
Villanueva y Geltrú, 3 de Agosto de 1962

Los «entremeses» populares, conocidos
genéricamente por los gigantes, constitu-
yen uno de los imprescindibles aspectos
de toda Fiesta Mayor. ¿Qué atracción
ejercerán en los públicos de todas las
edades, que con su gallardía nos prenden
el ánimo, y hace que a su paso pequeños
y mayores elevemos nuestras miradas en
un símbolo de superiores ideales?

Villanueva y Geltrú puede enorgullecer-
se, por serIe de ritual la atención que
presta a sus «entremeses»; el Magnífico
Ayuntamiento vela por su prestancia y
riqueza, continuando aquella obra de re-
instauración que hace catorce años llevó
a cabo la comisión "pro gegants de Vil a-
rreva»,

El Drac, dos Mulasses, la simpática pa-
reja de los gegantets Hereu i Pubilla, y
los corpulentos gegant de la porra y su
consorte la geganta que no en balde tamo
bién citamos por els grossos con justicia,
ya que su estatura de cuatro metros y me-
dio los hace considerar entre los de ma-
yor elevación de sus congéneres de Cata-
luña; todo este conjunto inefable que
es.cos días, vemos ambientar nuestras ca-
lles, tienen su historia propia local, son
la continuidad ora remozada, otrora re-
construida provinente de una bien añeja
tradición.

En una señalada solemnidad de Corpus
Christi, que acaecía en 17 de junio de
1954, dejó de existir el joven Alberto Fe-
rrer Soler, legándonos una extensísima
labor. de erudición histórica, gracias a la
que nos ha sido posible conocer que el
más genuino exponente de este folklore
villanovés que es la Mulassa, data de los
primeros años del siglo xvrr., con la
particularidad de representar entonces un
animal fer01 que echaba fuego por la
boca.

A finales del mismo siglo, o sea entre
1670 a 1690, apareció la primera pareja
-de los gigantes mayores, los cuales en el
período de 1716 a 1765, conocieron una
época de esplendor 'al cuidado de un ci-
rujano llamado Joseph Mateu, llegando
incluso la giganta a lucir joyas de au-
téntico valor. .,' '

El 26 de agosto de 1771 fue estrenada,
incorporándose al séquito, la pareja de
los gigantes pequeños.

En,ld9 la Mulassa (o Tarasca) dejó de
vomitar fuego por la boca, con virtiéndo-
~~ ~n el animal pacífico e- inofensivo que

lOS GIGANTES
y quienes les dieron vida
todos conocemos. De 1791 a 1856 existie-
ron dos Mulasses, que eran designadas
por la Mulassa y el Mulassó, y concurrían
juntas a los festejos.

Finalmente apareció el Drac, que fue
estrenado pcr la Fiesta Mayor de San
Antonio, .17 de enero del año 1830, y fue

, costeado por dos particulares.

• *

Mas toda esta pléyade de seres de fic-
ción, en sí Inarrimados, nos ha inducido
hoy a hacer hincapié en algunos de los
hombres - cerebro y vitalidad - que tam-
bién otrora constituyeron una celebridad
en nuestra villa para animar aquel folk-
lore. I

El que acaparó más la popularidad fue
el Silvestre; hombre forzudo y garboso,
Silvestre Mestres Estanella, nacido en
Cunit, pero tan célebre villanovés en múl-
tiples manifestaciones tradicionales hasta
que le sorprendió la muerte a los 58 años
de edad en fatal accidente de carretera
en las Inmedíaéíones dél 'Pantano de Filix,
el 20 de septiembre de 1924. Nadie como
él para llevar la giganta, cuyo peso, que
se aproximaba al centenar de kilos, no le
suponía obstáculo para hacerla bailar tan
airosamente que quedó la frase lapidaria
que «d'encá de la mort del Silvestre, la
geganta grossa no ha tornat a bailar mai
més»,

nueva y aquí pasó gran parte de su vida
al frente de su taller que tenía instalado
en nuestra Rambla de la Paz (actualmen-
te de José Antonio), número 28. Las dul-
zainas que experta mente construía eran
solicitadas por los más exigentes grallers
de la región, y dícese a titulo anecdótico
que su precisión de notas en la construc-
ción y afinación de su.: instrumentos era
tan meritoria por cuanto no poseía estu-
dios de solfeo. En la Exposición Regional
de Villanueva, y Geltrú del año 1882, di-
cho' señor tenía expuestos «un I armoníum
y varias dulzainas», según consta en el
catálogo que- se editó de aquel certamen,
y en el año 1889 fue a París a visitar la
Exposición, pomo componente de una co-
misión cultural de obreros - delegado de
instrumentos musicales - a' expensas del
«Ateneu VÍlanov;».

y así completamos esta trilogía que hoy
nos hemos limitado a considerar, del lu-
gar que Villanueva y Geltrú viene repre-
-sentando en el esplendor folklórico de to-
dos los tiempos.

* ,..

A manera de epílogo, ya que este tema
nos lo brinda, .podríamos hacer una indi-
cación a nuestra digni'sima y a-tenta Cor-
poración Municipal: por acaecer dentro
de ocho meses la conmemoración del sex-
to centenario de la erección de la parro-

Los gigantes se exhiben y bailan al son
de las dulzatnas o gralles. Este arte, que
en el presente es tan difícil de proseguir,
tuvo gran auge de grallers, que rivaliza-
ban en sus filigranas musicales, y nuestra
villa no fue menos al contar con un ex-
perto y valioso graller, considerado como
uno de los mejores de Cataluña: Leandro
Noya Garrigó, que nació y falleció en Vi-
llanueva (años 1868-1940), quien en el
transcurso de su larga vida de graller,
hasta 1936, había tenido ocasión de ser
galardonado en numerosos concursos de
los que entonces tan frecuentemente se
organizaban. '

y finalmente, nuestra población tam-
bién fue centro de' una especialidad arte-
sana como es la construcción 'de estos ins-
trumentos de agudas y estímulante.: me-
ludí a s. José Casellas' Batet, natural de
Albiftana (Vendrell) y fallecido en 2 de
agosto de 1916, a la edad de 72 años en
Barcelona, experto maestro 'carpinte~o-
ebanista, contrajo matrimonio en viliÍl-

quia de San Antonio Abad, por poco que
el programa de fiestas lo admitiera, sería
muy signíficativo que se pudiera incluír
la salida de los gigantes, los cuales, en
sus versiones antiguas, acostumbraban es-
tar presentes en las mej ores solemnidades
y de mayor trascendencia histórica de la
villa; así figuraron entre otras extraor-
dinarias cuando los festejos del traslado
de los Padres Carmelitas al nuevo con-
vento de los «Josepets» (año 1738), ben-
dición de la primera mitad del templo
parroquial (1771), primer centenario de
la misma bendición (1871), bendiciones
aguas potables (1861) y de nuevo ferro-
carril (1878 y 1881), magna Asamblea Ma-
riana (1923), además de otras ocasiones
que nos constan de sentido cívico local o
nacional.

JUAN MORERA PIROL

Fotos, archivo del autor.
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Tradicions

Una mostra al Toc que s'lnauqurará dilluns que ve i on s'exposaran
100 plafons amb fotografies i fitxes técniques deis principals gegants,
nans i geganters de Catalunya obrirá els actes de celebraci6 del
dese aniversari de la Colla de Geganters de Vilanova i la Geltrú.

L'acte central d'aquesta celebraci6 tindrá lIoc dissabte que ve, 3
d'agost, amb una cercavila que portara gegants, nans i grallers de
tot Catalunya fins a la placa de la Vila, on se celebrara una
rnulñtuoinária ballada de germanor.

El Toc acollira fotografies i fitxes tecniques de 100 gegants catalans

Gegants i nans de tot Catalunya bailaran amb motiu del
dese aniversari de la Colla de Geganters de Vilanova

RAr.IINFRANdi

La historia de I'actual Colla
de Geganters de Vilanova i la
Geltrú, que aquesta setmana

., ve celebra el seu dese
versan, es remunta a la

vlnguda de la democracia als
ajuntaments.

Abans de la vinguda de la
democracia al Consistori
vilanoví hi havia una altra colla
de geganters que cobrava per
actuar, segons que ha informat
a aquest periodic la junta di-
rectiva de I'actual colla.

L'any 1981 va desaparéixer
I'antiga colla i la parella deis
Gegants de la Ciutat, la parella
deis Gegants Petits (I'Hereu i la
Pubilla) i la parella deis Gegants
de la Geltrú van passar a mans
de la Colla de Geganters
vilanovins. Una colla sense anim
de lucre fundada per deu
membres. Ara, aquesta colla
coneguda a tot Catalunya ja
compta amb 35 membres.

ACTES
COMMEMORATIUS

Els actes commemoratius
del de~é anlversarí de la Colla

Geganters de Vilanova
.cia amb la inauguració al

~c, a les 19 hores de dilluns
que ve, 29 de juliol, d'una mostra
de 100 plafons amb fotofrafies i
titxes técniques deis prin-cipals
gegants i colles ge-ganteres de
Catalu nya inscrites a
l'Agrupació de Colles
Castelleres de Catalunya.

En les fitxes técniques que
acompanyaran les fotogrfies, de
70 x 50 cm, hi figurara una
petita ressenya de la historia
deis gegants i geganters. A més
a més d'aquests plafons, que
ocuparan 60 metres de mural,
s'exposaran 32 peces records
de les sortides que la Colla de
Geganters de Vilanova ha
realitzat al Ilarg deis seus deu
anys d'histór¡a. També
s'exposaran una parella de
gegants petits construtts per la
familiaCollelldemont i la familia
Rub~. r

ACTE CENTRAL

L'acte central de la
commemoració d'aquest dese
aniversari tíndrá Iloc latarda del
dissabte 3 d'agost. En aquest
acte, hi participaran 20 gegants,

Gegants, nans i grallers de tot Catalunya participaran en el de sé aniversari de la Colla de Geganters de Vilanova

nans i grallers vinguts de tot
Catalunya. Esta previst que hi
participin els Gegants de la
Ciutat, de Vilanova; els grallers
de la Colla de Geganters, de
Vilanova; els Gegants Petits, de
Vilanova; els Grallers de Santa
Madrona, els Gegants de la
Geltrú; els Nans de Vilanova,
els grallers de Castelldefels, el.
Nans d'lbersol, el Gegant Pere
Mariner d'lbersol, els Gegants
de Cubelles, els grallers de
Cubelles, els Gegants de la fa-
milia Colleldemont i Rubió, els
Gegants de Montornés del
Valles, els grallers de Montornes
del Valles, els Gegants de
Cerdanyola del Valles, els
Grallers els Montserratins, els
Gegants de la Múnia, els
Gegants de Reus i els grallers
dé Reus.

