noves incorporacions.
El 17 de juliol de 2011, en el
transcurs de la Festa Petita, es va organitzar el bateig dels gegants. La cerimònia es va celebrar a la plaça de
l’Església i la va oficiar el mossèn de
Celrà amb la presència de l’alcalde
del poble. Els padrins foren els gegants de Flaçà,” l’Argenter i la Molinera”, i els gegants de Riudellots de la
Selva, “l’Esteve i la Roser”. Fins i tot es
va “tirar bateig”.
El 27 d’octubre del mateix any es
constitueix la Colla Gegantera de Celrà, amb la finalitat de promoure i fomentar la cultura gegantera, divulgar
la música de gralles i timbals, i participar en activitats lúdiques tradicionals
per tal d’impulsar l’acompanyament
musical i els balls propis de gegants i
capgrossos. En aquesta data s’elegeix
el cap de Colla, en Toni Freire, que encara avui ocupa el càrrec.

Imatge dels diversos capgrossos que disposa el
poble de Celrà a l’any 2017.

El 20 d’octubre de 2014 es van estrenar els tres capgrossos de què disposa
la colla gegantera. Els va construir en
David Guàrdia i Riera, “capgrosser,
naner i artesà de ficticis”, amb paper
cartró. Són dues “Goges boges” i el
“Frare amanerat”. Aquests capgrossos van néixer a partir de les llegendes del cau de les goges del Congost i
dels ermitans de Sant Miquel.
Actualment la colla gegantera
organitza un curs de formació per a
músics i timbalers, cada dilluns a la
tarda al Moll de l’estació de tren de
Celrà. La persona a càrrec del curs
és un graller de la colla, en Dani Jiménez. En els darrers anys també
s’havien organitzat diversos cursos
de gralla amb en Francesc Gordillo i
la Carme Brugués, i un de percussió
amb en Benet Matin.

Avui dia, entre grans i petits, formen part de la colla gegantera més de
cinquanta persones.
La Colla Gegantera de Celrà utilitza
una mateixa vestimenta per a tots els
seus membres: samarreta o polo de
color blau marí. És el seu tret característic, el color del poble.
Una de les sortides més emotives
i especials que van realitzar fou la del
23 de setembre de 2018. Juntament
amb la colla gegantera de Torroella
de Montgrí, els van donar autorització per fer una cercavila dintre de la
presó del Puig de les Basses de Figueres. Un cop a dins, al pati, van ballar
amb els presos, els van ensenyar a
portar els gegants i els capgrossos i
finalment van llegir el pregó de la
Festa de la Presó. A més, van poder
abraçar i donar suport a la consellera
Dolors Bassa.
Tanmateix, els primers gegants
que va tenir el poble de Celrà van ser
en Pitu i la Pita, els gegantons
de l’escola L’Aulet. En Pitu, que
fou el primer, va ser construït al setembre del 2001 per la mestra de
L’Aulet Montse Palau i Padró per una
qüestió privada, tot i que després el
va cedir a l’escola.

Els primers gegants de Celrà, en Pitu i la Pita de
l’escola L’Aulet.

D’altra banda, cal assenyalar que
actualment l’escola Les Falgueres disposa de bestiari, concretament d’una
“Cuca” que fan ballar cada any a la
cercavila de la Festa Major.
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ESCULTURES GEGANTINES (III)
De l’art urbà al ”Land Art”.
TEXT JOAN COMPANY ARPA

