


Final~ent tenim les iconografies que més ens interessen en aqúest treball,
i són les realitzades després de la réstauracíó de 1902. Peruna banda hi ha
el dibuix del vilanoví Joan Llaverlas.publlcat a "la Veu de Catalunya", amo
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motiu del concurs de gegants celébrat pér la Merce a Barcelona, on els
gegants vltanovíns hi concorregueren amb exiVi per ¡, alti'a I~ celebre
fotografia teta el mateix any de la restauració, abastament publicada.
Aquesta iconogratla és important perqué és la que s' utilítzá per a la confecció
deis gegants 'grossos l' any 1948.; -

••

Alllarg d' aquests segles historiats per Albert ferrer, ens adonern de la gran '-
fragilitat deis entremeses. ja que son objecte de móltes restauracions, amb : ,
molts períodes intermitjos en que els gegantsno surten a causa del se'u,estat' ",
deplorable) si bé de vegades és per causa de la tragilitat de les relacions i els
afectes del homes que elsg~gants es quedin en un rac6.



/ L'Últi!'1la restauració teta als gegimts es produetx l' any 1928 en que se' Is
tenyeix i planxa els vestits íse' Is restauren les armadures, ultra pentinar-
los com cada any (des de 1916 ja no porten turbans), tet que éts perrnet

, ~ .
assistir amb una certa dignitat a l' Exposició Internacional de Barcelona l' any

, ,següent. A la Festa Major de 1930 surten per darrera vegada,de la seva
dilatada historia els gegants grossos, a causa delrnal estat del vestuario Els
gegants petits aquest any s' estrenen en modalitat carnavalera, ja que surten
a la Cavalcada (9 de rnarc) així com a la processó de Corpus i a la Festa
Major.

" '

La. desaparició tísica'i real deis gegánts es produeix en dues tases. Els
, : ,gegaotons, junt amb el orac i la Mulassa, són traslladats a.Bárcélona per

'assistir juntarnent arnb altres manñestaclons de tot Oatalunya i les lIIes a la
celebració de, l' Olimpiada Popular. Traslladats els entremesos uns dies
abans del19 de juliol de 193q, dia deljestival, 'els geganters, que juntament
amb el Ball de Bastons s' hi desplacaren en autocar, no pogueren arribar- r-

hi'arran,de la sublevació militar produida el mateix día, id' aquests gegants
no se' n sabé mai més res. Homesperava trobar-Ios encara en algun
maqatzern de l' Ajuntam'ent' barcelom, pero aquesta possibilitat s' aná
esvaínt amb els anys.

~- Els gegants grossos no tinguerenmillor sort. Es.trobaven, des de 1930 ala
seva casa a sota el carnpanar de Vilanova" i amb l' enderrocarnent de

,,1' església el 1937 torentrasüadats al' editici de l' antiga caserna on moriren
'.'destroats a mans de' la niaináda, segons reiatá l' esmernat Albert Ferrer.' ,
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LA CASA

Els gegants de Vilanova havien tingut l' estrany privilegi únic a Catalunya,
si exceptuem els de Barcelona, de posseir casa propia ..A l' església vena,
enderrocada l' any 1790, ja existia un local anomenat "Casa deis Gegants"

, En el nou temple (1771) també se' Is feu una cambra propia, on hi restaren
fins el 1937. Joan Amades en el seu llibre "Gegants, Nans i altres entre-
mesos" (1934) esmenta aquest fet i en dóna una estranya referencia que Ii
comunica la vilanovina senyoreta Eulália Rosselll' any 1919, en que, segons
diu, els gegants tenen una casa propia deixada per una vilanovina altruista.

, És possible que el folklorista tingués alguna confusió, i és segur que es tracta
del mateix edifici que era l' annex que unia el campanar amb l' arxiprestal,
enderrocat arran de les obres de restauració l' any 1971. '

-Els nous gegants estrenats el 1948 han ocupat edificis municipals diversos,'
sempre amb una certa provísíonalltat, que continua fins avui mateix.

