
ELS PRIMERS QUINZE ANYs DELS GEGANTS~DE VILANOVA

Enguany se celebra el cinquantenari de la

reconstrucció dels gegants deVilanova, i amb

motiu d' aixó, lanostra intenció ésanarpresentant

recopilacions de referéncies dels gegants de

Vilanova. En aquesta ocasió, el nostre treball

n' abracará de pertanyents als primers quinze

anys d'história coneguda, és a dir, notícies

compres esentre els anys 1709 i 1724.

D' altra banda, i abansd' iniciar el nostre treball,

hem d' ac1arir que tota la nostra informació ha

estatextretamitjancantun buidatgedelsComptes

de l' Obra de la Parroquia de SantAntoni Abat-

que esguarden a la mateixa Parróquia-ija que

aquestainstitució,entred'altresresponsabili,tats,

s'havia fet cárrec dels primers gegants dela vila

i, ala vegada, d'exhibir-los enseguicisurbans:

per Corpus i per SantAntoni Abat, inicialment.

Com hem acabat dedir, el primer esment d 'uns

gegantsaVilanovaque coneixem ésel següentde

.¡709 del Llibre deDebit y Credit deIsObrers:
"á.JosephUrgelles depintar laMulassa y Gigant

... llliures 6 sous, Item Per dancar los Gigants

... 1 lliura 4 sous". No obstant aixó, aquests

gegants devia fer temps que ja intervenien en

seguicis de la vila, ates que el que en ell es fa

esment ésuna despesademanutenció. Aquests

gegantsserienelsqueavui dia identifiquem com

els grossos i personificats demoros.

EIs primers geganters

En aquest sentit, hem trobat que el171 O esvan

pagar una lliura i quatre sous"áPau Mila y Joan

Mila perportar los Gigants lo diade Corpus".

El mate ix Pau Mila,junt amb Josep del Vall,

farien "Ballar los Gegants" l 'any següentper la

mateixa quantitat. El Corpus de 1719

s'abonariendues lliures idos sous"áPau Trillas

per diferents ramiendos (...) y per Corpus de

aportar los Gegants."

Tal com us haureu adonat, era disposat que els

gegants sortissin per la diada de Corpus. Tot i

aixó, la seva participació podiano cenyir-se a

una sola j omada, atesque, per exemple, l' any

1722 esvan pagarunalliurai 14sous "áJoseph

Ballester y Joan Miro panxo per lo treball de

portar lo GegantyGegantesala Vigilia ydiadel

Corpus y Cap de Octava." Aquests dos

geganters cobrarien una lliura dotze sous "per

ayer portat los Jegants lo die de Corpus" en

l' edició de l' any següent.

Així mateix, també sabem que els gegants j a

solien concórrer aseguicis de la FestaMaj or de

Sant Antoni Abat, ja que, per exemple, hem

trobat queesvan abonar setzesous"áJoanBigo

y Joan Inglada per averportat los Jegants lo dia

de SanAntoni" de 1723.

Els geganters era establert que també fossin

obsequiats per la Parroquia deSantAntoni amb

refrigeris,juntament amb els altres membres

d' entremesos de la Parroquia. Aixó ho sabem,

perexemple, carenl'edicióde Corpus de 1721

es van pagar una lliura i set sous a Antoni

Aldibert "perlo gasto del refresch deportar los

Gegants per Corpus".

D'altra banda, també era disposat que se'ls

proporcionés calcat, tal com era freqüent per

alsqui intervenien enseguicis de festadel passat

d'arreu -aixó encara succeeix a Sitges-. En

relació a aixó, l'Obra es va fer cárrec d'una
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despesa de divuit sous "per dos parells de

sabatas als qui aportaren los Jegants lo die de

Corpus" del 1723.

Els músics

La primera notícia de músics de gegants que

coneixem ésde l' any 1710.Aquesta ensdiu que

esvapagarllavors unalliura "áFranceschRabassa

y á FranceschBordas per acompañar losGegants

lo disapte de Corpus per la vila."

Un altre esment interessant ésel de l'edició de

Sant Antoni Abat de 1722,ja que documenta

que Francesc Bordes i Bartomeu Inglada van

guanyarun total de quatre lliures setzesousper

intervenir erl les celebracions religioses de "la

diadadesantantoni", "peracompanyálosjagans",- .
"per la missa matinal del dia de pasqua" i "per

altres gastoseferanlo diade santantoni." De fet,

1'acompanyarnentmusiéal delsgegantsduranttot

el segle XVIII i part del XIX va anar acárrec de

músics de la Capella deMúsica de la.Parróquia,

la comesa principal deIs quals era animar les

diversescelebracions litúrgiques deSantAntoni

Abat. ElmateixFrancescBordes"y losConpanys"

cobrarien sis sous"per tocar alguna dansaY fer

secavila ab dos Gegants" el Corpus de 1722."
Per la sevapart, JoanLlanussa Y soscompanys"

vanintervenir"lavigiliade CorpusperlosGegants"

de 1723per vuit sous.