En els dos articles precedents he tractat de fer un ampli repàs de l’obra
de grans artistes, que destaquen en
moltes disciplines (especialment en la
creació d’obres urbanes, exposades a
l’interior de sales, però la gran majoria a la intempèrie, sigui a ciutats o en
espais naturals) i tenen algun tret característic que les fa gegants. Així han
desfilat escultors com Lorenzo Quinn,
Jaume Plensa, Joan Miró, Ai Weiwei,
Fernando Botero, Manolo Valdés, Igor
Mitoraj o J.Seward Johnson entre alguns altres com Joan Brossa (autor de
la A gegantina del velòdrom d’Horta,
la B de l’Espai Escènic de l’autor, o
la Llagosta de la teulada del Col•legi
d’Aparelladors del carrer Bon Pastor
de Barcelona) o Javier Mariscal, autor
de la Gamba gegant del passeig de Colón de Barcelona.
La gran proliferació d’obres que
em van apareixent sense buscar-les
fa que se n’hagi omès algunes de destacades. Abans de passar a una nova
disciplina que integra els artistes que
han fet escultures gegants amb materials naturals i han exposat la seva
obra (de llarg abast o de durada efímera) i que podríem incloure-la en el
“land art” (art de la terra) faré una darrera ullada a escultors urbans que
havia passat per alt.
Jaume Ponsatí, Premi Nacional
de cultura 2019, reconegut arreu
del món pels seus inflables gegants
instal•lats temporalment a la biennal
de París, al Reina Sofia de Madrid o
al MACBA. Marco Cannevacci va concebre dues peces gegants inflables
(“Medusa” i “Pou dels desitjos”) al
Centre del Carme de València per recórrer després altres ciutats. Seguint
amb inflables, la companyia francesa
de teatre Plasticients Volants omple
els seus espectacles de carrer amb figures flotants colossals i bellíssimes,
globus de colors i formes inversem38

Escultures humanes gegants de l’australià Ron Mueck

blants gegantines. Com ho fa també la
companyia Royal de Luxe amb les seves exhibicions amb titelles gegants,
com el Gulliver que va desfilar pel Passeig de Gràcia fe uns anus. L’artista
australià Ron Mueck, autor de figures
humanes gegantines hiperrealistes,
fetes de resina, fibra de vidre o silicona, que sembla que tinguin vida pròpia. L’escultor Edgar Zúñiga exposa al
Parque Nacional de San José (Costa
Rica) les seves figures humanes que
superen obstacles a “Humanismo
en el siglo XXI” (Nuevo Paradigma);
Charles Ray amb “Boy with frog” (Noi
amb granota) va ser present a la Biennal de Venècia; destaquen en aquest
camp les escultures gegants de jugadors de futbol americà a l’estadi de
Tampa (Florida) i les del Botero xinès,
Li Chen, que va presentar a la plaça
Vendôme a París, voluptuoses figures
de nens, on també exposaren Plensa
o Manolo Valdés. Tot i no prodigar-se

en peces de grans dimensions, la vitalitat i el realisme del “Cristo yacente”,
de la col•lecció Et incarnatus est, del
salmantí Venancio Blanco, destacat
escultor i pintor autor de magnifiques peces religioses, del món de la
tauromàquia o del l’univers cervantí del Quixot, en justifiquen una cita
aquí. També el conjunt escultòric que
hi ha a la Corunya al voltant de la Torre d’Hèrcules, del que només citaré
el “Breogan” de José Cid, dedicada al
pare mitològic del poble gallec i els
“Guardianes” de Soledad Peralta, tres
caps en acer corten del gegant Gerió.
No molt lluny, Rias avall, a Bayona
(Pontevedra) l’escultor Magín Picallo
hi ha creat el gran monument “Encuentro entre dos mundos”, una trobada entre Galicia i Amèrica. Un altre
escultor gallec, autor de Les Portes
de la Torre d’Hèrcules (escenificació
de la lluita d’Hèrcules amb Gerió), és
Francisco Loiro, ja citat pel seu At-
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aplega l’art de crear figures acolorides amb vegetals de
diversa índole. Aquest segon cas assoleix la seva major
visibilitat als Jardins Botànics de Montreal i Atlanta, s´hi
fan concursos triennals on competeixen jardiners de tot
el món amb creacions florals i vegetals gegants. També
l’escultura “The Runner” de la plaça Osmonia d’Atenes
(Grècia) ara a la plaça de la Gran Escola de la Nació, té
aspecte vegetal tot i estar feta amb fulles de vidre verd
fosc, amb 20 metres d’alçada, obra de Varotsos Costas,
dedicada al corredor maratonià Spiros.