"

Els primers anys s' hostatlarenat magatzem municipal del carrer de Calva.
, "Quan allí s' hi ínstal.lá el taller de la companyia d' aigües, els gega,nts

passaren a les dependencles de l' edifici de l' amiga caserna. primer sota la.
preso, ón compartien l' estanca amb el material d' engalanament festiu i els
'antes carros de bombers i de recollida de malalts a les epídémíes. A mitjans
deis. anys setanta, en instal.lar-hi el taller de la Brigada Municipal passaren
a les dependéncíes del carrer d' Olesa, juntament amb el camió de la
brigada. oesprés passaran al' altra ala que fa cantonada amb el carrer de
les Casernes, juntament amb les carrosses deis reis. L' última casa la tenen
a l' edifici de la Paperera al carrer de la Unió. calera esperar que en un futur
no molt llunya els gegants tornín a tenir una casa propia com correspon a la
seva dignitat secular.





Un capítol important.de~mqh deIs gegants és el deIs homes que els porten,
• els qóaís han de reunir els requisits d' équiJibri, torea i sentit del ritme i la

dansa, A més, la principal caracterísnca sempre na estat r amor a la cosa
popular. No és d' estranyar dones que rnolts deIs geganters de la lIarga ;,/
historia deIs entrernesos viJanovins comparteixin aquesta ocupació amb la

.de Man~lÍa o portants de passos de la Setmana Santa: Aquest és el cas del"
rnés celebre geganter deIs tempsjroderns, en Silvestre Mestres (1866 -,
1924)' que ja porta la geganta al coneurs de la Merce de 1902, i que fins al
mateix any de laseva mort en accident portavala geganta, feia de capta
dé Manáíes, cantava les coques de Sant'lsidre i treia él Drac per l' arribo
d"en Camestoltes: .'. " .," .

Entre els geganters cal remarcar la figura del cap de colla, que és el que
, busca i contraota els portants; ~nsénya el maneig de r-entremés i es cuida
:. decobrar i distribuir lapaoa i les despesés, així com la cura i responsabilitat
- de" actuacíó dets gegants. . ' ,

."Entre~é!sgeganters." q~es' h~lIj distingita la p'ostgy~rra cal pitar:a ,Pere':'
'Carbonell i Vidal (1895'- '1956)~ geltruneric que feu 'de cap de geganters en .
l' epoca de transiCió, 1940 -1948, artlb eli gegants dits del Juncosa, i que

. ja havia portat gegants abans de la guerra. Portava a la C9l1aJoan Montesó-
.;,~,(1890-1962):el :r~rtosf"; qué havia portatel gegant,de la porra en temps del
.n SilveStre, i el jove Eri:mcese BrlÍna.l'·acompanyarent'a"mbé els seus nebots
,~ Josep i' Joan Ramón Gallofré. Més endavant una colla de joves de ia
. parróquía de la Geltrú es tará cárrec d' aqaests gegants.: ~ ' ".
i! Arran.de l' estrena deIs ge-gants nou~ l' any 1948, que,aquí commemorern,
, s',~strería.també colla de geganters;que sumaven un total det? (sis pels
. grossos: sis pels petits, qoatre per la Mulassa i tres pel Drac). El nou cap fou
'elveterá Francesc Brunai Marsé (1914), "Panxo", qüe prop d' una vilitena

, d' anys porta el gegant de. la P,Orra",acomplmyat de Vicens Álvaro" ucsep
.: Papiol,' Ramon Vida" i Jósep Escardó entre di aítres. Aquest d~úTerfeu de

. . cap de colla els anys que Franéesc Bruna no pogué sortir, i quan aquest ho
>-- .déíxá definitivament' cap.ets- anys setanta. A la Festa Major de 1983 al

, '" ~"P.arixó," Bruna se I',hi¡feu un 'Retit homenatge amb motiu de l' estrena deis
.' ve,stttS"I"!ÓUSd,els ge.gants que ,ell tan.t éf~;temps havía aconduit.~ '.•..
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Finalment citarem un personatge que des de fa rnolts anys té cura deis
gegants i altres entrernesos de la vila: Josep Duran i Gavalda (1944). S' inicia

.de molt jovenet en la colla de geganters portant la Mulasseta des de la seva
estrena el 1955. En els darrers anys ajudá a Josep Escardó en les seves
funcions de cap de colla i propicia l' entrada deis joves que es feren cárrec
deis gegants el 1981.





