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MAJESTUOSO

Els gegants son, segurament, unes

de les figures mes populars i esteses

a les diferents cultures europees.

Tant a Fran~a com a Holanda,

Bélgica, Anglaterra o la Península

Ibérica, podem trobar aquests éssers

gegantins. Cada un d'ells, pero, amb

les seves característiques concretes.

Pero es a Catalunya on la tradicio

d'aquest element de la festa esta

mes profundament arrelada.
(

En els seus inicis, sembla ser que els ge-

gants rnés'prirnitius tenien una farma

malt diferent a la que nasaltres conei-

xem avui en dia. Estractava de persones

que, muntats dalt d'unes xancres, i ves-

tint unes robes Ilargues fins als peus que

tapaven les fustes, partaven els bracos i

la cara al descabert. Aquesta mena de

gegants van sartir fins al segle XVIII,

quan van fer la seva aparició els gegants

de cartró.

Un segle abans, pero, els gegants ja van

prendre la seva identitat com a entre-

mes i esva esdevenir el seu període d'es~

plendar. Mastra d'aixó és l'abundosa

dacumentació que apare.ix a partir

d'aquest segle.

A Vilanava no. s"h.atrobat dacumenta-

da l'existencia de gegants primitius. Pel

que fa als gegants de cartró, se sap qUE¡

eLs Gegants de L'any ~902

I'any 166.§encara no. tenien presencia

a la ciutat. Pero al 1709, ja apareixien

en la,prac.essó de Corpus. Per tant, tat

fa pe.nsa~que els gegants gras~as ge

Vilanovat fets de cartró, es van cans-

truir en aquest interval de temps. No.

va ser, pero, fins a la segana meitat del

segle XVIII, qua n es van pasar de moda

arreu de Catalunya, que van apareixer

els gegants petits, a gegantans, d'una

alcada inferior als existents. Així dones,

aquesta nava parella, vestida de rics

pagesas catalanes i per aixó anamenats

I'Hereu i la Pubilla, va fer la seva estre-

na el 26 d'agast de 1771, en matiu de

la benedicció de la primera part del

nou temple parraquial de Sant Antani

Abat. L'encarregat de la seva canstruc-

ció va ser Francesc Amich, de

Barcelana.

Després de la guerra napoleónica, I'any

00000

1814 es va fer la restauració de les dues

parelles de gegants. A més, els gegants

grassas canviaren de vestuari. Enaques-

ta acasió el constructor deis nous caps i

deis esquelets va ser I'escultar vilanaví

Andreu Serrat, mentre que la confecció

dels.nous vestits va anar a carrec de Fer-

nando. Díaz. En anys successius, i degut

a la dificultat de conservació d'aquestes

figures gegants, fau necessaria una pe-

riódica renavació deis vestits i deis es-

quelets deis gegants.

En els esdeveniments del 1936, quan la

majaria d'entremesas de Vilanava estro-

baven de visita al Pable Espanyal de

Barcelana (fet que va provocar la seva

desaparició quan ningú es recordar de

retornar-los), els gegants grassas es tro-

baven a Vilanava. La parella no. havia

viatjat fins a Barcelana ja que el seu es-

tat precari no. ha permetia i aquest fet
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els va salvar del desastre que va deixar a

la nostra ciutat gairebé sense entreme-

sosoPero aquestes figures majestuoses

no van tenir una vida gaire més Ilarga

que els seuscompanys. L'any 1937, quan

es va enderrocar l'Església de Sant

Antoni, foren traslladats a I'edifici de

I'antiga Caserna. Allá foren esmicolats

a mans de la mainada.

Vilanova i la Geltrú s'havia quedat sen-

seels elements claus de la sevafesta. Fou

en Salvador Juncosa i Juncosa qui, al cap

d'uns anys, adquirí una parella de ge-

gants i diversos cap-grossos per jornar

donar color a les festes populars 'de la

vila.

L'any 1947 es recuperava la Mulassa i el

Ball de Diables i el 1948 es recuperava el

Drac. La Comissió Organitzadora també

es va plantejar aleshores el poder recu-

perar la figura deis gegants de la ciutat,

amb la intenció que fossin el més exacte

possible alsseuspredecessors. Novament

fou I'artista Enric Cristófol Ricart I'encar-

regat de fer els esbossos i el projecte de

les quatre figures. La intenció de la Co-

missió fou que els nous gegants fessin

la seva aparició en públic el dia Sd'agost

d'aquell any, durant les festes de la vila.

Altre cop es feren els contactes perti-

nents amb I'empresa "El Ingenio", artí-

fexs de la construcció de la Mulassa i del

Drac recuperats.