., Entre les 18 i les 19 hores de
la tarda es plantaran els gegants
a I'esplanada del parc de Ribes
Roges. "'~es 19 hores, després
del llencarnent de 12 morterets

DIARI

commemoratius del desé
aniversari, sortíra una cercavila
que recorrerá I'itinerari següent:
passeig del Carme, rambla de
la Pau, rambla Principal, carrer
Sant Gregori, carrer Caputxins
i placa de la Vila.

A I'entrada a la placa de la
Vila cada gegant bailara mentre
per megafonia es Ilegira la seva

. fitxa técnica. Una vegada que
tots els gegants, nans i grallers
hagin arribat a la placa de la
Vila bailaran tots plegats i, per
acabar, es lliurará un record a
cada colla participant.

Les celebracions finalit-
zaran al Pavelló Municipal
d'Esports amb un sopar de
germanor que nncra Iloc a par-
tir de les 22.30 hores.Els balls
deis gegants tornaran a
Vilanova amb la seva Festa
Major. Hi ha una máxima que
diu que el gegante: no porta el
gegant sinó que és aquest qui
porta el geganter. Naturalment,
pero, és el geganter qui ha de

provocar que el gegant el dugui
aua on ell vol anar. La magia
d'aquests gegants, els seus
balls i Ila mú-sica delsllIallers

tara reviure una vegada més
una de les tradicions més
importants de tot el territori de
Catalunya.

.,
¡¡ATENCIONU
CAZADORES

Nueva dirección de antigua
Armería Bricomar

Plaza del Germanp.ment 5-8 local, 5
ARMERIA JOAN

Tramitación de todo tipos de
licencias



ELS GEGANTS DE VIIANOVA

Per comencar a parlar deis gegantsde Vilanova
diré quatre mots de l' origen deis gegants, i la
primera cosa que ens crida l' atenció és la gran
distribució geográfica d' aquests entremesos, que
els trobem per tota I'Europa occidental i penín-
sula Ibérica.

L'any 1709 sabem que teníem una parella de
gegants, un gegant iuna geganta, i elshi suposem
una alcada considerable, fet que a la nostra vila
sempre ha estat un orgulI. L'any 1713 perCor-
pus varen estrenar vestíts, que podem descri ure
com:vestitsd'índianaf1orejadaiornatsmi~anyant
petites lamines metál-Iiques de boniques
coloraines. El Gegant duia gorra (sens dubte una
barretina); una banda de tafetá blau amb serrell i
armatamb unagrossa porrad' ericats esperons.
La Geganta vestia gipó amb petxera de puntes,
davantal i maneguí, una bossa de tafetá i un
ventall, i totsduien perruca. L'aspected'aquests
podriaserel de catalá ambvestíttípic.

Sembla ser que els primers gegants no eren res
mésqueunhomepujatdamuntd'unesxanques¡
mostrant el seu rostre. Pero cap el s. XVIII
comencen aaparéixer aCatalunya els de cartró.
A Vilanova no trobem cap dada sobre aquests
fíns I'any 1709, tot i que poden ser uns anys
anteriors.

El que m' agradaría tractaraquímés que lahistoria
detallada dels nostres gegants, és l' evolució de
la seva aparenca que ha variat molt all1arg del
temps.

L' any 1771 seguint una moda general a tota
Catalunya, esconstrueixen elsGegantons, poca
cosa en saben de la seva indumentaria, pero
podem afirmar que ell vestía pantalons i casa-
ca, tal i com era el gust de l' epoca.

ElsGegants de Vilanova segons un cromode la Xocolate-
ria Ballester, l'any 1887.



L' any 1814es va refer el vestuari carcassa itesta
dels gegants, pero en desconeixem els detalls, i.
que l' any 1820i1831les robes varen ser tenyides. '
L'any 1832esvanconfeccionarnousvestits pels
quatre gegants, i se'ls va retocar, pero del seu
aspecte poc en sabem, el Gegant encara duia la
porraamés unsabre negr~, i podem suposarque
lapare IIa gran vestiade reís o cabdills cristians.
Pelque fa als Gegantons sembla serque vestien
de cmoros» ja que sabem quees confeccionaren
uns turbants per a ells.

Per la Festa de la Mare de Déu de les Neus de
I'any 1855, ja només varen poder sortir els
Gegantons, puig qué els grossos estaven massa
malmesos. Al cap de dos anys i grácies a un
generós vilanoví, els Gegants grossos seguint

. la moda de l' epoca varen ser vesti ts de «mo-
ros», els nostres gegants abandonaren aquesta
indumentaria els dies 8 i 9 defebrer de 1860 en
motiu de les festes de la conquesta de Tetuán,
i el gegant deixá la porra per un trabuco Pero
l' hereu i la pubilla van quedar pervestir, i no va
ser fins el 1863 que varen vestir com fadrins
adinerats d'estil vuitcentista. Aquesta
indumentaria dura molts anys, modificant-se

. Els Gcgants cn-o;;Süs I'any 1902, imatge utilitzada pcr la seva
~ell948. ..,

-
només en que la Geganta l' any 1866 va canviar
el capell perunamantellinablanca.

EIs Gegants grossos es van deteriorar molt
rápidament, ino fou fins l' any 1887en una reunió
familiaranomenada«The Trankil Club», que es
va decidir la seva restauració, foren abillats a
l' estil delsmonarques inobles cristians deIssegles
XII o XIII, aquest vestuari era excellent, pero
van canviar la porra del nostre Gegant per una
espasa,

Els Gegants de Salvador Juncosa.

PerSt. Antonidel1988el mateixgrupdevilanovins
varestaurar elsGegantons, canviantelseu aspecte
de senyorets adinerats pel de pagesets catalans,

, amb barretina morada que més endavant fou
canviada per la vermella.

L'any 1902 en motiu de les Festes de la Mercé
a Barcelona, es va canviar de nou l' aspecte deIs
Gegants grossos, es van abillar imitant la
indumentária de I'any 1857, es adirde sarrams,
la qual cosa fou molt discutida i criticada.
Aquesta va ser la indumentaria deIs Gegants
grossos fins l'any 1930, que varen deixar de
sortir, produint-se nornés la perdua deIs
turbants, i per tant el seu carácter sarraí, l' any
1916 i I'aplicació d'una barba per dissimular
certs desperfectes del Gegant de la Porra.

EIs Gegantons foren restaurats l' any 1916,
només diferenciant-se que li fou tomada la
barretina moradaal Gegantó.



En aquest estat es trobaven els nostres gegants
l'any 1936, i la mala fortuna va fer que els
Gegantons es trobessin a Barcelonajuntament
ambel Draci laMulassael diaqueva comencar
el desastre i allí es varen perdre, el Gegants
Grossos varen restar a Vilanova, pero varen
morir a mans de la canal1a forastera que havia
arribat a la nostra vila.
L'any 1940 Salvador Juncosa va cedir uns
nous gegants a la Vila, eren una parella amb
indumentaria reial, i es tractava d' un model fet
en serie que ja era present a d' altres poblacions
de Catalunya. L'any 1948 van deixar de sortir
arran de la recuperació dels Gegants de
Vilanova.

L'any 1951 van ser cedits a la Parroquia de la
Geltrú i només sortien per la Festa Major
d' aquest barri fins el19 57,ja que l' any següent
foren venuts a la Garriga (Valles Oriental) on
encara els conserven.

Els Gegants de Vilanova es van presentar en
públicel diade la FestaMajorde l'any 1948 i
com que no varen sermuntats fins el día abans,
la sorpresa va ser en veure que s' havien aprimat
considerablement, pero l' any següentja havien
recuperat la seva figura. Un detall curiós és el
fet de que el dia de la seva estrena el Gegant de
la Porra no en tenia i s'en va improvisar una el
mateixdia.
Les darreres renovacions de vestuari varen ser
l'any 1961 i el 1983, conservant-se com a
Sarrams els Grossos i pagesos catalans els

Els Gegants Grossos cap els anys 1930

Gegantons.
Així dones amb aquest resum de lahistoria deIs
nostres gegants, pode m veure com han canviat
nonomés de vestidures sinó també de religió,
segons la moda iles necessitatsdels vilanovins.
Pero el carácterrnés distintiu ha estat sempre el
Gegant de la Porra, des de principis del segle
XVIII prácticament no 1'ha deixada, tot i el seu.
peso

Josep Pascual iMas~na

FERRER SOLER, Albert ~1945) "Los Gigantes, la Mulass a
y e/ Drac de Vttlanueva. "Villa nueva i Geltrú" any III
Núm:181 pp.21-23.

FERRER SOL,ER,Albert i,ANGUERA LLAURADÓ,Antoni
(1964). "Llibre deis Geg ants i demé s entrem esos popul ars
de Vilanova i la.Ge ltrú", Ed. Joan Rius Vila pp.169 ..

.oRRIOLS SENDRA,Xavier (1988). Programa de Festa Major
de Vilanova i la Geltrú 1988.



ELS GE(;ANTS VILANOVINS DE CAN JUNCOSA SÓN A LA GARRlGA

Sóc conscient que és molt probable que més d'un
vilanoví ~oquansevol coneixedor o diletant del món
geganter en general- estiguija al cotrent dela notícia
que aporta el títol que encapcala aquest escrito No 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, alió que confio que pot ser d'interés per
a algú 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 lIibre "Gegants. Aportació de Matadepera al
nostre folklore", publicat e11982, 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 Xixilona, construíts 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
afirrnació, precisament , fou alió que el meu fill J ordi
i a mi mateix, corn a Vilafranquins que som, ens va
cridar I'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 hemanat veient des de la riostra infantesa, ,.
lIevat d'uns petits gegántons que són propietat
d'uns particulars. Per tant, no podíem pensar altra
cosa que la notícia en qüestió no s'ajustava a la

Els anties gegants de ean Juncosa passejant per Ribes, entre els
anys 40 i 50, per la: Festa Major de Sant Pere. (collecció de
l'autor).

Estrená dels gegants nous de Vilanova, 5 d'agost del 1948. La parella del senyor Juneosa, és la que desfila en
segona posició. (Ferrer, Albert i Anguera, Antoni).

";

LA ~~~RA, ti,;",.. ~ (qe"~1"/,?e;G)
.'



Quanja eren a la Garriga, any 1959 (arxiu Cuyas, Barcelona).

realitat. De tota manera,· pero, una afirrnació tan
categórica alguna cosa ó altra feia sospitar o deixava
entreveure ...

Anys a venir, quan vaig treballar material divers per
a la confecció de l'opuscle "Bestiari del Garrar',
publicat per l'Ajuntament de Vilanova l'any 1986,
caigué a les meves mans un exemplar de l'interessant
"Llibre deIs gegants i demés entremesos de Vilanova
ila Geltrú", escrit per Albert Ferrer i Soler iAntoni
Anguera i Llauradó i editat el 1964. En aquest treball,
a les pagines 28-29, s'hi pot llegir el parágraf següent:
" ...per Corpus de 1941, el senyorSalvador 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 colór
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 deIs
cors vilanovins l'enyorament deIs nostres gegants,
deIs GEGANTS DE VILANOV A". EIs actuals ge-
gants, diguem-neoficials, de la capital del Garrafvan
ser estrenats l'any 1948, a semblanca deIs que havien
existit abans de la guerra, que van sortir per darrera
vegada el1930 i que van desaparéixer definitivament
l'any 1937, en plena contesa civil.