LA TRANSICIÓ

- -,Entre la desaparició deis gegants vells curant la guerra i l' estrena deis nous
r.. IPany 1948, Vilanova contá amb una parella de gegahts que alegraren les

festes tradiclonals. '

,Ens, trobernen un període en qúa'hl ha una .píena restauració de les
manítestaclons religioses de carrer, i fins en surten de noves i amb ellés els~
elements que els 'eren propis. També hi ha una forta revifalla 'de les-
manifestacions folkloriques, que són deis pocs actes permesos a nivell
popular1oradel control polític.'També hi ha ungran desig popularde diversió ';
peroblidar les penúries de la guerrt;l viscúda i l' escassetat de recursos de '
la postgúerra ímmedlata. Finalment cal situar la revítaua. tolklóríca com un
retorn a uns rnodels de diversió senzills, autóctons i poc sofisticats en un
període deforta recessíé económica deguda a l' estat en que es troba el país'1: ¡ ,. ~~.<, : " .. .

, (cal veuresolament la gran quantitat de lIuminaires i· revetlles d' aquest
períodej,
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Volgueu .avui .demostrar .
de 'Vilano~sme prova,
ajudant -ressucitar,
ela Gegants de Vilanova.
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Vilanoua i la Geltrú. maig de/1948.

Bob: de eLoAuca.se la Fcata Majo,_ d' E.·C. Rl~ editada .tanJ 1919.





Laínlclatíva, co~, és sabut 'sorgeix de la ter!úlia 'que' a r estiu de 1946. ' ' ·v/
s' aplega _alcaté del Foment, i és impulsada per una colla de gent provinent
principalment del desaparegut Casal catatarnsta. Les motivacions i tacécíes

..d'aquest procés es poden veure en lasegona partdel L1ibre deIs Gegants
esmentat, escrita per AntoniAnguera i L1auradó (1909 -,1981). Es tracta
d' un relat escrit el 1949 i que es caracteñtza per la fidelitat ~als fets, la
modestia i l' espontaneitat sense cap rnena de maquillatge, fet que no ha
privat que alguns historiadors de les darreres fornades Iñns algun de la vella
escota desbarressin poc o molt quan utilitzen aquest text per a les seves
especulaclons.Les motivacions es poden resumir amb un fragment que el
mateix Antoni Anguera redacta com a introducció a la seva crónica ámb
motiu de la publicació delllibre'eI1964: ' .'

, .~¡' . '" ,,., • t

"Desapareixen, tot d' una, acuestes coses tan nostres i tan IIigadesa la
nostra Infantesa i al nostre passat, fins que 'a l' any 1946 uns ciutadans
s' agrupen espontáníament, retomant a la nostra Ciutat, amb l' ajut de tots
els vítanovíns alió tan enyorat, sobretot pels enamorats deIs nostres antics
costums, enllac;ant altra veqada, el passat amb el futur."

,; f < ,

El sistema utííítzat per al finanQament deIs ~htremesos és el de la súbscri~ió
popular, fet servir tradicionalment per sufragar les despeses deis gegants i
en moltes altres manñestacíons. L' -exit de l' empresa permeté fins i tot
adquirir l' any següent -18caps grossos (15 a Lamber Escaler i 3 a El
Ingenio) amb els diners sobrants de la subscripciÓ deIs gegants. ,

Per a la reproducció delsgegants: com deIs altres entremesos, s' optá per
la reconstnrccio exacta deIs models desapareguts. En el cas deIs gegants
grossos, es ñxá el model resultant de la restauració de :t 902. Per als petits,
l' aspecte que tenien en el moment de la seva desaparició. Totes aquestes

.accíons es fan amb un absolut rigor, i per aixó es 'sol.licita la intervenció
d' Enric C. Ricart.



