
NOTICIES DELS GEGANTS DE VILANOVA D'ENTRE 1725 1 1739

Tal com ja vam fer en l'últim número de "La

Porra", la intenció del text que teniu a lesmansés
presentar una recopilació de referéncies deis

gegantsdeVilanova. En aquestaocasió, el recull
abracará el període d' anys compres entre 1725 i

1739, és a dir, oferirá un conjunt de notícies

concernents als quinze anys posteriors als del
treball darrer.

D'altra banda, i tal com també vam mencionar
aleshores,hem decomentar queel ques'exposará

acontinuació ésfruit 9 'un buidatge deisComptes

de 1'Obra de la Parroquia de Sant Antoni Abat -

queformen part deis fons del' Arxiu dela mateixa

Parróquia-, atesque aquestainstitució era llavors

qui tenia cura d'aquests entremesos.

.Més notícies de vestuari

Efectivament, els gegants de Vilanova van ser

susceptibles a noves intervencions en el seu

paramentdurant aquestperíoded' anys. En aquest

sentit, el vestit de la geganta es va adornar amb

novespuntesel 1726,alhoraquellavors l' entremés

també va cornencara lluir d' altres robes,com per

exemple una bossa feta de tafetá. Les nostres

afirrnacions venen referrnades pels textos que

segueixen: "Per 20 pamsPuntasper la Gegants oo.

1lliura 12sous (oo.) Una Corbatilla per la Geganta
abpuntilla ... 1 lliura 8 sous(...) Mi tjaCanatafeta

per la bossa 9 sousY per lo fil de las puntas dela

Geganta .:. 1lliura 3 sous". D'altra banda,el 1732

esvan destinar j}liures 2 sous4 "per un manguito

per la Geganta", mentre que l'any següent es

repondrien puntes per valo~ de 1 lliura 2 sous9..,
Amb tot, un canvi valuós en el seu guarniment

resultaría ser el 1733, ates que l'argenter Josep

Romeu va confeccionar aleshoresunesarracades

deplata, quevindrien asubstituir unesd'altres de

méssenzilles fetese11716.La nostraafirrnació ve

corroborada a partir de l' apunt següent: "Pesa la

Plata delas arrecadasdela Geganta 1 onsa 14 11
2, valla Plata á 29 la onsa,val oo. 3 lliures 13sous
4. Cosían lasPedresquehia 10 oo' 1lliura 10sous,

de xicas hia 12,valan oo. lliures 12 sous,de mans

valan oo. 2 lliures 16 sous."

Per la seva part, la muda del gegant també

incorporaria novetats durant aquests anys. En

relació aaixó, el 1727esvanabonar1lliura i 4 sous

a Josep Mateu per haver-se fet cárrec deis

"treballs de fer los farols y fer la Gorra del
Gegant", mentre que el 1728 es van destinar 4

lliures 19sous7 "per tela y puntas del Gegantper
(la) corbata". Així mateix, els apuntssegüentsde

1729ensdocumentenquel' entreméstambélluiria,

a més, una banda de tafetá de color blau: "Al

SenyorAntoni Aldibert 2 canas5pamstafetablau

per fer una Banda al gegant a 16reals canapams

y 3 lligas de sedaper fer la dragona a 9 sous oo. 5

lliures 11 sous (oo.) al passamanerper lo sarrell

dela banda oo. 1 lliura 15 sous."



Per un altre cantó, les anotacions que segueixen

de1725,1727i 1735ensindiquen,respectivament,

que llavors es va decidir guarnir un dels dos

gegantsamb un collaret, amésde renovar-se les
puntes de tafetá d' ambdós entremesos: "Per

Polvora y fer los Coets. Un Collaret per los

Gegants y Agulles ... 2 lliures 5 sous" (...) "per
2 canas 4 pams 1/2 tafeta dobla carmesí de

puntilla per los Gegants comprat á Aleix

Canyellas ... 1 lliura 4 sous" (...) "a118 de Juny

per los Gagants 6 pams tafeta de 1/4, encarnar

y agullas ... lliures 3 sous4."

Conservació

Un dels repetitius treballs demanteniment quees

porten a terme amb els gegants és 1'haver de

repintar-los les testes i mans, arran dels cops i

rascadesque aquestesparts solen rebre sovint.

Ho diem,ja que,per exemple,el 1729esvan haver

d'abonar 1 lliura i 8 sous "al Senyor Joseph

Fabregas per encarnar la cara dela Geganta",

mentre que havíem in?icat en el darrer parágraf
que aixó ja es va haver de tornar a fer el 1735.

Així mateix, una altra de les feines de
manteniment més habituals en ells també seria

1'haver de recompondre' ls les cabelleres, tal

. com va succeir amb la de la gegantael 1727amb

un cost de 4 sous.