\ ¡Així dones, durant eLtemps 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
deIs nous gegants, la qual tingué lloc el dia 5 d'agost
de l'any 1~48 suara esmentat i cornptá també amb lá

El Gc&at, molt dcsmillorat, amb els gegants de Granollers, a l'intcrior de l'Ajuntament d'aquesta ciutat (arxiu
Fcrragut, Vilafranca).



Dcsprés de la primera restauració d'''Artristras', 1982,
l'aparenca canviá radicalment (arxiu Cuyas, Barcelona)

presencia dels gegants de l'Arboc, Sitges, el Vendrell
i Vilafranca. Alllibre vilanoví esmentat hi ha diver-
sos testimonis gráfics d'aquesta efeméride, un deis
quals reporta la desfílada de totes aquestes parelles
gegantines. En altres dues fotografíes 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, és a dir, el 1947.

A partir d'aquestes fotografies várern poder establir
la connexió amb els actuals gegants de la Garriga,
ates que disposávem d'una fotografia d'aquests,
presa I'any 1959 i procedent de l'arxiu Cuyas de
Barcelona. La coincidencia d'imatges era ben palesa.
Altrament, tarnbé a mi mateix m'havia estat possible
fotografiar aquests gegants, a Granollers, pels vol-
tants de I'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 deis inevitables i suécessius canvis
en la indurnentária.venia donada pel fet que a la foto
de I'any 1959 al gegant se'l pot veure lluínt un pirric
bigotet.

Actualment, tal com es pot apreciar en el darrer deis
documents gráfics que acompayen aquesta comu-
nicació, aquests antics gegants vilanovins, ara gar-
riguencs, presenten una aparenca molt millorada
després d'haver estat restaurats a fons en dues
ocasjons, La primera la dugueren a terme els mem-
bres del grup d'animació "Artristras", I'any 1982,

"

<i:
mentre que la segona fou deguda a l'artesá construc-
tor de gegants Ramon Aumendes, amb seu a
Granollers, el 1990. D'altra banda, sembla ser que
l'estadaa {erres vallesanes els ha anat prou bé i els
ha provat forca durant tots aquetsanys. Ens consta
que hi han arrelat tan pregonament que fins i tot
s'han perrnés el luxe de procrear descendencia. El
gegantó Benet, construit pel mateix Aumendes i
presentat en societat l'any 1991, constitueix 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

Els gegants, Magí i Xi xi lona, i el gegantó Benet, després de les
intervencions de Ramon Aumedes, en una foto presa a Taradell ,
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, aquells antics gegants de la
família Juncosa rornanen 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 a Vilanova 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 ha havien estat a Vilanova uns
quantsanys abans. A cadascú alió que és seu, no?

Eloi Miralles
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El públic barceloní
aplaudeix el 'Tirant
lo Blanc' de Leonera
Mila. (pag. 71)'UlTURA

CAEP 111porta
'Jacques i el seu
amo' al Principal
(P¿g.72)

~s prepara elcinquantenari
,de la reconstruccíódels gegants
'Participen en una gran trabada de gegants avalencla

REDACCIÓ

Els gegants
grossos de Vi-

~;~~~'isac~~; ••
I'Hereu i la Pu-
billa, van parti-

cipar dissabte passat en una
trobada .de gegants a Valen-
cia, Aquesta és una de les
poques sortides que fan eJ
Gegant de la Porra i la seva
parella, que, participen en
comptades trobadesqeqante-
res. No passa el mateix amb la

.parella de gegants petits, que
a partir d'ara intensificaran les
sortides per tal de poder cele-
brar, I'any 98, el cinquantenari
de, la restauracjó deis quatre
gegants vitanovins.

Prop d'una seixantena de
membres de la Colla de Ge-
gantersde Vilanova van parti-.
cipar en l'acte convocat pel '
Blocde Progrés Jaurnel i Ac-
ció Cultural del'País' Valenciá"
per comníemorar la Batalla Els gegants de Vilano.Y,a a.valénciaMés d'un centenar de ge~ants van anar a I'acte
d'Almarisar quan les tropes de ' ,
Felip V van entrar als territoris cultural convocada pel Bloc i
de la Corona d'Aragó. Al rnatl Acció a favor de la unitat de la
havien actuat el Xiquets de la lIengua. L'acte va acabar amb
Vila d'Alcover dins la' mateixa un parlament de Joan Fran-

"ccnvocatória. A la tarda, més cesc Mira que, segons els or-
demigcentenardegegantsde gaQ,itzadors, va convocar
tots els Parsos Catalans van 50:000 persones.
encapcalar la manifestació L'anecdota de la jornada,

~I geMrán Jp @/ftQP9
COMPRA~VENDA
A n t i g'u i t a t,s

Av.A~~~ Carbonell, 16 i 25. Te!. 894 53 51
SITGES

pel que fa a la participació vila- Avuipera~ui los so.rtides de
hovina, la va' protaqonltzar gegantses fanper intercan-
I'alcalde de Barcelona, Pas- vi. Per alxó en aquests des

.qual Maragall, que tarnbé par- anys farem sortides de cara
ticipava en la rnarxa i va ser a que les altres celles i ge-
cridat pels membres de la colla gants vinguin per la troba-
vilanovina. Maragall va accep- da. . "
,tar fer bailar una estona la ge- Els intercanvisesfaranamb
ganta pubilla.' els gegantons, ja que els

En aquests moments la grossos no poden sorttr de
Colla de Geganters de Vila- Vilanova sense I'autorització
nova esta integrada per una expressa del Consistcri: Són

'seixantena de persones, entre uns gegants. melt especials
els portants i aquells que hi que, a banda de la festa
col.labcren'en" diferents taso' rnajor, gairebé nenjés.surten
ques.L'associació s'encarreqa a la trobada anualaCalella.
de fer bailar els sis gegants de Quan sortlm amb ells, sern-
prcptetat municipal: els quatre , pre hiha'algú que s'interessa
de Vilanovattambé els qeqants perqué elsgegants:vagin al
de La 'GeltrÚ. . "', -. seu poble .. " , ::',:

:~~i~lt:~~~~~~~t~~~:~~~:,J:;L;~2L.2.·;;:~~~7,~~,·,.
ad~úirir;samarrétes'i pinsdel'''-':': La c()II~,:y:()~dna
Gegahtde'!a:Pprrá.;AilSót9.rma, repiótai els
part d'una campanya encarm- .' .
nada a poder festejar.ví'any gegants pel
19.91l,.el.,c1flquan.ten,¡lD",Qe,la . " .",' ,,:, '.
reco'nstrucció'delsquatre'ge-' ,../'"cmquantenafl
gants vilanovins. perla festa "', e,."" .

majer de I'any 1998 volern
fer una trebada de ge9ants,
entre altres.actés,' percorn-
memorar la' reconstruccló i
reéuperaciÓ deis gegants
després de la guerra, explica
Ma. Carme Andrés, secretaria
de la Colla."

Amb la celebració del cin-
-quantenarí a la vista, I'activitat
de la (colla s'intensiñcará en
aquests anys: La venda de
material, com la col.lecció de
pins, clauers, etc. ha de servir
per poder fer rnés sortides:

Per al cinq,uantenari, la-co-
Ila voldriafer un repás als ge-
ganfs:'Els gegams no. estan
massa bé. 'La roba.J sobre-
tot els barrets, está mala-
ment, perquésón settnatst
bredats a má melt delicats, i
per 'les cremades 'd¡¡1 foc de
cercaviles, Hem pensat.tarn-
bé en replntar-los, peró
aquest és un projacte que
esta sobre la taula, perqué
és un cost que nosaltrss no.
podem assumir.

Francesc X.
Puig Rovira
dimite ix com a
president de
JIIEP

DIARI

Redacció
L'historiador Francesc

X. Puig Rovira ha presentat
la dimissió com apresident
de l'lnstitut d'Estudis Pene-
desencs (IEP). L'historiacor
va accedir al cárrec des de
la vicepresidencia de la ins-
titució, la tardor passaca,
quan I'assemblea de socis
el va norneríar president,

Puig Rovira ha presen-
tat la dirnissió parqué no
veia que s'avancés en la
línia que vaig exposar' a
I'assemblea, sin6 que hi
veia una crisi latent, de la
qual hi havia indicis des
de feia mesos, i m'ha
semblat rnillor provocar
una crisi' oberta. En
I'assemblea Puig Rovira va
proposar, entre altres co-
ses, avancar en la definició
del paper deis membres de
la Junta, fer un pla per su-
perar el defit.de la institució
i incorporar gent jove en

.una institució que encara
és regida pels seus rnern-
bres fundadors. Quan vaig
accediral cárrec, continua

, Puig, encara quefes d'una
manera temporal, ho vaig
fer amb I'autorttat de pre-
sident i amb el suport de
I'assemblea, pero aixó no.
tothem ho ha volgut inter-
pretar així. Penso que en
qualsevol o.rganitzaci6
entre els primars cárrecs
hi ha d'haver una borra
entesa, i no parle de
qüestións personals. Si
no és aixi, el millor és ple-
gar. Amb tot, 'Puig Rovira
manifesta que I'IEP té prou
activitat i vitalitat pertirar
endavant.

La crisi a la presidéncia
de I'IEP va cornencar a
I'assemblea del 94 quan no
hi va haver cap candidatura
per rellevar Esteve Crua-
ñas. Tampoc ningú es va
presentar a la del 95, quan
es va nomenar Puig Rovira,
de manera temporal fins a
I'assemblea del 96,
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E Is gegants de Vilanova, segons referemCiesde la
primera meitat del segle passat, anaven precedits

d'un diablot, que els definia l'espoi escénic per bailar.
La troballa d' aquesta figura vinculada al món deis'

50 anys dels gegants de Vilanova
'gegants és un' fet excepcional. A Catalunya, aquesta
tigura esto relacionada amb altres bolls, com amb diver-
sos bolls parlats de la Catalunya Nova. Eldiablot acaba-
río desapareixent i els nans heretarien aquesta funció

Dequan els gegants de Vilanova
anaven acompanyats d'un diablot
• L'historiador vilanoví Xavier GÜell fa un l>uidatge deis arxius pcrrequiels de Vilanova i de la Geltrú

Xa~ier Güell i Cendra

La figura del diable és un
element que es presenta de di-
verses maneres en el context
dels seguicis festius. La se va
versió més coneguda és la del
ball de diables. Amb tot, tarnbé
cal comptar amb un tipus de
diab)e organitzatiu, la defini-
ció del qual sapropa més a la
figura d'uncsparriot. una bo-
targa o una mascara de Carna-
val. Una descripció de la se va
tipologia la trobem en aquest
paragraf de les antigues pro-
cessons del Corpus de Barce-
lon-a: ·"Los antics dietaris de'
Barcelona canten que darrera
la professó del Corpus hi ana-
ven uns homens vestits (o des-
pullats) de sátiros, que ab una
llarga barra per a ells sostingu-

6' da privavan que la gent avan-
sés massa y com se sol dir,
que's tirés al' demunt, y una

, mica de scrnblansa ab dits sati-
ros, per lo objcctc, era un pcr-
sonatgc que portava cada ball,
lo qual ab un bastó en la ma,
cuydava de senyalar lo rotllo
ahontshavia de exeeutar aque-
11, de fer apartar la gent, de
vigilar durant la representació
y com si diguesem de mantenir
l'ordre y la disciplina teatrals:
tal era lo diable".'