L' artista hi accede ix de grat i, com a home vinculat a la casa, no és la primera
ni la darrera vegada que posa a disposició els seus serveis sense reserva.
Malauradament deIs gegants no es conserva cap estudi ni esbós realitzat
per Ricart, almenys que coneguem, al contrari del Drac, la Mulassa o els '
Diables. -

La fideUtat histórica porta a la comissió a ser rigorosa fins en les dates,
tradicionals, i per aquest motiu el Drac, que s' estrena el mateix any que els
gegants, suit uns mesos abans, precisament la nit del dia 6 de febrer de '

, 1948, divendresde Carnaval, ja que des <;lelsegle passat a l'Arribo d' en
Camestoltes era: rüruca ocasió de l' any que tenien els vilanovins de veure
aquest entremés.. ,-

Després d' algunes consultes s' encarrega el pr.ojecte a la casa barcelonina
El Ingenio. L' escultor que traballa per la casa és en aquells rnoments el
barceloní Lluís Sabadell, que s' encarrega de modelar els gegants en el seu
taller instal.lat en els antics corrals de l' escorxador barceloní avui dernnt.
Málgrat els ínconveníems que el propietari de El ,Ingenio, senyor Delfí Homs, '
posa als membres de la Comissió Pro-Gegants per a: la fiscalització deIs
treballs, aqdests, amb Ricart al davánt, van aveure els caps ja IIestos,i abans ,
de pintar al taller de l' escultor, i no podrari tornar a.veure elsgegants fins que
arribin a Vilanova totalrnent acabats a le~ vigílies'de laseva: estrena.

DespréS de' muntar eis gegants a l' Arxiprestal, navors en període de
réconstruccló, es va veureque si bé s' assemblaven torea als antics, eren
més prims, fét que no es pogué arranjar fins després de la primera sortida.
Els gegants s' estrenaren amb gran exit el dia 5 d' agost de 1948, diada de

" 'la Mare de Déu de les Neus, i per celebrar-no es teu una concentració de
" gegants de la comarca al davant deIs quals es feu ofrena deIs gegants al
, muniCipi amb un parlament efectuata la sortida d' oficiper l' esmentat Antoni
Anguera des d' una tribuna situada albetl mig de la placa de la Vila. Després "

• 'es tanta l' acte amb una ballada de gegants, cornencant els petits de
Vilanova, després els grossos, després els altres i finalment tots junts.
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Des de la seva primera sortida a la Festa Major de 1948 els gegants han estat
presents sense interrupció en les dues festes anyals, que marcava la
tradició. Per una banda el ceremonía! del Corpus que corísístía en 'la sortida '
'a la vigilia de la testa, és a dir dimecres a la tarda, sempre dia laboral, a
'saludar autoritats i a. fer un cercavila que seaons costum antic marcava
'1' itiherari dela processó. De fet pero aquest trajecte ~mb aquests.geganis
nous ja no se seguí amb exactitud, segurament per les dificultats de

,1' incipfenttransit rodat.,EI dia del Corpus la saya presencia es materialitzava
.en l' asslsténcla a la processó. Aixo es produí des de l' any següent a la seva
estrena, fins a I'última vegadaquesortí la processó del Corpus l' any 1968,
en la seva dtsposlcló tradicional. L' Arxiprestat, en aquests temps de re-
formes concüíars,' dona una nova oríentacíó que comporta la supressó deís '
elements folklorics entre d' aitres modificacions.

> l' .,..,' "'d .,' ~ • . .' 'i-

L' altra festa en que els gegants no han deixat rnai d' assistir ha estat la Festa '
Major de les Neus. Durant molts anys el cerimoniaL consísn en la sortida en

"el cercavi!a. del dia.4 ~'agost a mitj~ tarda, ~eI194~ al ,1~51 en ~ercavila' .'
. informa. jUntamentámo els,altres Balls'de la'vila, i a partir dél 1952 a

acompanya. l' Herald que, partint del castell de la Gelttú, lIegia el pregó de
: Festa Major per, dlver$Os carrers iplaces i conchiia a la pla~a de la Vila.'
L' endémá. ei dia de ía' Festa, al matf; tárnbé amb els Ba:lIs i la,banda de
música,' acompariyen les autorítats a l' Anada a 'Ofici des de la Casa de

, laVila á l' Arxiprestal: ,A la'sortlda, de retom a la Cása Consistorial, amb la
.seva ballada, els gegants obrien l' exhibició de Bafls Populars, que acabava
arrib els castells. A la taroaassísuen a la Processó de la Mare'de Déu de les

" Neús, i féien l' última ballada.de l' any sota el p~tit castell de focs que es
, nancava a l' entrada de la Mare de Déu al temple. '~. - ~

, • l ~... ~ ,

" L' any 1966 i acausa dÉrla'poca asslténcia de ,a feligresia.a I! esmentada
processó es canvlá aquesta per un acte d' homenatge a la Mare de Déu a