D'entre les personesque van tenir cura de l'estat

general dels gegantsvilanovins hem de destacar
un cop més la perseverancia del cirurgiá Josep

Mateu, qui, com molt béva escriureAlbert Ferrer,

amb "aplicació i una constancia extraordinaria va

atendreamorosarnentalsentremesosi e!l general,

totes les manifestacions de caire popular" en un

llarg període de temps -lptre 1716 i fins els seus
darrersdies,el17 65-, detal maneraque'~!s temps
del cirurgiá Mateu han estat els millors que han

conegut els entremeses "vilanovins." 1 La

intervenció deJosepMateu ésavaladamitjancant

múltiples referéncies alllarg d'aquest cinquanta

anys.Enaquestsentit,entremolts d' altresexemples,

trobem que l'Obra de la Parroquia deVilanova va

haverde fer front el 1735auna despesade llliura

8 sous que va presentar Josep Mateu "per haver
Compost los Gegants", mentre que dos anys

després es van abonar 7 sous al mateix "Joseph

Mateu per vestir los gegants". Josep Mateu
comptaria ambl' ajut dediversos treballadors dela

Parroquia. És per exemple el cas del fuster Joan

Martí, que el 1738va percebre 7 sousper "aguda

dugas vegadasavesti als gagansy la mulasa".

Músics geganters

La majoria de les anotacions de l'Obra de Sant
Antoni que fan referencia als músics geganters
solen ser simples esments del seu cost. Entre

d'altres exemples, presentem el cas de

l'assentament següentde 1725, que certifica que

esvan abonar17sous"al sMusichs Peracompañar

los Gegants lo dia de Corpus".

A~b' tbt,"cÍ'altres anotacions són'mésgeneroses

d'informació, ja que la sevaIectüra' ensindica

alguns'délsnoms dels músics qtirvaIraríirriades .

evolucions delsnostresgegants. És'el quesucceeix
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amb l'anotació següentde 1727,atesque ensdiu
que es van pagar 8 sous "á francesch Bordas y

Joan Llanussa per ayer acompañat la Vigilia del

Corpus a la passada dels Gegants". De fet, les

figures de FrancescBordes i JoanLlanussaja les

havíem presentat acompanyant els gegantsen el

treball de la darrera "Porra". Joan Llanussa

continuaría fent dansar els gegants en edicions

successives, en aquestes ocasions acompanyat

de Maurici Font, un altre músicoAixó darrer ho

diem,jaque elsanys 1732i 1733,respectivament,
esvan destinar 8 sous"á JoanllanussaY Maurici

per tocar devant los Jagans" i "á llanussa y

Maurici per sonar als Gegants".

EIs geganters

El casdela documentacióreferida alsportantsdels

gegantséssimilar ala delsmúsicsgeganters,car la

comptabilitat de l'Obra de SantAntoni sol només

recollir les repetitives despesesque comportarien

les contractacions de geganters. Entre d'altres

d' aquestes anotacions, presentem l' exemple de

l'apuntsegüentde 1725:"alsPortadorsdeisGegants
y Mulassa ... 2 lliures 10 sous."

No obstant aixó, també hem trobat alguns noms

de geganters que van actuar durant aquests

anys. En aquest sentit, sabemque el1732 esvan
pagar 1 lliura 14 sous "á Joan Raymunda, Y á

Joan Panxo Per Portar los Jagans." De fet la

intervenció de Joan Miró, "Panxo", ja la vam

mencionar en el treball de la darrera "Porra",

ates que aleshores el vam presentar fent parella

amb el geganter Josep Ballester per Corpus de
1722,mentre que el1730 esvan pagar 16sous"á

Joseph Ballester Buyer y altre per portar los

gagans per la proffesso de Sant Antoni."

Així mateix, Joan Miró i Joan Raimunda també

actuarien en d'altres ocasions. Ho diem, ja que
una anotació de 1734fa esmentqueesvan abonar
l lliura 4 S011lS"á JosephMiro Y aJoanRaymunda

per portar lo Ja~anty Jagantesalo dia del Corpus
y Cap de Octava-l Z sous quiscun", mentre que

arnbdós rebrien l lliura 14sousper repetir la feina

per Corpus de 1735. qel mateix JoanRaimunda

també sabem que faria ballar els gegants per la

diada de Sant Antoni Abat de 1735, ates que es

van destinar 16sous"á JoárrRaymunda y Joseph

Alegret per portar 10JaganY Jagantesalo dia de
SantAntoni". Per lasevapart, JoanMiró percebria

12 sousa 20 de gener de 1736, "per haver portat
los Gegants" per Sant Antoni Abat de 1736.

D'altra banda, tal com era establert, l'Obra de

SantAntoni Abat també obsequiavaalsmembres

deis seusentremesosamb refrigeris cadacop que
aquestsactuaven. Hi ha constancia d'aquest fet

mitjancant diversos apunts, pero, entre d'altres,

trobem queésmoltexplícitaquestde 1734:"per lo

refresch seacostumadonar lo dia del Corpus als
qui portan 10Gagant Y GagantesaY Musichs ...

lliures 16sous."

.La Casa dels .Gegants

Els gegants de Vilanova es guardaven en un

magatzem, que es coneixeria com la Casa dels

Gegants.En el temple queesva construir e11771
era l'edifici que l'unia amb el campanar. Amb

tot, no sabem ben bé on es trobava aquesta
construcció en el període que estem tractant, ja

que la única dada que disposem es aquesta
següentde 1734, referida a la reparació del pany
de la seva porta per part del manyá Damiá

Arluví: "per adobar lo pany de la caseta dels

jagans val ... lliures 2 sous 16".

Xavier Güell i Cendra
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