Art natural i efímer, escultures de palla.

lante de Sanxenxo. El de Cambados és també l’autor del
polèmic Sireno i El Nadador a la ria de Vigo. Destaquem
també aquí l’artista resident a Nova York per la seva obra
“Giant”, quatre escultures gegants col•locades a Valladolid
per homenatjar als treballadors: “Meat market”, “Bouzas”,
“Mariscador” i “Afrodita” componen aquesta audaç proposta obrera.
Precisament a Amèrica, a Rio Grande (Perú), a la
ruta Cajamarca-Bambamarca hi trobem el parc-museu
d’escultures gegants de l’associació d’artesans El Lirio de
los Valles, amb una bona mostra d’escultures de 4 metres
de pedra granítica (El Inca, La cara de Cristo, etc.). Això
ens aproxima ja a l’art natural, que es compon d’obres
creades en plena natura, emprant els materials que ofereix l’entorn (fusta, palla, sorra, gel, pedres), concebudes
per una existència molt limitada en el temps, tot i que
algunes tenen un caràcter perdurable més notori i és la
pròpia natura la que l’extingeix, fent-la desaparèixer.

Escultures de sorra de Michal Olsiak

En aquest àmbit de l’art efímer posarem alguns
exemples. En primer lloc les escultures gegants fetes
amb palla d’arròs, com és el cas de Niigata, ciutat del
Japó que acull el Wara Art Festival on competeixen escultures gegants fetes amb restes de palla. D’un any a
l’altra canvia la temàtica; el 2015 les figures foren animals (goril.la, dinosaure, tortuga, etc.). La mosaicultura

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

Figures gegants fetes de cartró per l’artista Eu Tazé.

Un tercer exemple el podríem trobar en creadors
per encàrrec com Florentijn Hofman, artista de Rotterdam que crea animals gegantins genuïns i identificables
(ratolins, ànecs) amb materials diversos (fusta, plàstic) i
els exposa en places i carrers de manera molt temporal,
per sorprendre els habitants. Destaca el “Ruber Duck”, un
ànec de goma en un món sense fronteres, amb la pretensió de superar conflictes. De la mateixa manera, l’escultor
brasiler Fabio Ricardo, va exposar al Parc de la Villette de
Paris una mostra d’escultures gegants a l’aire lliure de les
escoles de samba de Rio de Janeiro, l’any 2016.
La quarta mostra d’aquest art de la terra ens porta
als creadors d’escultures gegants amb fusta reciclada. A
nivell internacional destaca l’artista Thomas Dambo, que
ha amagat sis gegants en un bosc de Copenhaguen (Dinamarca). Les sis enormes criatures es diuen Thomas, Trine
(amagat sota un pont de fusta), Oscar, Teddy, Tilde i Louis
i cal localitzar-los amb l’ajut d’un mapa (tot i que és molt
senzill, atès que la mida dels gegants supera els quinze
metres) i han servit per promocionar el barri. A casa nostra, tenim l’exemple a la Noguera, on Pere Anton Mola,
veí d’Artesa de Segre, ha creat un avi de fusta de més de
tres metres (Lo padrí de Montsonís). Anteriorment Mola
havia fet amb canyes la silueta d’un corredor i una porta
natural que mostrava el paisatge, en convivència amb altres obres “naturals” de la zona, que es poden emmarcar
dins el corrent artístic del Land-Art, com L’ou de pedra, La
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fulla de la felicitat i La serp de troncs.
Un altre exponent del Land-Art el
trobem en l’obra de Albert Gusi, amb
accions a l’Aneto, a Montserrat o la
l’àrea dels volcans d’Olot; ho fa des
d’una perspectiva fotogràfica, com
amb “Prohibit jugar a pilota al parc”:
retrata llocs (Mataró, Besalú) on hi
ha col•locat una pilota gegantina que
crida l’atenció. Ildefonso Quilempán
és l’escultor dels gegants de fusta de
xiprer, personatges de la historia que
escenifiquen la vida del camp i altres
tradicions dels pobles maputxes argentins i xilens.
Encara hi ha molts més exemples per destacar: les figures gegants esculpides en sorra a la platja,
on l’artista elabora la seva creació
pacientment, i desapareix de sobte
(per l’efecte de marees, de pluges, o
del vent), com les de Michal Olsiak a
Txèquia o d’altres autors anònims a
platges d’arreu del món. O les figures
esculpides en gel a propòsit del Festival de Neu de Sapporo, al Japó (en
destaquen les de la nissaga de Star
Wars, entre elles la de Darth Vader
de 22 metres, o les dels personatges
de Frozen) on es mouen més de 3.500
tones de neu. A Lisboa, l’artista Artur
Bordalo fa collages gegants a partir de
la brossa urbana (animals gegants o
estructures petites sobre llenços, com
murals pintats), fent una crida al reciclatge i una critica a la conducta humana. Al Parc Sea World d’Orlando,
a San Diego (USA), Angela Haseltine

Mostra d’art urbà a boscos de Copenhagen (Dinamarca), obra de Thomas Dambo.