Pero les despeses de construcció eren

elevades. Per aquest motiu es crea una

Comissió d'Honor, presidida per l'alcal-

de d'aquells moments, Antoni Ferrer i

Pi, i formada per representants de cada

una de les entitats vilanovines. Tal i com

s'havia fet anteriorment amb la Mulas-

sa i el Drac, es va recórrer a la subscrip-

ció pública.

El dia 3 d'agost d'aquell any els nous

gegants van arribar a la ciutat. Era difí-

cil poder-los guardar en qualsevol ma-

gatzem perqué la seva alcada era espec-

tacular. Es decidí mantenir-Ios fins al

moment de la seva estrena a dins del

temple de Sant Antoni Abat. Pero un cop

rnés, a l'hora de muntar-Ios, hi va tornar

a haver-hi una sorpresa no massa agra-

dable. Resultava que lesfigures, tot i que

conservaven la fesomia deis antics ge-
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gants de Vilanova, eren molt més prims

que els seuspredecessors.A la vegada, va

caldre construir la porra del Gegant Gros

a corre-cuita, ja que I'empresa encarrega-

da de fer el projecte no I'havia feto

Per a la seva presentació en públic esva

voler fer una concentració de gegants

de la comarca. Per aquest motiu el dia 5

d'agost van arribar a la nostra ciutat els

representants de Vilafranca del Penedes,

El Vendrell i l'Arboc, La parella de Sit-

Iges havia arribat la nit anterior. A les 11

; del matí sortiren tots plegats de Sant

Antoni i, tal i com s'havia fet amb ante-

rloritat, quan la comitiva va arribar a

davant de l'Ajuntament es va fer entre-

ga deis n<?usgegants a la ciutat. La cer-

cavila estava formada pel Drac, la Mu-

lassa, el Ball de Diables, el Ball de

Bastons, els Nens del Vendrell i les pare-

IIes de gegants. Primer els adquirits per

Salvador Juncosa i després els de l'Arboc,

els del Vendrell, els de Vilafranca, els de

Sitges i finalment els petits i grossos de

Vilanova.

Un cop acabada la festa la ComissióOrga-

nitzadora va decidir que calia tornar als

gegants la seva mida originaria, i es va

procedir al seuengruiximent. Aquest cop,

pero, la tasca esva fer a Vilanova mateix.

Per a la Festa Major d'enguany, i per

tal de celebrar el 50e aniversari de la

recuperació deis gegants de Vilanova,

la Colla de Geganters ha previst tornar

a reproduir la cercavila de I'any 48. Per

tal motiu, s'han tornat a convidar a les

pare~les de les poblacions veines que

ja van estar presents a Vilanova ara fa

mig seqle. •

'l
xlLografla lnédlta d'enrlC C. Rlcart

) ,
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"L'entusiasme produrt en l'anirn deis

nostres avis pel triomf de la guerra

d' África també es va deixar sentir en

elsGegants, i en moltes poblacions ca-

talanes esféu de moda vestir de moro

els Gegants com un acte vexatori per

als vencuts, Per un ventall de l'epoca,

en que el Gegant porta la testa co-

berta amb un estrany turbant, sabem

que els Gegants barcelonins també

foren influrts pel corrent. Foren tam-

bé vestits de moro, els de-Manresa,

Vi e, Lleida, Tarragona, Tár re qa,

Vilanova i la Geltrú i d'altres. En

algunes poblacions, quan els vestits

hagueren d'ésser refets, aquesta in-

dumentaria arabesca fou abandona-

da per a prendre'n una altra, pero en

algunes poblacions s'ha anat mante-

nint, segurament perque el vestit

moro, IIarg de robes, es presta per a

poder dissimular la presencia del ge-

ganter portador de la figura."

Joan Amades

Gegants i nans

LA CASA DELS GEGANTS

L'Església de Sant Antoni Abat havia

acollitfins I'any 1790, quan va ser en-

derrocada, I'anomenada Casa del

Gegants, on s'hi guardaven els en-

tr.emesosvilanovins, formats alesho-
r

res per les dues parelles de gegants,

la Mulassa, el Drac i nou parelles de

Nans. Així, dones, aquestes figures

tenien casa propia, fet torea estés a

la resta de poblacions catalanes.

Quan es va construir el nou temple

es va destinar de nou un 11ocper

guardar-hi els gegants. Aquesta nova

cambra es va ubicar en la part de

I'edifici que unia el campanar amb

la facana de l'Església. Pero durant

I'esclat de la guerra al 1936, el tem-

ple fou novament destruit. i la Casa

deis Gegants patí greus desperfectes.
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