
ELS GEGANTS VILANOVINS DE CAN JUNCOSA SÓNA LA GARRIGA
,,~r'

Sóc conscient que és molt probable que més d'un
vilanoví -o quansevol coneixedor o diletant del món
geganter engeneral- estiguija al corrent de la notícia
que aporta el títol que encapcala aquest escritoNo ha
estat la meya pretensió, ni de bon tros, fer cap mena
de descobriment en aquest sentit, entre d'altres
raons perqué el tema no té res de transcendent.
Tanmateix, alló que confio que pot ser d'interés per
aalgú o, si més no, m'agrada poder donar a conéixer
és el procés anecdótic que va permetre a un
penedesenc no vilanoví arribar a poder establir la
certesa que uns antics gegants de Vilanova havien
estat transplantats de comarca i convivien ara a
terres del Vallés Oriental. Vet-ho aquí:
El llibre "Gegants. Aportació de Matadepera al
nostre folklore", publicat el 1982, conté una serie de
fitxes de gegants catalans acompanyades de les
corresponents proves documentals. Pel que fa a la
població de la Garriga s'hi esmenta que els seus
gegants,Magí i Xi xi lona, construits al taller barceloní
"El Ingenio", van ser estrenats pel Corpus de 1958.
També es fa constar que "van ésser comprats de
segona má a Vilafranca del Penedés''. 1 aquesta
afirmació, precisament, fou alló que el meu fill Jordi
i a mi mateix, com a Vilafranquins que som, ens va
cridar l'atenció, perqué mai no havíem tingut conei-
xements que Vilafranca hagués disposat, a mitjan
segle de cap altra parella de gegants que no fos la
titular que hem anatveient desde la nostra infantesa,
llevat d'uns petits gegantons que són propietat
d'uns particulars. Per tant, no podíem pensar altra
cosa que la notícia en qüestió no s'ajustava a la

Els antiesgegantsde canJuncosapassejantper Ribes, entreels
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l'autor).

Estrenadeis gegantsnousde Vilanova, 5 d'agostdel 1948.La parella del senyorJuncosa,és la que desfila en
segonaposieió. (Ferrer, Albert i Anguera, Antoni).



Quanja erena laGarriga,any1959(arxiuCuyas,Barcelona).

realitat. De tota manera, pero, una afirmació tan
categórica alguna cosao altra feia sospitar o deixava
entreveure ...

Anys avenir, quan vaig treballarmaterial divers per
a la confecció de l'opuscle "Bestiari del Garraf",
publicat per l'Ajuntament de Vilanova l'any 1986,
caigué alesmevesmansun exemplar de l'interessant
"Llibre dels gegants i demésentremesos deVilanova
i la Geltrú", escrit per Albert Ferrer i Soler iAntoni
Anguera i Llauradó i editat el 1964.En aquest treball,
a lespagines 28-29, s'hi pot llegir el parágraf següent:
" ...per Corpus de 1941, el senyor Salvador Juncosa,
va comprar una parella de Gegants que per espai de
set anys ompliren el buit que la revolució havia
deixat. Portaven una indumentaria reial, de color
verdós i d'escassa vistositat". Més endevant, a la
pagina 103, s'insisteix: "Un vilanoví, En Salvador
Juncosa i Juncosa, adquirí una parella de gegants i
uns quants cap-grossos que animaven les nostres
festes populars, pero que no assolien esborrar dels
cors vilanovins l'enyorament dels nostres gegants,
dels GEGANTS DE VILANOV A". Els actuals ge-
gants, diguem-ne oficials, de la capital del Garrafvan
serestrenats l'any 1948, asemblanca dels quehavien
existit abansde la guerra, que van sortir per darrera
vegadael1930 i quevan desaparéixer definitivament
l'any 1937, en plena contesa civil.