Pozzi va fer escultures gegants (“Tiburon furioso” per exemple) a partir
de porqueria trobada a prop de la
sorra dins el projecte Washed Ashore. A Guayaquil (Equador) s’han fet
estàtues gegants amb paper (monigotes com el de Hulk, l’increïble gegant
verd de paper) per decorar els carrers
pel Cap d’Any. La artista peruana Eu
Tazé va concebre l’exposició “Huye,
quiebra, confía” amb tres grans peces
de cartró reciclat, material que dignifica fent-lo valoritzable a través de les
figures sòrdides del no-res: una dona
tortuga que es reconverteix en papagai en un procés de metamorfosi.
L’artista Brian Donnelly, conegut
com KAWS, dissenyador nord-ameri-

Atlante, gegant creat per l’artista gallec F. Loiro, a Sanxenxo (Ries Baixes).
Foto: Joan Company
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cà iniciat a Disney, reprodueix repetidament joguines gegants fruit de la
seva creativitat i els mostra en espais
diversos (parc de Yorkshire, hotels,
carrers, etc.). Entre elles hi trobaríem
icones del món dels dibuixos animats
com Pinotxo, Snoopy, etc. Figures
gegants creades a partir de peces de
Lego com R2-D2 d’Acces Agency són
un altra cas temàtic. Els txecs David
Cerny (ja citat pel seu dit obscè, autor
també del Freud penjant d’una biga
a Praga) i Richard Kedko en són un
altra exponent, amb objectes sobredimensionats que volen denunciar
la inutilitat de la violència, o també
Stuart Murdoch autor de la gandula colossal de Bournemouth (Gran

Mostra d’art urbà a Montsonís, gegant de fusta fet per Pere A. Mola (Lo padrí de
Montsonís). Foto: Àlvar Llobet

Bretanya), de vuit metres i mig d’alt,
cinc i mig d’ample, i sis tones de pes.
Richard Jackson va crear el “Perro
malo”, un gos de set metres orinant a
la façana del Museu d’Art del comtat
d’Orange a Califòrnia. El carnaval de
Mazatlán (Mèxic) s’omple de figures
gegants a l’escullera, màscares multicolors. Al Parque de San Jerónimo de
Sevilla hi ha Nacimiento de un Hombre Nuevo (El huevo de Colón), obra
en bronze de 45 metres d’alt del rus
Zurab Tsereteli; a la platja de Vilanova i la Geltrú hi trobem Pasifae, obra
sobre la mitologia grega del minotaure de Òscar Estruga, de 3 tones de
coure.
Encara abans de tancar hem
de citar les escultures gegants que
representen objectes quotidians
(una serra, unes bitlles, etc.), creades per Claes Oldenburg i Coosje
Bruggen, dels quals en tenim una
mostra a Barcelona amb l’escultura
de 20 metres Els Mistos (capsa de
llumins caiguda a terra). A Chaudfontaine (Brussel•les) hi ha una
pinça d’estendre gegant, creada per
l’escultor àrab Nehmet Ali Uysa. A
Vinning (Minnesota) hi ha una tassa
de metall gegant, suspesa, que aboca
cafè al terra, obra de Ken Nyberg. A
Portofino (Italia) Guido Galletti va
esculpir en bronze, a quinze metres
de fondària dins el mar, El Cristo del
abismo de 2 metres i mig d’alt i a Les
Bahames s’han col•locat al fons marí
50 estructures fetes amb materials
sensibles per propiciar el creixement
de coralls; el britànic Jason de Caires
Taylor hi aporta la creació submarina més gran del món de 60 tones i sis
metres, una figura d’Atles (condemnat per Zeus a carregar els pilars de
la terra, que en aquest cas carrega el
pes del cel del mar).