Es traeta, per tant, d'un
element que, en solitari o for-
man! un petit grup,
s' encarrcgava de preservar i
delimitar la creació i manteni-
me nt : de I'espai escenic
d'elements deis seguicis fes-
tius. La seva funció la complia
mitjancant I'ús d'objectes
agressius: una ma~a, un bastó,
bufetes de porc, etc. Present

. encara" sobretot, en balls par-
lats de la Catalunya Nava, tam-
bé trobem que podia recitar
vcrsots sutírics -sovint impro-
visats-, o burxar diners entre
els espcctadors pcr 3 cstipendi
de la colla'

És rar trabar referencies
daquest diablot Icnt al)usió
de gegants, i més encara des de
que aquest paper va ser a poc a

poc resolt per nans o capgros-
sos a partir de principis del
segle XIX. Tot i aixó, uns punts
de referencia propers són el Lli-
gamosques d'Olot, el Cap de
llúpia de Vic i el Berruga de
Figueres -tres deis primers
nans de Catalunya, considerats

elements de transició entre els
nans i els esparriots, entred'altres
motius, pel poe volum deis seus
caps de cartró=-, i el pollu de
Moiá, que "armar d'una pell de
gat o conill muntada al cim d'un
bastó, (.,,) empaita i apallissa la
mainada tot saltant i botant i fent

, dringar un estrany barret de cu-
curulla que porta al cap tot cosit
de picarais i cascavells''.'

El diablot deis gegants
de Vilanova

A Vilanova, es pot docu-

mentar l'excepcionalitat que els
seus gegants havien anat acom-
panyats d'aquest diablot cap als
anys mil vuit-ccnts quaranra.
Aquest fet és constata amb la
lectura de dues referencies, la
primera de les quals és en un
rebut de les Neus de 1841 de la
"Administració de Nostra Se-
nyora de las Neus deis Sants
Patrons Just, Viccns y Clara".
entitat de la Parroquia de Vila-
nava que organitzava la festa
majar de les Neus. El seu tex és
el següent: HA Anton Boes per
portar los gegants grosos . 1
duro 12 rals, A Vicens Fortuny
per los petits '" 1 duro 4 rals, Al
un del Fortuny per tocar la gra-

, Ila y acompanyarlos amb 10 tarn-
borino ." I duro. A Joseph An-
ton Poch y son parent per portar
la mulasa nava '" 16 rals, (v.,)
Al Roset com a' diablot deis
gegans ... 4 rals." L 'existencia
d'aquesta nota es creu que va
ser dcguda pcr l' cscrupolosii.u i
el detallisme de conccptcs que
van esmercar els adrninistradors
Tomas Ballester i Anton Bru-
neto que es van fer carrec de
l' Administració de la Vcrge de
les Neus i deis Sants Martirs
aquell mateix any de 1841.'

Tanmateix, sernbla que el
rigor irnperava -alcshorcx entre
els comptables de la Parroquia
de Vilanova. car el scgon es-
ment és en un rebut de la resta
majar de Sant Antoni Abat de
1842, I'uny següent. Aquest cop
el document és pcnunycru a
l'Obra de Sant Antoni, organit-
zadora deis seguicis de Corpus
i Sant Antoni Abat. i la xeva
transcripció és la que segueix:
"Per portar los Gegans grosos
lo Anton Bovcs y son Iill en las
Completas, y dia de la resta",
32 mls, ydern a Vicens Iortuny
per los pctits ," 24 rals, ydcm al
seu rill de fortuny pcr lcr la
Gralla y tamborino '" 20 ruls.
ydcm a Joscph Anton Poch por
la Mulasa nova '" 16 ruls, ydcm
al Diublot a Anton Cavcsa .. 4
rals."

D'nltra banda, tumbé po-
drícm documentar la presencia

U.., 12

Fons col,lecci6 local Museu Balaguer

Gegant de Vilanova, Que representa un reí medieval, basut en flgurins del pintor Josep Sugranyes, Els
vestits es van presentar per Corpus de 1887, vestits del s. XI..... ' .
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.50 anys deIs gegarits de Vilanova

d'aquest element a primers del
segle XIX, ja que apareix ex-:
plicitat -pero sense anornenar-
se'l pel seu nom-, en els apunts
segücrus de les restes majors de
Sant Antoni Abat de 1812, 1815
i 1816, respectivarnent: "Pagat
2 jornals a dos Homens que
acompañarén los Gagans a fi de
cortar lo dany podian causar las
criaturas ... 2 lIiures 5 sous",

. "Pagat als dos Germans Pata-
rans lo portar los Gegants gros-
sos per la Professo, y de un
Home per fer desembarassar lo
pas deIs mateixos ". 211iures 12
sous 6 diners" i "Pagat per los
portants deis Gegants, y dos
homens per acompañarlos ". 7
lliures 10 sous",

Finalment, també po-
dríem especular que I'actuació
d'aquest personatge es va per-
Hangar fins als anys mil vuit-
cents cinquanta. Ens basem en
les anotacions següents de, res-
pectivament, Sant Antoni Abal
i.Corpus de 1855, i Corpus de
1857: "Un home per guiar los
jegans ". 10 rals", "Un home de
guia los Jegans ". 6 rals" i "Per
portar. los Jegans grosos y lo
guardia". 5 duros 10 rals". Eren
'encara diablots? Es tractava
d'agutzils?

Referencies del segle XVIII

Hi ha qui ha plantejat que
aquest diablot també actuava
duranl el segle XVJII --<le fet
es coneixen notícies deIs gegants
grossos a partir de .1709-, ex-
posant, a rnés, si era amb ús de
foc.ja que hi ha rebuts de 1'0bra
de Sant Antoni Abat per despe-
ses d'uns coets, suposadament,
pels gegants. EIs documents als
quals es fa esment són dos re-
buts de 1754 i 1755 del cirurgiá
Josep Mateu "per vestir. i fer
despullar los gegants per Cor-
pus i Sant Ántoni i fer los cuets"
i un altre del campaner Joan
Barreres "perla valor deis cu-
hets deIs gegants y Molassa se
son gastats en la fundó del dia
de Corpus de 1772 y 1773".'

Així rnateix, també po-
- dríem afegir d'altres rebuts a

aquests tres darrers, com són
els següents de, Corpus de 1766
i 1767, respectivament: "á Jo-
seph Amadó, y sbn company
per portar la Mulassa lo dia de
Corpus y als diablots que acom-
panyaven laMulassa y los Ga-
gánts :" I Biura lS'sous" i "als
diablots que acornpanyaven la

Mulassa, y Gegants lo dia de
Corpus ". 15 sous" .

. Tot i que a primer cap
d'ull aquestes referencies sem-
hlin concloents, el nostrc parer
és d'acceptar-Ies amb reserves.
Anem a veure-ho.

Com.és ben sabut, els an-
tecedents més ántics de l' actual
ball de diables són quatre dia-
blots que acampan ya ven la
Mulassa al lIarg de tot el segle
XVIII i la primeria del' XIX.
Aquests elements i una parella
de gegants eren els entremesos
de la Parroquia de Vilanova que
s'exhibien per Corpus i Sant
Antoni Abat durant el segle
XVlIl.

Per tunt, reprenent el cas
de les anotacions de 1754 i
1755, si determinéssim que el
cirurgia Mateu s'hagués obli-
dat d' especificar algun cap que
la pirotecnia era exclusivament
per a la Mulassa i els seu s qua-
lre diablots, i alhora va fer cons- .
tar algun treball peralsgegants
en el mateix rebut, podríem es-
tar sostenint infundadament que
els coets havien estat per als
gegants. De fet, aquest criteri '"
es constata amb la lectura glo- '¡;¡
bal delsrebuts del cirurgiá Jo- ~
sep Mateu. ~

Per un altre cantó, la men- ::E
ció conjunta de "cuhets deis ge- '¡;¡
gants y Molassa" o de"diablots g
que acompanyaven la Mulassa :;;.
y Gegants" que apareix en les 'g
anotacions de 1766, 1767 i 1773 ~
es podria referir al fet que el "8
redactor hagués ames ~
l'adscripció teórica deIs diablots &:
a la MUlassah o ué: d'una altra Geganta de Vilanova, estrenada per Corpus de 1887. Jurit amb el gegant, Uueixen vestíts del s. XI,
manera, que agu s pensat que. basant-se en figurins del pintor Josep Sugranyes
els mateixos quatre diablots de
la Mulassá també acompanya-
ven alhora els gegants. Aquest
fet el miraríem de justificar per
la dificultat de discernir quin
era l'entrernes que anava ini-
cialrnent acompanyat de dia-
blots, quan, desfilant plegats els
entremesos de la Parroquia, els
diablots podrien haver anul-lat
qualsevol discontinui'tat esceni-
ea, en dansar ara al voltant d' un
entremés, ara al davant d'un
altre mitjancant el. seus habi-
tuals moviments esbojarrats.

No obstant aixo, no volem
circurnscriure categóricarnent
l'actuació de'la nostra figura al
segle XIX, ates que es podria
ha ver omes la seva intervenció
durant el segle XVIII per la ten-
dencia d'anotar-se només la iden-
titat i la participació del cap de

colla deIs geganters. Recordern
que les referencies més concretes'
de diables amb els gegants -les
de 1841 i 1842-, havíem dit que
havien estat producte d'un deta-
IIisme a I'hora d'explicitar els
conceptes de les despeses.

Diablots versus nans

Sigui com sigui, la funció
d'aquesta figura aniria sent in-
terpretada paulatinament a Vil a-
nava per nans o capgrossos a
partir deIs anys mil vuit-cents
quaranta, seguint-se la tónica
general que s'anava establint
arreu de Catalunya des de prin-
cipis del segle XIX. De fet.
aquest traspás de competencies
d'uns elernents a uns altres, ge-
nerant-se figures naves i de-sapa-

'Antoni de Bofarull. Cos-
IUI;'S que es perden i records
que fugen . .I 880. Citat a Escala
de Grallersr de Sitges, Foc i
Diables. Sitges, 1985, pago 163.