.la Rla~a de les Neus. Aquest acte s' anornená posteriorment, i s'ha perpetuat
:.finsavui, -ainbel nom de "Vol del poble". Qesde llavors les autoritats eje la

vila hi assiteixen en processó cívica' on els acompanyen balls i entremeses
des de la plac;a de la Vil a fiÍls a.la tacana de les Neus, on es fa la renovaclé

, ~"'"' .... . , .' J 'del vol. ' "



• 4"..:i~

El ritual de l' Anada a Ofici es suprimí a partir de 1979 i des de IIavors s' han
assalat diversos esguemes persubstituir aquelt acte, sense acoñsegúir:se'n
capde prou satisfactorio Es manté pero el cercavüa aproximadament a l' hora"
de la sortida d'ofici, que arranca del capdemunt de-la Rambla, ñns l' exhibició •.
dpvarit:d l' Ajuntam~nt Tot plegat peró ve marcat per un cert aire
d' informalitat.

~ins.J"~~anyt981 els gegánts no ~fan gaires sortídes excepyional;. Cal-
esmentar la 'seva presencia ,alguns anys a les Festes de la Meree de
Barc,elona i també a la de Santa Tecla a Tarragona. Estan presents en
!' estrena deis nous gegants de la G~ltrú, a la Festa 'Major d' aquest barri
l' any 1972 on participen en una representació para-teatral arnb ets gegants
,com·a protagonistes juntamenfamb els d' Orda!. ', ' '0,

També surten de forma excepcional al cercavila que s' organitza el 20 de
- - novembre de 1977 amb rnotiu del Congrés de Cultura Catalana al corres-

pondie- a Vilanova l' acte d' obertura d' ambit de la P~ojecció Exterior de la
Cultura ,Catalana, cercavüa que' deíxá bocabadats als conqresslstes, i
personalitat~ d' arreo ques'.aplegaren per a aquell acte.

Hi ha altres actuacions menors com I'assisténcia deis gegants junt amb els
de la Geltrú a l' estrena deis gegants de les Roquetes a meitat deis anys

. ssetanta «Ó ~ ',; • • ,~ , • • ,;
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A partir del 1981 en qué com hem dit s' enceta un nou període, els nosfres
gegants es tomen viatgers, seguint la tónica deis seu s homónims arreu del

. país. Els trobem sovint a les Festes de la Mercé de Barcelona (1982, 1983,
'1986), ales Festes de,! Pilar de Saraqossa (1983)" a ~i19,-real amb motiu de
l' ágermaname~t de les viles (1984), a Mataróper Les Santes (1985), a les
Fires de Calella (1985, 1986, 1987) i a moltes anres viles de la comarca i de
tot Catalunya, participant principalment en aquest nou Iénórnen que 56n les
trobades de gegants que es produeixen de forma creixent a mesura que
.avarica la década dets vuítanta, Cal tenir en compteque l' any en curs s' han
programat per a tot Catalunya unes seixanta trobades. _. .
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DARRER RITUAL

Des de la reposició deis gegants de Vilanova fins avui han passat quaranta
anys i dins d' aquest penode s' han produit, com hem vist, importants canvis

·en et.cerímonial d' aquests entremesos. La desaparició de manifestacions
'seculars, seguida d' una'oavatadá dé l' interés popular que l' arrioada deis

'. modets. de vida anglosaxons proc;fueix en moits deis nostres costurns
.ancestrals en la década deis seixanta, i la recuperació de molts d' aquests
exercicis per part de secíors majoritariament joves en els darrers anys, que
s' adapten sense massa traumes a les noves i canviánts clrcumstancíes

. vitals, marquen també la petita peró important historia local deis gegants. I
cal recordar aquí un antic ritual que els nostres gegants han.mantingut a
diferencia de rnolts altres gegants de Catalunya i que els lliga amb aquell

.esclat floral i primaveral que es podia sentir i respirar any rera. any en les
mariifestacions deis Corpus, aquella festa catataníssfma, com digué el
clássíc, i que es tracta de l' exhibició per part de les nostres gegantes d' un
ram de tlors fresques i del temps que es correosa cada vegada que ens fan
~I goigde sortir.

Que sigui per rnolts anys.