Pasifae, escultura a la platja de Vilanova i la Geltrú, obra d’Oscar Estruga. Foto: Joan Company

El cul monumental d’Eduardo Úrculo a Oviedo

Després d’aquest llarg i exhaustiu repàs d’algunes escultures gegantines arreu del món, on hem començat per caps, mans i hem seguit
per cossos i objectes de diversos materials, composicions i formes, deixo
per al final de l’article una obra particular de l’escultor Eduardo Úrculo, situada al costat del teatre Campoamor
d’Oviedo, ciutat plena d’escultures al
carrer. Es un bon final d’etapa després de tanta varietat. Es tracta de
“Culis monumentalibus”, una extravagància que els asturians anomenen
familiarment “El cul”. Com diu el seu
nom, un cul gegant i colossal.
Spiros, el corredor, a l’antiga plaça Osmonia
d’Atenes, obra de Varotsos Costas.
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ECOS DE SOCIETAT

ECOS DE SOCIETAT
Estrenes a Sallent, Puig-reig, Sant Joan
Vilatorrada, Sant Esteve Palautordera, Begues,
Castellbisbal, entre altres
TEXT I FOTOS AMADEU MUNTALÀ

descansar. El pal llarg es posava dins
NOVETATS
El passat 8 de novembre va ser presen- d’una cassoleta de cuir que penjava de
tada la primera peça del projecte “ Ge- dues corretges lligades al cos del portagants les escoles “. La figura formarà dor. D’aquesta manera els Gegants tepart del conjunt de gegants de les es- nien més mobilitat. Es deien Reguapa i
Bon Jan i representaven un pagès i una
coles de Sallent i Cabrianes i és obra de
pagesa del Montseny. Amb el temps,
Carlos Morillo, jove de Montornès. El
projecte ha estat impulsat per l’entitat aquets gegants van desaparèixer i
Gegants i Nans de Sallent amb el re- l’any 1981 se’n van fer uns de nous. Els
braços dels gegants es mouen amb uns
colzament de l’Ajuntament local. La
pals llargs, enganxats a les mans. talgegantona Enramada pretén ser una
al•legoria de la festa de caire tradicio- ment com si fossin titelles gegants o genal, popular, festiu i modern que ha es- gants titelles. Els geganters agafen una
ma cada un i fan que la parella balli i
devingut la Festa de les Enramades de
s’abraci.
Sallent en la qual es representen trets
Seguint la mateixa tradició els
típics que recorden i envolten a la festa
nous gegants na Garba i en Rostoll han
en qüestió.
fet un ball conjunt en companyia dels
El cabell es composa de boix i flors
seus predecessors en Bonjan i la Benartificials que recorda els tradicionals
trenats i enramats amb què es decora- plantada.
Ala vila empordanesa de Llers,
ven, els diversos carres del poble. De
les mans agafa un serrell que podrà emmarcada dins la Fira de la Cirera,
s’ha estrenat un nou gegant l’Hortal,
ser substituïble pels nens i nenes de les
una figura disposa a acompayar les
escoles quan rememorin la decoració
seves amigues cireres. Va ser apadridels sostres dels carres.
nat per la Muga i la Bassegoda, gegants
Catorze colles de Catalunya van
participar a la 38a trobada d egegants d’Albanyà. Per altra banda a Cassà de
la Selva, els Reis van portar a l’Arnau
de Puig-reig en el marc de la fira de
un
gegantó com ell, fet a Cardona.
Sant Martí. En aquesta reunió gegantiA Girona, per les Fires de Sant
na es van esntrenar el Roure i la MarieNarcís, nasqué un simpàtic gegantó
ta de l’escola Alfred Mata, obra de Toni
Mujal. Del mateix obrador surt amb que són dos nens, un a sobre de l’altre,
jugat. Va ser fet per Nuxu Perpiyà.
tots honors a la pagesia de Sant Martí
Un centre petit com es l’Institut
de Torruellan, la nova gegantona de
-escola Les Vinyes de Castellbisbal,
Sant Joan de Vilatorrada
Els gegants de Sant Esteve de Pa- amb un gran projecte educatiu, ens
lautordera tenen una història recent. presentarem el gegantó Merlot. Va ser
Fa aproximadament quaranta anys en apadrinat per la Rita, gegantona de
Joan Baixas i la Teresa Calafell, compo- Castellbisbal.
nents de Putxinel•lis Claca, van dissenRENOVACIÓ VESTUARI
yar els primers gegants. Els van fer a
partir d’un pal llarg, el qual aguantava Durant el 2018 en Jusnet i na Flor Geun cap fet de pasta de paper i un cos fet gants nous d’Oliana que representen
amb unes peces d’espuma i roba. A di- una parella de balladors, han canviat
ferència dels altres gegants, no tenien de vestimenta, així com en Gerd i la
els quatre peus per poder-los deixar Maduixa de Santa Eulalia de Ronça42