'Salvador Palomar. 'El
diable: l'espa¡ sagrati la sátira
festiva'. Els Balls Parlats a la
Cata/unya Nava (Teatre Po-
pular Cata/a). Congrés de Ba-
lis Parlats. Edicions El Medol.
Tar-ragóna, abrí! 1992, p$g.
101-112.

Citacions
iJoan Amades. Gegants,

nans i altres entremesos. José
J. de Olañeta, Editor. Barcelo-
na, 1983, pago 90 i 109. .

'Xavier Orriols. Diables
rltua/s en els entremesos v/la-
novins.

'Xavier Orriols. 'Diables
a Vilanova'. Diables i diable-
ries vilanovines, Grafiques
Ferpala, Vilanova i la Geltrú,
1995, llags. 8-9.

6Bienve Moya. 'Apunts

per a una crónica sobre els
nans o capgrossos de la festa
tradicional '. Revista 'd' Etno-
logia de Catalunya, riúm.
4, febrer de 1994, págs. 92-
109., . .

'Citat a' Xavier Orriols.
op. cit. (4).

'Diario de Vil/anueva, 6
dejuny de 1855, pago 3. Aure-
Ha. 'En ~I any ISs7', Diorio
de VllIaliueva, 14 de gener de
1908, pago 1.

reixent d'altres, podríerrr enten-
dre que és una característica de
la cultura tradicional."

A proposit d'aixó, trobem
que la primera notícia de nans a
la vila fa referencia a la festa
majar de Sant Antoni Abat de '
1842, i apareix en un apunt de
1'0bra de Vi1anova. El seu text
és el que segueix: "á Anton Ros-
sell per vestir los Nanas ... 49 rals
". Amb tot, d'aquesta festa majar
havíem vist que surtí el diablot
deIs gegants.

Així mateix, per un apunt
de l' Administració de la Verge
de les Neus i els Sants Martirs
sabern que els nans tarnbé van
actuar per les Neus de I R42.
esment que apareix en un rebut
de 1844, junlament amb la par-
tida d'aqueU mateix any. Les
seves transcripcions són les se-
güents: "Al Senyor Anton Rose-
11sastre per haber vestit los Na-
nas per Icsta de las Neus 'en lo
any 1842 que diu no se li pagá
un Napoleon ". 19 rals" i "Al
Hilari com encarregat de los
Nanas deIs deu noys quals por-
tan a mig duro cada un y un
Napoleon al sastre Rossell de
vestirlos ." 5 duros 19 rals".?

Pel que fa a aquest nou ele-
ment festiu, les fonts consultades

.ens indiquen que els primers nans
de la vila havien pertangut a la
Parroquia de la Geltni, costejats ,;er
yn orrwriHlrl{l, r~lISpler, ~ .Q¡j
Cego del carrer de Barcelona, que
des d'a1eshores, malgrat 00 agra-
dar-li, va ser concgut pel Pau deis

Nonos. D'altra banda. sembla que
tenien cert valor artístic, arran
d'haver estat construus per un ar-
tesa anomenat Mans de Plata: fet
que no impedí que s' anessin fent
malbé amb el pas deis anys, per la
característica fragilitatde l'entrernes
i pel continuat ús que se'n va fer a
la vila i a poblcs de la rodalia.
Malgrat que es coneix que van ser
reparatseí 1855, apartird'aleshores
es va anar perdent la seva pista de
mica en mica.'

Respecte a J'actuació
d'aquests nans en festes de la Parro-
quia de la Geltrú, sabe m que
s'exhibien per Corpus. i per les
testes majors de la Mare de Déu
d' Agost i Santa Gertrudis. tal corn
així és reflectit en els següents
apunts de l'Obra de Santa Maria
de la Geltrú de l'any 1846: "al
Ylari per la surtida deis Nanas.
4Orals(1I dejunyde 1846)( ...) al
fill del Bartomeu per la sortida deis
Nanas del cap de Octava ... 18 "lis'
(20 de juny de 1846), "al Ylari per
la surtida deIs Nanas ... 40 rals (16
d' agost de 1846) i "al Ylari per la
surtida deis Nanas ... 40 rals" (18
de novembre de 1846).

Finalment, volem afegir que
les inforrnacions que hem presen-
tal han estat extretes de documents
deIs Arxius Parroquials de San!
Antoni Abat de Vilanova i de San-
ta Maria de la Geltni, i de la Bi-
blioteca-Museu Víctor Balaguer.
i\ixf mm~i~,IíIm~ volem ~~Iilir
Í'interes i la disposició que ha
mostrar pel nostre treball en aques·
les tres institucions,
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Els Gegants celebraran el seu mig
La Colla de Geganters renta els seus vestits i participa en una trabada gegantera feta

RAMON FRANCAs

Els gegants vilanovins
seran restaurats per celebrar,
aquestmateixany, el cinquanta
aniversari de la seva cons-
trucció als tallers Ingenio de
Barcelona. L'aniversari de la
Colla, els actes del qual es
presentaran en el decurs d'una
roda de premsa que s'ha
convocat per a dimarts que ve,
centrara els principals actes
durant 'la festa major
vilanovina, tot i que també hi
haurá altres actes repartits
durant tot I'any. Una gran

. trobada gegantera a Vilanova
sera I'acte central, que tindrá
lIoc la tarda del dissabte 1
d'agost. Els pabordes de la
festa major han decidit
enguany donar prioritat a
I'aniversari deis Gegants. Aix6
suposará que I'actuació
castellera de festa major es
traslladi a les sis de la tarda
del diumenge 2 d'agost, amb
la participació deis Borde-
ga9sos de Vilanova, deis
Castellers de Vilafranca i de la
Colla Jove deis Xiquets de
Tarragona.

Aquest dimarts la Colla de
Geganters va presentar al
regidorde Cultura, Josep LluJs
Vidal, els pressupostos de la
restauració i repintat deis
Gegants. La reslauraciótambé
inclourá els vestits. L'Ajun-
tament de Vilanova col.labora
amb una aportació especial de
dos milions de pessetes en
I'aniversari deis Gegants.

Precisarnent. dissabte
passat la Colla de Geganters
va vestir els Gegants després
de rentar els seus vestits a la
Tintoreria Alba. El DIARI DE
VILANOVA va ser testimoni
de I'operació d'enfundar els
Gegants en els seus vestits,
que es va fer aquest dissabte
passat a I'església deis
Josepets, on es guarden els
Gegants, el Drac de Vilanova,
els Gegants de l'lbersol, els
Geqants de la Geltrú, les

mulasses i la Carpa i el Porró.
Habitualment els vestits es

renten un cop I'any. L'últim cop
que s'havien portat a la
Tintoreria Alba va ser abans
de la passada festa major
vilanovina. Rentar-los costa
unes 25.000 pessetes i per .
vestir-los cal invertir entre mitja
hora i tres quarts, segons Jordi
Piñol, cap de ·colla deis
Geganters. Aquest dissabte
passat va ser el primer dia
d'aquest any que van ser
vestits. Hi van participar una
quinzena de membres de la
Colla, que van comenyar a
vestir-los a dos quarts de sis
de la tarda.

Diumenge passat els
Gegants es van desplacar a
Barcelona, per part¡'cipar en
una trabada ge.¡¡antera a la
placa del Pi. Precisament els
Gegants del Pi seran un deis
que participaran en el 50é
aniversari deis Gegants de
Vilanova. En la troba-da
d'aquestdiumenge, a mésdels
Gegants de Vilanova i els del
Pi, van participar en la trabada
els gegants de Sant Boi de
Llobregat, Sant Just Desvern,
Sant Cugat del Vallés, Sant
Andreu de Llavaneres, Barberá
del Vallés i els deis barris
barcelonins de Playa Nava,
Barceloneta, Raval, Casc
Antic, Poble Sec, SantAndreu,
Grada,el Clot i les colles
Rovellat i del carrer Princesa.

Els Gegants i la Colla de
Geganters de Vilanova es van
fotografiar, entre d'altres, a la
placa de la Catedral i sota el
pont de la casa deis Canonges,
al carrer del Bisbe.

Els Gegants també van
passar pel costat deis Tallers
Ingenio, situats al carrer
Raurich de Barcelona, on ara
fa mig segle es van construir
aquests gegants de fusta i de
cartró pedra.

Les próximes sortides que
té programades la Colla seran
el rnes de maig, a Sant Boi de
Llobregat i a la Barceloneta. Els Gegants. Diumenge passat al carrer del Bisbe de Barcelona ArDA VENTURA f ARXIU COLLA
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-segle de vida amb un non 'Iook'
diumenge a la plaga del Pi de Barcelona

HGegant. Sobreel seu cavallet

"Per a l'edat que tenen,
es conserven bé" '

R.F.
Actualment la Colla de

Geganters cornpta arnb :
una quarantena de mem-
bres i arnb una quinzena
de col.laboradors. Molts
deis integrants de la Colla.
a més, formen par! deis
Bordegassos de Vilanova.

El cap de colla deis
Geganter!\, Jordi Piñol,
assequra que per a I'edat
que 'tenen, els Gegants
de Vilanova es conser-
ven bé.

La Colla de Geganters
dill que no els tenlm ni
pesats ni mesurats
perqué ho tenim auto~
prohibit. Aíeqeixen que
igual que no tenen noms

definits, tampoc sabem
quan pesen o quan
mesuren.

Se sap, pero, que el
Gegant de la Porra pesa més
de 100 quilos, molt rnés del
que és habitual en els
gegants més moderns. De
mitjana, un gegant modern
pesa entre 35 i 60 quilos.

El cap de colla i els sots
caps de colla deis
Geganters, els germans
Jordi IMarc Piñol respecti-
vament, afiirmen que
I'aniversari sera moltsonat.

També afegeixen que es
vol que hi hagi molt de
rebombori i que els actes
siguin recordats durant
molt de temps.

Els Gegants. Abans de ser vestits CASAS

CASAS

Vestint la Geganta. Dins I'església deis Josepets CASAS

Vestint el Gegant de la Porra. Pesa més de 100 quilos CASAS
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s'obrirá també els
dijous al vespre
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Tota la bibliografia
del Garraf, recollida
en una base de
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REDACCIÓ

Unés. quaranta
parelles de ge-
gants. de tot
Catalunya, de
les lIIes i del
País Valencia

envairan Vilanova i la Geltrú el'
dia 1 d'agost en el que sera el
plat fort del 50 aniversari de la
reconstrucci6 de les dues pa-
relles de gegants de la ciutat.
La colla de geganters, pero,
vol que la commemoraci6 arri-
bi a un públic divers i, per aixó,
els actes no se circumscriuran
només a la festamajor.