Així dones, durant el temps compres entre els anys
1941-48 els gegants del senyor Juncosa van sortir
regularment en el marc de diverses festes vilanovi-
nes i encara ho van fer també amb motiu de l'estrena
dels nous gegants, la qua1tingué lloc el dia 5 d'agost
de l'any 1948 suara esmentat i comptá també amb la

El Gegat,molt desmillorat, ambels gegantsde Granollers,a l'interior de l'Ajuntament d'aquestaciutat (arxiu
Ferragut, Vilafranca) .• ~



Després de la primera restauració d't'Artristras-, 1982,
l'aparenca canviá radicalment (arxiu Cuyas, Barcelona)

presencia dels gegantsde l'Arboc, Sitges, el Vendrell
i Vilafranca. Alllibre vilanoví esmentat hi ha diver-
sos testirnonis gráfics d'aquesta efeméride, un dels
quals reporta la desfilada de totes aquestesparelles
gegantines. En altres dues fotografies hi podem
veure també els mateixos gegants de can Juncosa
assistint a l'estrena de la Mulassa i del Ball de
Diables, ocorreguda uns anys abans,ésadir, el 1947.

A partir d'aquestes fotografies várern poder establir
la connexióamb els actual s gegants de la Garriga,
ates que disposávem d'una fotografia d'aquests,
presa l'any 1959 i procedent de l'arxiu Cuyas de
Barcelona. La coincidencia d'imatges erabenpalesa.
Altrament, també ami mateix m'havia estatpossible
fotografiar aquests gegants, a Granollers, pels vol-
tants de l'any 1980 i la comparació corresponent no
feia res més que corroborar aquella evidencia.
L'única diferencia remarcable en tot aquest segui-
ment, a banda dels inevitables i successius canvis
en la indumentaria, venia donadapel fet que a la foto
de l'any 1959 al gegant se'l pot veure lluint un pírric
bigotet.

Actualment, tal com espot apreciar en el darrer dels
documents gráfics que acompayen aquesta comu-
nicació, aquests antics gegants vilanovins, ara gar-
riguencs, presenten una aparenca molt mi llorada
després d'haver estat restaurats a fons en dues
ocasions. La primera la dugueren a terme els mem-
bres del grup d'animació "Artristras", l'any 1982,

mentre que la segona/ou deguda a l'artesá construc-
tor de gegants Ramón Aumendes, amb seu a
Granollers, el 1990. D'altra banda, sembla ser que
l'estada aterres vallesartes els ha anat prou bé i els
ha provat forca durant tots aquets anys. Ens consta
que hi han arrelat tan pregonament que fin~ i tot
s'han permés elluxe deprocrear descendencia. El
gegantó Benet, construit pel rnateix Aumendes i
presentat en societat l'any 1991, c~rÍstitueix la prova
més fefaent d'aquesta relació. Actualment són tots
aquests tres personatges els que representen .la
Garriga per aquests mons de Déu.
Fins aquí la historia que hem volgut donar a conéi-
xer. Per descomptat que no representa cap cosa de

EIs gegants, Magí i Xixilona, i el gegantó Benet, després de les
intervencions deRamon Aumedes, enuna foto presa aTaradell
el 1994 (arxiu Ferragut, Vilafranca).

l'altre món, com podeu comprovar; si de cas, només
la petita curiositat d'haver pogut constatar que,
després de mig segle, aqueUs antics gegants de la
família Juncosa romanen encara actius i en plena
forma a la vila de la Garriga (no sera que prenen de
tant en tant les aigües del seu celebre balneari?) i
també que, per tant, aquests gegants garriguencs no
van ser adquirits de segona má a Vilafranca del
Penedés,sinó aVilanova i la Geltrú. Semblantment,
també cal refermar l'evidéncia que malgrat que es
diu que van ser estrenats a la Garriga pel Corpus de
1958, en realitat ja ho havien estat a Vilanova uns
quants anys abans. A cadascú alló que és seu, no?
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