De dalt a baix: Sant Esteve de
Palautordera, Sallent, Sant
Joan de Vilatorrada i Girona

na, i l’Hereu de Vinyoles. El passat
2019, coincidint amb la 25a trobada
de gegants, es va fer la presentació de
la restauració i vestuari d’en Jordi i la
Montserrat, del taller d’Antoni Mujal.

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

EL MERCAT
LA BOTIGA

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

COL·LECCIÓ I ENQUADERNAMENT REVISTA
Revista GEGANTS del 17 al 33 		
Preu unitat 1,80€
L’Agrupació ofereix a les colles, geganters,
Revista GEGANTS del 34 fins al 49 i del 51 al 52
Preu unitat 2,50€
subscriptors de la revista, i persones
interessades l’oportunitat d’adquirir la
Revista GEGANTS núm. 50
Preu unitat 3,75€
col-lecció completa de tots els números de
Revista GEGANTS del 53 fins a l’actualitat
Preu unitat 3,15€
la revista que s’han publicat fins ara. Les
comandes s’enviaran per correu postal.
Llibre EL llibre de l’ACGC, 30 anys d’història. Diversos autors 		
20,00 €
Pagament contra reemborsament (s’hi
Llibre KAP, 15 anys Gegants. Diversos autors		
10,00 €
afegirà la despesa de correus).
L’Agrupació també us ofereix l’oportunitat de
Llibret Els Balls de Gegants, Partitures recollides per Joan Amades		
1,00 €
facilitar-vos l’enquadernament de la revista,
Llibre CentEnaris. Nans i Capgrossos de l’any de la picor. Diversos autors		
4,00 €
per la qual cosa només cal que es poseu en
contacte amb l’entitat.
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 €

SUBSCRIPCIÓ ORDINÀRIA

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

AGRUPACIÓ DE COLLES DE
GEGANTERS DE CATALUNYA

Llibre Nosaltres, els grallers. Blai Fontanals i Argenter		
25,00 €
Llibre Gegants, capgrossos i altres entremesos de Rubí. Geganters de Rubí

5,00 €

La Nau, Cultura i Tradicions
c/ Anselm Clavé, 3
Llibre 100 Gegants per pintar. Volum 2. El Cep i la Nansa		
6,00 €
08980 Sant Feliu de Llobregat
Llibre 100 Dracs per pintar. Volum 2. El Cep i la Nansa		
6,00 €
(Barcelona)
Tel. 93 685 80 00 – ext. 1755
Llibre 50 Singulars de la Festa per pintar. Volum 2. El Cep i la Nansa		
6,00 €
agrupacio@gegants.cat
Conte El somni d’en Maurici. Diversos autors		
3,00 €
La butlleta de subscripció la trobareu al
web de l’Agrupació www.gegants.cat Feu
constar correctament les vostres dades: nom
Conte Camins de Gegants. Diversos autors		
3,00 €
i cognoms, adreça, població, codi postal,
telèfon fix, mòbil, e-mail i dades bancàries.
Conte La Història dels Gegants de Vilassar. Colla de Geganters de Vilassar de Dalt 8,00 €

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

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 €

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

I en el proper número parlarem de…
ELS GEGANTS DE TORROELLA
DE MONTGRÍ, MÉS DE 400 ANYS

ELS GALLS I LES GALLINES
DE LA FESTA

Mural siutat al vestíbul de la Casa de la Vila de l’Arboç.
Pintat pels alumnes de l’Esola d’Art i Disseny de Tarragona
l’any 1971 amb motiu de les obres de reforma de l’edifici. La
seva inauguració va ser el 9 de gener de 1972.