Pel que fa a la trobada,
Jordi Piñol, cap de la colla vi-
lanovina, va destacar í'interés
deis geganters de fer que
aquesta sigui una trobada
especial per a la ciutat de
Vllanova. No només, va re-
marcar, hi haurá moltes pa-
relles, sinó que volem que
sigui unatrobada dequalitat.
Tothom s'estima els seus
gegants, peró n'hi ha de tota
mena.· -

Entre d'altres, seran a Vi-
lanova i la Geltrú per la festa
major les cinc parelles que ara
fa 50 anys van acompanyar el
gegant de la porra i la geganta
gran i els gegantons en la seva

'arribada a Vilanova, els ge-
gants de Sitges, l'Arboy, Vila-
franca, el Vendrell i els ge-
gants de la Garriga, que ante-
riorment havien estat a Vilano-
va. Arnés, hi haurá parelles
centenáries, com la de Sitges,
o les de Terrassá o Badalona o

I d'altres, com la de Vilafranca
del Penedés o els gegants del
Pi de Barcelona, que solen
sortir molt poc de les seves
ciutats. Els vilanovins han
convidat, d'altra banda, els ge-
gants de totes les poblacions
del Garraf.

Fa un parell d'anys que els
geganters de Vilanova esta n
fent intercanvis, a cárrec de la
própia colla, amb diverses
poblacions per tal de fer pos-
sible aquesta trobada, I enca-
ra tenim hlpotecats dos anya
més, va afegir Josep Pagés,
un altre deis membres de la
colla. Durant aquesta jornada
es farar¡. dues cercaviles. La
primera', de gala, recorrerá
I'itinerari de I'any 1948, pel
centre de la ciutat, amb les
parelles que l'any 1948. van/
ser a la ciuta!. La segona cer-
yavila, amb unes 36parelles,
sortirá del costat de la Torre de
Ribes Roges i pujara .per la
rambla fins a ajuntar-se árnb la
primera per arribar, tots els
gegants junts, a la playa de la

.'J.

Litografia de Llurs Amaré, Ha descompost la imatge en peces d'un trencaclosques

Vila. Els geganters calculen
que la trobada mourá unes 800
persones.

Abans d'aquest dia, peró,
hi haurá una trobada de ge-
gants infantils el dia 23 de maigo
Hi s6n convidats tots els cen-
tres d'esplai de la ciutat i al-
guns deis gegantons de fora
de la ciuta!. La trobada acaba-
ra amb una festa. Amb aquest
acte, els geganters volen tenir
en compte els nens, una mica
oblidats en aquests aniver-
earís I que son, al cap I a la ti,

'els que més queden admi-
rats de veu,e l'espectacu-ta-
ritat del gegant de la porra.

A més, hi haurá dues ex-
posíclcns'cap a I'estiu, en da-
tes encara no concretades. En
una, (lS podra veure les dife-
rents visiona que. sobre els
gegants tenen els artistes vi-
lanovins i I'altre la protagonit-
zara Lluls Amaré, autor de la
litografia del cinquantenari.

Amaré ha trencat en peces
de trencaclosques la imatge

MARY

de les dues parelles de ge-
gants vilanovins en la litografia
que va presentar dimarts pas-
sat a la premsa. Als 50 anya,
diu Amaré, s'hl arriba gracies
als petlts actas I a inoltes
persones en un treball con-
Junt, pero el trencaclosques
no esta acabat, perque fem
50 anys, pero els gegants
continuaran, hi haura altra
gent. L'autor ha retratat en
aquarel.la i de forma realista
els gegants, perque es me-
reixen representar-los tal
com s6n.

Les litografies es vendran,
a partir de Sant Jordi, signades
i numerades, a 5.000 pesse-
tes. En la parada de Sant Jor-
di, j a les parades qu"e els ge-
ganters muntaran cada dissab-
te, s'hi podra trobar també, a
més del material que ha anat
produint la colla, lesdues am-
polles de cava amb les pla-
ques comrnernoratives de
I'efemérides. El 25 d'abril, a
més, hi haurá una fira de

col.leccionistes per presentar
aquesta edici6 de 100 ampo-
lIes de cava. Tot aquest mate-
rial ajudará a sufragar les
despeses de I'aniversari.

La restauració
'.deIs vestits
haurá d'esperar

El pressupost de l'aru
versari és de 2.950.00C
pessetes aproximada-
ment, 2 milions de le!
quals les' aporta l'Ajunta·
ment. Aquests diners,
peró, no arriben a cobrir e
pressupost que els ge·
ganters necessitarien per
fer una restauraci6 total
deis gegants. En aquesl
sentit, Josep Pagés va
recordar que, tot i que
convindria refer els vestits
deis gegants, el compte
puja a milions, a causa
deis brodats que son,
d'altra banda, el més
bonic de la roba' deis
gegants de Vilanova.
Aquest any no es canvia-
ran els vestits, peró sí que
es restauraran caps i mans
i es faran perruques i ba-
rrets nous, cosa que pujara
a unes 900.000 pessetes
que ñnancará la colla. Deis
caps i mans se'n rascara
la pintura, perqué ara s'es·
querda a causa de les
moltes capes que s'hi han
anat donant, pero no es
tocaran els ulls, perqué
el restaurador ha dit que
son immillorables.

Josep Lluís Vidal, re-
gidor de Cultura, va recor-
dar que l'Ajuntament apor-
ta 2 milions a cada aniver-
sari. Uncoppassiaques-

. ta fal.lera s'haura de pen-
saren les restauraclons.

Exposición abierta

ARTE Y ANTIGÜEDADES

Pintura, plata, marfil, muebles,
joyas, bastones, .etc.

EXPOSICiÓN
.del3 al11 de abril

de 11 a 14 h. Y de 17 a 21 h.

SUBASTA
Sábado. 11 de abril

el San Gaudencio, 4. Sitges. Tel. 894 02 60
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Kepa Junkera
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Muac!, dirigida per
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EIs vilanovins que menjaven macarrons
gráeies aIs Gegants ara fa mig segIe
Els portants d'ara fa 50 anys recorden les primeres ballades deis Gegants de la ciutat