N oobstant la coneixenca d' aquestesidentitats,

l' acompanyament musical deIs gegants també

apareix referenciat enmoltes ocasionsenvagues

esmentscom són"la música" o "els músics".

Manutenció

Els gegants van ser susceptibles a successives

obres demanteniment i reparació, arran del seu

úsfreqüentalavilai eldesigqueaquestsestiguessin

sempreenperfectescondicions. En aquestsentit,

el 1712es van pagar tres lliures i deu sous al

mestre de casesPau Trillas "per ayer adobat la

anremadey lasMans del Jagant y delaJeganta".

Uns anysmés tard, el 1720un tal "Llaurado" va

percebrequatrelliures i quatressous"perencarnar



lasCarasdeisGegants."Elmanyá DamiáArloví

deviaadobarla sevacarcassael 1724,atesque
va "fer quatra Claus per los jegans" per dues
lliuresi vuitsous.

Tot i aixó, unaintervenció importantvasucceir
e11713.Enaquellaocasióelsgegants,amésde
serrecompostos,vanestrenarunvestuarinou,
confeccionatambrobad' indianaembellidaamb.
Iluentons de plata. La nostra afirmació ve
aclaridapelsapuntssegüents:"Per losColorsy
baranillasPortáJosephSebriaper losGegants
... 5 lliures 6 sous/ Item áJosephBayona per
escudellas,platsy fustaperposarloscolors ...
16 sous/ (...)/ Item á feliph Arañó per telas
botigas per lo Monument Y Indianas per los
Gegants...3411iures7sous5/ Item áAngel de
ManresaperClaus 12sous.YPer200 Pañsde
plataper losgegants...211iures6sous/ItemPer
13 mans paper de estrassa, riscla, amido,
aiiguacuitii suro...211iures12sous/ItemaJoan
BarrerasPeranarperPropiábuscarlasIndianas
... llliures 7sous/ItemPercanemY manuderias
15 sous Y Per Puntas per las polaniias ... 3
lliures 15sous/(...)/ Item Una dotsenaPotsde
Solsonaper la caixadeIsCapsdeIsGegants...
211iures4 sous/ItemPer losVestits deGegant
yGegantaaJaumeSansy sabóperla premsa
...71liures2sous/(...)/ Item áMagi Alegret per
mansdelasrobasdeisGegantsii altrasfeiinas
...411iures8sous."

D' altra banda, de l' apunt següent de 1716
hem aclarit que la gegantava vestir gipó i va
lluir arracadesi unacreu: "á Felix Gassolo reii
Peraffigir al Gipo dela Gegantaii tafetans ...
12 sous/ Per unas Arracadas ii una Creu de
Vidre per dita Geganta ... l11iura 3 sous." El
mateix 1716 també es devien repondre
lluentonsdel vestit de 1713delaGeganta,ates
que es van abonar catorze sous a Joan
Capdevila "per los panys de or, y plata y
Colors gastáMestreAngel Ripoll peradornos
dela Geganta." De l' apunt que segueix de
1722 coneixem que la geganta va vestir un
davantal fet detafetá: "tafeta per lo devantal
dela Geganta 3 lliures, á Llorens Sastreper
feiina 21liures4 sous."

EIs GegantsdeVilanova aprincipis de segle..

D' altrestasquesrepetitivesenelmanteniment
dels gegantsvan ser el tenir cura de la seva
cabellera-esprocuravaqueelseupentinatseguís
la moda del moment- o l'haver vestir-los i
desvestir-losabansi desprésdecadaparticipació.
Enrelacióaaixó, esvanabonarunalliura"perfer
la Caballera del Gegantesa", vuit sous "per
enllustrarle" i setsous"per vestir losGegansy
despullarlos" el 2 dejuny de 1723al cirurgiá
JosepMateu.El cirurgiá JosepMateu atendria
els entremesosde la Parroquia de Vilanova
durantunllarg períodei fins elsdarrerdiesdela
sevavida -entre 1716 i 1765-, entre d'altres
manifestacionsdelaculturatradicionaldelavila.

Nocaldir quevaserfreqüentquemoltsdeisque
vanintervenirenlacurai exhibició deisgegants
vanrealitzartreballsdelseuoficiperalaParroquia.
En aquestsentit, per exemple, el fuster Josep
Martí esva encarregarde"vestí los gagantsy
mulasa" a canvi de deu sous, entre d'altres
tasquesquevafer l' any1722peralaParroquia.
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