REDACCIÓ

~

Arran de la5.':e commemoració
- deis quasi 50

Aniversari anys que ja fa
~~~I~~ que es van re-

cuperar els Ge-
gants de Vilanova i laGeltrú,
s'ha escrit i s'escriurá més en-
cara sobre la historia de les
quatre figures, de com es va
impulsar la se va recuperació i
de la gran acollida que van
tenir en aquella festa major de
1948. No s'ha parlat tant, en
canvi, deis geganters que en
els primers anys van cuidar-se
de ler bailar el Gegant de la
Porra i la Geganta Móra, o els
dos gegants petits, éts Ge-
gantons. Com a mínim, així ho
senten Josep Marco i Mario
Montesó, dues de les perso-
nes que formaven part c'aque-
Iles primeres brigades de
portants.

Josep Marco, explica, va
portar els gegants des del pri-
mer any que van arribar. De
fet, abans de la fe sta major del
48 ja havia portat els gegants
del Juncosa -que havien sortit
a la ciutat en els anys quaranta-
i recorda com havia pujat a
Montserrat amb el Drac i la
Mulassa amb motiu de I'ofrena
de la llantia votiva de la comar-
ca. Recordo que se'ns va
escapar una piula que va
anar al cistell d'una senyora
i li vam ler malbé tot el vestit.
Oesprés, quan ja baixávem,
un altre coet va anar a parar
sota el cotxe de la Guárdia
Civil, i per poc que no ens
detenen. Marcos era drapaire
i treballava amb l'Ajuntament,
als jutjats, a I'Hospital. .. O'aquí
que jo tenia molta conei-
xenca amb el 'Lalo' [Josep A.

Geganters vilanovins d'ara la mig segle. Mario Montesó, el cinque per I'esquerra, i Josep Marcos, el sete per I'esquerra DIAR

Serra] que era qui portava tot
aíxó, i quan calia em cridava.
Josep Marcos portava sempre
el gegant de la Porra: Cadascú
s'adaptava al seu gegant.

El Mario Montesó, en canvi,
va portar els geganls una mica
més tard, perqué m'hi va ler
entrar el pare, per poder
guanyar uns quants diners
per casa. De primer jo havia
portat el Nans, després vaig
portar els Gegants petits, els
grans mai, lIavors jo era en-
cara molt jove. El pare, Joan

Montesó, ja havia portat el
Gegant de la Porra abans de la
Guerra, com recull Xavier
Orriols en el programa de festa
major de 1988.

En aquells anys, i fins a
I'any 1981 que deis Bordegas-
sos en surt una colla de
portants voluntaris, es paga va
per portar els entremesos. ED
els comptes de les estrenes de
la Mulassa, el Drac i els
Gegants, es consigna entre les
despeses I'assignació per als
portants. Llavors ens paga-

mica, com recorda Montesó
hi havia I'afició, els qui hi
aná vem teniem I'orgull de
portar els Gegants rnés
grans. Al cap d'uns anys Mar-
cos ho va deixar. Havia
demanat més 'diners per als
portants, pero no va arribar é
un acord. Llavors va ser quan
va entrar el 'Panxo' Bruna, i
no abans, diu Marcos.

Bruna va ser un cap de
colla carisrnátic deis geganters
vilanovins durant prop d'una
vintena d'anys.

ven 150 pessetes per dia. A
casa, recorda Josep Marcos,
aquell dia es menjaven ma-
carronsqrácles als Gegants.
A banda del que es cobrava de
la comissió de festes, hi havia
les propines. La vigilia
passavern a bailar per les
cases de la gent que tenia
més diners, de la gent de
I'Ajuntament, deis que eren
'grans' d'aquí Vilanova i
passavem el barret. Després
ens ho repartíem entre tots.

Més enllá de I'ajuda eco no-
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Un centenar de gegants festegen .
l'aniversari de les parelles vilanovines

REDACCIÓ

La commemoracl6 del cin-
quantenari deis quatre gegants
de Vilanova i la Geltrú sera,
previsiblement, un deis actes
més espeetaeulars d'aquesta
festa malor. Demá, un cente-
nar de gegants de tot Catalu-
nya, les IlIes Iel Pals Valencia,
que mouen al voltant de 1.300 .
persones entre portanta Igra-

- lIers, es reunlran en un 11 de
testa a la placa de la Vlla, en la
major concentraci6 de gegants
que mai no s'ha vist a la eiutat.

La colla de geganters de
Vilanova ha prevíst dues cer-
caviles, la Cercavlla de Gala,
en que prendran part aquelles
parelles de gegants que I'any
1948 van donar la benvlnguda
a les recuperades parelles de
la eiutat, l la Cercavila d'Honor,
en qué hl participaran la resta

.de eolles.
Els gegants de Vilafranca,

els del Vendrell, els centenaris
de Sitges, els de I'ArboC; i els
de la Garriga (que s6n aquejs
geganls del Juncosa que van
sortlr a Vllanova mentre la cíu-
tat no havia recuperat els ge-
gants propls), l les dues pare-
lIes de Vllanova formaran le.
Cercavila de Gala, Si I'any 48,
tots aquests gegants van arri-
bar a la ciutat el dia anterior i
van passar la nit a I'església de
Sant Antoni Abat, aquest any
també l'exposici6 de gegants
es tara dins mateix de la parro-
quia, de dos quarts de quatre
fins a les sis de la tarda.
ParaLlelament, la resta de ge-
gants convidats tara una plan-
tada a la zona d'aparcament
del Pare de Ribes Roges, de
cinc a sis de la tarda.

A les sis sortirá la Cercavila
de Gala des de I'església de
Sant Antoni, Rambla avall.
Mitja hora més tard, es posara
en moviment la Cercavila
d'Honor, de Ribes Roges per
pujar Rambla amun\. Les dues
cercaviles s'han de trobar,
aproximadament, a l'alcada de
la crullla amb el carrer Tetuan,
on els gegants de I'any 48 veu-
ran passar totes les parelles
convidades i es coLlocaran a
la cua de la ja única cercavila
que entrara, si tot va bé, a la
placa de la Vila cap a les vuit
del vespre.

A la placa de la Vila, L'Home
del Sac tocara mentre s'aniran
presentant, una a una, les dife-
rents coues. Els gegants
s'aniran cot.locant al davant
de l'Ajuntament, excepte els
de I'any 48, que entraran els
últims i se situarañ davant de
I'escenarl, amb lamatelxa dle-
tribuci6 que aquell any per
poder repetir la foto del 1948.

Un cop acabat I'acte pú-
blic, la Colla de Geganters de
Vilanova oferira als 1.300 por-
tants i grallers un sopar, amb

Els gegants de Vllanova

xat6 de Vllanova, al coLlegi
Pompeu Fabra. -

Els geganters de vnanova
ha convidat les diferents pare-
lIes segulnt dlferents crlteris.
O'una banda, explica Jordi
Piñol, cap de colla deis gegan-
ters, hem convldat aquelles
colles que van ser a Vllano-
va)'any 1948_ Tambétotsels
gegants de Vllanova I tots
els gegants de la comarca
del Garraf, que hl seran tots.
Altres s'han convldat perque
hem estat els seus padrlns o
testlmonls en els seus bate-
los, alguns perque s6n cu-
rlosos I d'altres per la seva
qualltat.

D'aquesta manera, es po-
dran veure a Vilanova gegants
de tota mena. Alguns de can-
tenaris, com els de Sitges, Vi-
lafranca, els del Pi de Barcelo-
na o els de Terrassa, que I'any
2.000 celebraran el seu 150
aniversario En prlnclpl, nosal·
tres hem demanat que si
podla ser que balxln els ge-
gants orlglnarls. Entre els
centenaris, destaquen-els ge-
gants de l'Arboc, amb el cap
tallat en fusta i I'única peca del
folklore catalá nomenada rno-
nument artístic per la Genera-
lttat de Catalunya.

Entre els gegants curiosos,
els deis Xulius, de Ribes, o
una diablessa de Badalona,
una figura molt provocado-
ra I sensual. O els gegants del
Barca. una pareila de segui-
dors que va ser promoguda

pel periOdic El Mundo Deporti-
vo, ara fa pocs anys. A més, hi
haurá pagesos, guerrers, reis,
moros, pallassos.:. Els que vín-
dran de mes lIuny s6n les dues
parelles de Ma6 i un parella de
Benicarl6, La resta proce-
deixen de tot Catalunya, espe-
cialment de les comarques de
Barcelona, Algunes de les co-
lIes, com la de Santa Coloma
de Farnés o els gegants del
Barca, han demanat a última
hora poder assistir a la troba-
da, flns que hen hagut de dlr
que prou, explica Jordi Píñol.
A Vllanova s'han fet poques
trobades de gegants, I quan
se n'ha fet alguna, el IIIst6
s'ha posat alt, Imagino que
es per alxó, perque la gent
s'hl ha trobat a gust, que ara
hl ha aquest Interes per ve-
nir. Per poder reunir tants ge-
gants, la colla vilanovina va
cornencar a terintercanvls I'any
1996, i en té d'aparaulatsfins
al 2003.

D'altra banda, les dues pa-
relles de gegants de Vilanova
entraran a I'Església de Sant
Antoni Abat el dia 5 d'agost,
per bailar, durant l'Ofici da fes-
la major, el Ba" d~/s Gegants
de Vilanova. Es tracta d'una
coreografia que encaraque.no
és nava, es baila rarament.
Aquasta vegada, a més, as
bailara dlns I'esglésla. (habl-
tualment bailen a I'ofici els bal-
15 blancs). Sara, sens dubte,
una deJes Imataes il1.sblitea

. d'aeuesta festa majo" - -- - -

Totes les parelles de la trobada
del cinquantenari

nema, participaran a la trobada del cinquantanari les
'segOents parelles. A la Cereavlla de Gala, els gegants de
Vllafranca, el Véndrell, els cantenarls da Sltges, els de
I'ArboQ l els da la Garrlga, a rnés da las dues parelles
vllanovlnas.

De Balx a Mar, sortlran en la Cercavlla d'Honor els
gegants centenarls del PI de Barcelona, ets de Terrassa
i els antics de Badalona. Badalona portara dos gegants
més, la Olablessa I un gegant6. A més participaran al
cinquantenarl dues parelles da Ma6, els de Calafell, la
Barceloneta, el Poblanou, Sant Andrau, Cardanyola, Sant
Bol, el Pral, Masquefa, Montornes, la Granada, San!
Cugat, Sant Marc;al, Santa Oliva, Torrellesda Foix. Vilanova
del Valles, la Múnla, Banyeres, Santa Coloma de Farnés,
els MonJos, Benlearl6, Sant Ltorsns d'Ortons Iets Gegants
dal Barc;a...
. O'altra banda, tots els gagants del Garraf acompanyaran
els gegants de Vllanova Ila Galtrú,

S6n els de Canyelles, de la Collada-als Sls Camlns, de
l'lbersol, els de I'Agrupacl6 de Sltges, els cubanos de
Sitgas, als gegants de Sant Pere da Rlbas I els deis Xulius,
també de Sant Pera de Ribes, ets de Cuballes, i els
d'Olivella.

IMAY
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Mefamorfosi gegantera mígsegle
La colla de geganters destina bona part del pressupost del 50é aniversari a restaurar a

REDACCIÓ

Els quatre gegants de Vila-
nova i la Geltrú s'han sotrnes a
un protund procés de restau-
ració en la seva estructura. Tot
i que I'any 1983 es van canviar
els vestits, i malgrat les diver-
ses reparacions fetes a les fi-
gures, fins ara no s'havla fet
una restauració a fans del car-
tró pedra (cares, cossos i
mans) ni de la seva estructura
interior.

La restauració s'ha encar-
regat a Jordi Grau del Taller
Orac Petlt de Terrassa, un ta-
ller especlalltzat en Imatgerla
popular Ique treballa especial-
ment el cartró pedra. Jordi
'Grau, com explica Jordi Piñol,
cap de colla deis geganters
vilanovins, conelxla molt els
gegants de Vllanova,la seva
historia I les técniques amb
qué s'havien fet.

Els geganters no han vol-
gut ensenyar, fins derna, corn
han quedat els gegants. El gran
canvi es veura en 'Ies carss.:
repintades i remaquillades de .
nau. Durant la restauració,
s'nan tret les diverses capes
de pintura de rastres i mans, i
els diferents pedacos en fibra
de vidre d'anteriars repara-
cions. Un cap net, s'ha pulit la
superficie amb macilles taves \
i arnb capes de paper de diari
abans de procedir al replntal
seguint els colors originals.

Una cosa no s'ha atrevit a
tocar Jardi Grau: els ulls. No
ha gosattocar-Ios perqué ell •
matelx dlu que esta n malt
ben pintats, que sempre
sembla que et mlrln, I que
tenen malta vida. I és molt
Important que els ulls deis
gegants tlnguln vida, diu Pi-
ñol.

La restauració de I'estruc-
tura de fusta ha permés reduir
en uns deu quilos el pes de
cadascun deis gegants gros-
soso Les fustes, explica Pll'\ol,
eren les originals, moltes [a
corcades o enganxades entre.
si amb guix, cosa que tela les
peces més pesants.

'La restauració ha costat ¡
1.300.000 pessetes, que han,
sortit deis dos milions que
l'AJuntament destina a cada
aniversari. Aixl els geganters
han disposat de menys diners
per a actes que altrss calles,
que no han hagut de destinar
diners a restauracions, com
indica el cap de colla. La Geganta gran. En un i altre gegant s'ha tret tota la pintura anterior abans del replntat
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després
fans els Gegants de la ciutat

Tors del Gegant. S'ha refet tota I'estructurainterior c.GEGANTERS

El Geganl gran en el procés de reslauracló c.GEGANTERS

Ara és el toro deIs
brodats

Redaccló
Enaquesta restauració

s'han tornat a canviar els
turbants I els cabells deis

.geganfs moros. Seran
diferents deis que hi havia,
pero de fet sempre que
g'han Clllnvlilt @'!'\II MAl
modificant el seú dlsseny.

Segons la', Colla de
G.egantersdeVilanova,ara
el Que cal és canvlar els
vestits, sobretot p'l:¡ls
brodats Que l'any 1983 no
es van ter ce nou, sinOque
es van aprofitar els que ja .

hi havia.
El modisto que va exa-

minarels brodats va comen-
tar que possiblement tenen
els mateixos 50 anys que
els ge9ants. Tornar a ler els
brodats 1,per tant, canviar la
rObll, QO.tI~rillYI'I_", mlllonll
de pessetes. El cosl no és
de roba, ni que es busqués
un vellut bo, sln6 pels
brodats matelxol. De
moment s'ha parla! d'una
possible renovació amb
I'AJuntam~n.!,perO no hl ha
cap compromfs en ferm.

ROVER 400, EXCLUSIVITAT PER
MENYS DE DOS MILIONS.

Direcció assistida. Tancament centralitzat. Insercions de fusta. Aixecavidres electrics
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Q uaranta-quatre parelles de gegants gegantsgranscomelspetitshanestatrestaurats

, passejaran demó a la tarda pels corrers a lons per a l'ocosió. A partir de les cinc, a
de Vilanova per, celebrar els 50 anys de la l'esqlésio de SontAntoni se'n podran veure els
recuperació dels gegants de la ciutat, Tant elsresultats abans de la cercavila, ,

Els gegants fan50anys
amb un 'Iook' rejovenit

• Un arte~a de Terrassa hafet una restauració a fons de les peces

Jórdi Castañeda pintures que duien fins a trobarel
cartró pcdra original. Alguns
petits arranjaments fets amb fi-
bra de vidre també es van treure,
Després, es va anar alJisant I
~ri"»'H~IQU!'(¡'ÓJl"ar~ fln~nqij~,
dur reccbert 10\ 01 cos per Un!!
fin¡¡ OQpa IIlunCII, 8gbnl ¡le lA ¡¡\lol
s'ha pintar, A més, els esquelets
de fusta també s'han canviat per '
fusta nova, cosa que suposa un
alleugeriment del pes, ,
, Els cabells i els turbants

dels gegants granssón una de les

novetats més destacades de la
restauració.)unt amb els matisos
del maquillatge de les peces, En
canvi, als vestits tan soIs s'han
fet uns petits retocs, ja que la
qu!!lItut ¡jals llrp¡juts només
permeten fer unu r\lstuufucló en
prúftÍn¡Jim\ íl \lo CAn,,1 ¡¡~VII8I11M,
que de mornent no és possible de
fer,

Els vilanovins més
impacients per veure com senten
els 50 anys als gegants els
pódran veure a partir de les cinc

de la tarda de derná dissabte, a
J'interior de I'església 'de Sant
Antoni. • Dins del recirite
ecles iástic, els vilanovins
compartirán espai ambels seu s
pu¡lrlns' ¡l' IIr!! r4 JlO ªI!YS, els
ilogan!! ¡:I~ SltMs, ¡:le
vllóffll1l9Ü, 11. I'Áflltl~, ItI
Garriga i e'l Vendrell, La resta
de les 44 parelles convidades a
la trobada de derná a la tarda
sortiran de Ribes Roges cap a la

, placa de la Vila a dos quarts de
set.

E Is gegants de Vilanova
Iluiran un flspecte més

" rejovenit des de derna
giNM,lp" 14141'\14,Il~Hil p~I~j)I'11l
duvunt de tota In ciulul el. 50
on)'o de la seva re"uper • .,io corn
entrernesper a Vilanova, L'artesa
terrassenc, Jordi Grau s'Ira
encarregat de ,la restauració.

Cap a principis de maig,
els gegants van arrilíaral taller,
on se'Is va treure la ~apa de

FESTA'MAJOR
VILANOVA l LA GELTRCJ

Un logotip nou
dota a la Festa
d'una "imatge
de marca"

L'Hora

" La Festa Major estrena
aquest any unlogotip dissenyat
per ]' artista Sebastia Serra.
Existeixen dues versiones: en una
d'elles es pot llegir Festa Major
Vilanova ila Geltrú 1998, mentre
que en la versió abreviada només
figuren les lIetres FM (les que
encapcalen aquestes pagines de
L'HORA dedicades a la Festa
Major de Vilanova i la Geltrú).

Amb aquest nou logotip,
la Festa Major es dota d'una
"imatge de marca", segons ex-

, plica un dels pabordes, David
Andreu, Ajxí dones, la intenció
és que aquest mateix logotip es
pugui fer servir durant els anys
posteriors. "Es una referent vi-
sual que esperern que es
mantingui. Ens faria il-lusió que
fos aixf", comenta Andreu. En
qualsevol cas, la decisió recaura
en les persones que siguin
escoJlides per ser pabordes i
pabordesses I'any que ve,

Sebastiá Serra també ha
il-lustrat el" programa d'actes
(amb unes original s figures
d'aspecte trídimensíonal) i ha
dissenyat un puzle on es reflecteix
el creixement de la ciutat a través
de' diferents epoques. Així, la
indumentaria deis personatges
que hi apareixen és molt variada:
des de l'Edat Mitjana fins al segle
XX,

Les dones
anoménades
Neus rebran
un regal

L'Hora

Una de les' novetats que
van ser introdu'ides a' la Festa
Major de l' any passat, la
felicitació a les Neus, es
rnantindra aquest any, Aquesta
idea va ser proposada pels
pabordes de l'any passat i va
resultar forca exitosa.

Totes les dones anome-
nu¡J@6 Neus fl!PIWl a casa seva
una tafgetll de fellcltaclÓ I el dla
~,dlffl.@rll~, ~ le. dYe" dél ffl18111"
podran anar tÍ recollir"un regal
sorpresa" a la pla,a de la Vila,
L'any passat, lesNeus van rebre
uns centres de flors, que eren
lliurats pels regídors i els
pabordes,
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EIs gegants de la GeItrú es reparen
per a la festa major del 15 d'agost
La restauració, que paga l'Ajuntament, ha estat encarregada a l'Estaquirot

REDACCIÓ

Els gegants de
la Geltrú s'es-
tan reparant
per tal que pu-
guin sortir de

. nou per la testa
major de la Geltrú, el 15
d'agos!. Aquesta reparació arri-
ba un parell d'anys després
que la parella no hagi pogut
sortir al carrer a causa d'una
caiguda que va fer malbé el
rostre del gegant, per Santa
Gertrudis de I'any 1997. Aquell
mateix any, l'Ulderic i la Gisla
complien els 25 anys.

La reparació, encarregada
per la Regidoria de Cultura, va
a cárrec de la companyia de
teatre L'Estaquirot, que ja ha
fet reproduir ,i restaurar diver-
ses' de les peces del bestiari
vilanoví. Al gegant Ulderic, la
pega més malmesa de la pare-
lIa, se Ii ha hagut de refer la
cara, i reforgar les espatlles
per tal que els bracos no Ii
belluguin i, a més se Ii refaran
els bracos, ja que els que duia
eren d'un gegant més antic. A
la geganta, la Gisla, també se
li arranjará la cara i les mans,
amb cartró i massilla, per res-
pectar la técnica amb qué van
ser construTts.

Possiblement, pero, no es
podrá solucionar un deis pro-
blemes d'aquesta parella que·
és, el seu peso Com explica
Marc Piñol, vicepresidentde la
Colla de Geganters de Vilano-
va, aquestes peces tenen el
cap molt pesat la qual cosa els
desequilibra. Els gegants van
ser construTts per una colla de
vetns del barri, que no eren
professionals, de manera molt
artesanal i amb pocs recursos.
Aixó fa que ara' sigui difícil de

Gegant de la Geltrú. S'ha comengat a reparar

treure pes a la pega sense de-
sequilibrar-la o, fins i tot, millo-

. rar la forma del seu cos, sense
fer una inversió molt impor-
tan!.

Per JOS.ElPM. Porta, un deis
constructors. de l'Ulderic i la

,Gisla,' en el seu moment I
amb els recursos que te-
nlem, els gegants van sortir

-prou bé,pero ara,afegeix,
potser la han vlscut el que
havlen de vlure. En un sentit
similar s'expressa Marc Piñol,
qui confirma que s'ha parlat de

poder fer uns gegants nous
per solucionar definitivament
els problemes de pes i estruc-
tura deis actuals. Sobre si la
solució passa per refer els ac-
tuals o optar per uns áltres
gegants, sigui recuperant els
antics gegants del Juncosa o
amb un disseny nou, com han
apuntat algunes veus, Piñol
assenyala. que nosaltres no
hem parlat dequlns gegants,
pero si que s'haurien de ter
nous. En tot cas com hau-
rien de ser, s'hauria de dis-

cutir entre' tots.
Fa anys que.els geganters

reclarnaven .un arranjament
d'aquesta parella, De fet, tot i
que la última sortida de l'Ulderic
i la Gisla va ser el 97, ja feia
anys que només sortien en les
festes de la Geltrú, i havien
deixat de sortir a la festa majar
de Vilanova, pel seu estat ja
ton;a deterlcrat i també una
mica com a mesura de pres-
sló. Erfet que ja al Corpus de
I'any passat, 'la parella ja no
sortís ni a la processó va pro-

SI VOL YEURE AQUESTA FERA EN CAUTIYITAT,
,YINGUI AL SEU CONCESSIONARIMÉS PROXIM·'. .
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vacar les queixes de l'Asso-
ciació de Ve'lns de la Geltrú,
que en va reclamar la' seva
gestió i van criticar 'la manca
de sensibilitat municipal per
haver fet una restauració deis
gegants amb anteriorita!. Ac-
tualment, la Colla de Gegan-
ters de Vilanova i la Geltrú és
I'encarregada de fer bailar els
gegants de la Geltrú, a més de
les dues parelles de gegants

, de Vllanova, i continuaran ad-
-mlnistrant-los, segons va as-
segurar Josep tíuís Vidal, re-
gidor de Cultura de Vilanova.
Durant aquests últims anys,

, -corn explica el regidor, s'han
hagut de restaurar altres ele-
rnents, com la Mulassa grossa,
o els gegants de.Vianova; co-
incidin! amb el seu aniver-
sari, tot i que hi havia el com-
promís de restaurar també
els de la Geltrú. El pla de la
Geltrú MIHenaria, afegeix, en-
cara ens obliga més a que '
aquest any puguin sortir els
gegants el 15 d'agost per la
testa major de la Geltrú.

O'altra banda, aquest any
se celebrara el 50 aniversari
'dels nans de Vilanova, aniver-
sari que está organitzant el
grup.de nans de l'Agrupació
de Balls Populars. Amb aquest
rnotlu,' l'Estaquirot també ha
rebut I'encárrec d'arranjar els
cops deis nans i de repintar-
los.



V_1_11B_lo_c ------"-----____e. G e 9 a n ~.5.

27 parelles.participaran di_umepge'als
Monjos a I~JITrobadade Gegants del-

...• ' >':~ .'- -

PeRedes~Gárraf~:".y~~
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• Laplaiíta#a de'gegcJljlt~ndrqlloca dos.quarts .~·~:del malí ia ~s dotze~(omé~ar~
la cercayJla pels cEJ~cgel póble, que culmlnal'Q a lapla~a de PauCasals \ '" .

23 d'abril de 1999~

. Réa~cció . amb l' arribada de les colles i la p1antada
deis gegants a la playa de l'Església. Tot
seguit, a les deu del matí, se celebrará, a
la terrassa de la'Societat la Margaridoia, ,
l' esmorzar deis geganters.

A les dotze del migdiacomencará
la cercavila pels carrers del poblé. Per
a dos quarts de dues del migdia,
aproximadament, és previst que les

colles arribin a la playa de Pau Casals,
on. els organitzadors lliuraran un re-
cord de la diada a les colles assistents
i les parelles de gegants faran la seva
ballada de ~~m!at' .

La jornada festiva es clourá amb
una ballada de sardanes amb 'la: cobla
Catánia que tindrá Iloc.a dos quarts'de set

. de\it tár~~:ala plaY,!l,de Pau, Casals. '
. ''', .•.•..,-7:~<¡';.~,·- 'i)-' H:..";:.>i":;';';'.

V int-i-set p¡;"elles p;Uúcip¡¡f¡u}

, ~::::~~~~g~;:~:ip::~~':
Garraf, La jornada festiva, que l' any
passat es va celebrar per primercop i va
tenir com a escenari laSisbal del Penedés,
comencara a dos quarts de deu del ·maú·

La Múnla
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