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- Els nous gegants tan 40 anys.
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ANTECEDENTS IICONOGRAFIES

Segons els estudis fets per Albert Ferrer en el celebrat Llibre deis Gegants,
els gegants grossos de Vilanova apareixen a finals del segle XVII i s' hi
afegeixen uns gegantons a les darreries del segle següent..L' autor no

-s' atreveix a fixar una indumentaria certa fins que en té noticia a través del
"Diario de Villanueva" a meitat del segle XIX, en que assenyala, per als
grossos, un vestuari moresc i, per als petits, els de paqéscatalá de l' epoca,
tot i que dóna indicis que aquests habillaments possiblement fossin
anteriors.

La primera iconografia coneguda deis gegants, per ara, és el dibuix que el
pintor Gaspar Miró i Lleó va publicar al setmanari "L' Angel del Campanar"
el 1883, i reproduTda, a la Festa Major de l' any 1947, per Ramon Ferrer i
Parera, en un fulletó que, amb text del poeta Manuel Marqués Leira, s' edita
en benefici de l' hospital.

Hi ha la iconografía rornáníca dissenyada pel pintor Josep Sugranyes el1887
i que ens ha arribat gracies als cromos de la xocolata Ballester.

Finalment tenim les iconografies que més ens interessen en aquest treball,
i són les realitzades després de la restauració de 1902. Per una banda hi ha
el dibuix del vilanoví Joan Llaverias, publicat a "La Veu de Catalunya", amb
motiu del concurs de gegants celebrat per la Merce a Barcelona, on els
gegants vilanovins hi concorregueren amb éxlt, i per l' altra la celebre
fotografia feta el mateix any de la restauració, abastament publicada.
Aquesta iconografia és important perque és la que s' utilitzá per a la confecció
deis gegantsgrossos l' any 1948.

LA DESAPARICIÓ

Alllarg"d' aquests segles historiats per Albert Ferrer, ens adonem de la gran
fragilitat deis entremesos, ja que són objecte de moltes restauracions, amb
f.10lts períodes interrnitjos en que els gegants no surten a causa del seu estat
deplorable, si bé de vegades és per causa de la fragilitat de les relacions i els
afectes del homes que els gegants es quedin en un racó.
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L' última restauració feta als gegants es produeix l' any 1928 enqué se' 15
tenyeix i planxa els vestits i se' 15 restauren les armadures, ultra pentinar-
los com cada any (des de 1916 ja no porten turbans), fet que els permet
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 del mal estat del vestuari. 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.

El procés polític de l' adveniment de la República produeix la desaparició de
les manifestacions religioses al carrer on tradicionalment hi intervenien els
entremesos (Corpus i processó de les Neus), que juntament amb la
secularització de la Festa Major, que passa al primer diumenge d' agost, fa
que els gegants vagin perdent protagonisme. Els gegants petits surten
encara a les festes majors de 1931 i 1932, i ja no ho fan el 1933 i 1934. Els
gegantons tornen a sortir, ja per darrera vegada a Vilanova, per la Festa
Major de 1935. EI16 de juny d' aquell mateix any s' havien desptacat a
Barcelona a la Festa Majorque la casa del Penedés de Barcelona celebra
al Poble Espanyol. Aquesta participació deis gegantons és deguda a la
intervenció de la família Hivern, vilanovins residents de poc a Barcelona i
organitzadors de la dita festa, pel programa de la qual el gravador Enric C.
Ricart etectuá exprofés el magnífic gravat d' un graller.

La desaparició física i real deis gegants es produeix en dues fases. Els
gegantons, junt amb el Drac i la Mulassa, són traslladats a Barcelona per
assistir juntament amb altres manifestacions de tot Catalunya i les lIIes a la
celebració de l' Olimpiada Popular. Traslladats els entremesos uns dies
abans del19 de juliol de 1936, dia del festival, els geganters, que juntament
amb el ~II de Bastons s' hi desplacaren en autocar, no pogueren arribar-
hi arran de la sublevació militar produida el mateix dia, i d' aquests gegants
no se' n sabé mai més res. Hom esperava trobar-Ios encara en algun
magatzem de l' Ajuntament barceloní, pero aquesta possibilitat s' aná
esvaint amb els anys.
Els g'egants grosso~ no tingueren millor sort. Es trobaven, des de 1930 a la
seva casa a sota Jel campanar de Vilanova, i amb l' enderrocament de
l' església el 1937 foren traslladats a l' edifici de l' antiga caserna on moriren
destrocats a mans de la mainada, segons relata l' esmentat Albert Ferrer .

....• ,.
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- Els gegants davant la seva casa.
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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 vella,
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 Eulalia Rosselll' any 1919, en que, segons
diu, els gegants tenen una casa propia deixada per una vitanovina altrulsta.
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 1977.

'.~IS nous gegants estrenats el 1948 han ocupat edificis municipals diversos,
sempre amb una certa provisionalitat, que continua fins avui mateix.

Els primers anys s' hostatjaren al magatzem municipal del carrer de Calva.
Quan allí s' hi ínstal.lá el taller de la companyia d' aigües, els gegants
passaren a les dependéncies de l' edifici de l' antiga caserna. Primer sota la
presó, on compartien l' estanca amb el material d' engalanament festiu i els
antics carros de bombers i de recollida de malalts a les epíderníes. A mitjans
deis anys setanta, en instaLlar-hi el taller de la Brigada Municipal passaren
a les dependéncíes del carrer d' Olesa, juntament amb el camió de la
brigada. Després passaran a l' altra ala que fa cantonada amb el carrer de
les casemes, juntament amb les carrosses deis reis. L' última casa la tenen
al' edifici de la Paperera al carrer de la Unió. caiora esperar que en un futur
no molt uunyá els gegants tornin a tenir una casa propia com correspon a la
seva dignitat secular.

) ,
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- Els gegants esperant la sortida d' oficio Davant els gegants, el geganter
Pere Messeguer.

')

• ~.<!'
.el '~

) .



ELS GEGANTERS

Un capítol important del món deis gegants és el deis homes que els porten,
els quals han de reunir els requisits d' equilibri, torea i sentit del ritme i la
dansa. A més, la principal característica sempre ha estat] amor a la cosa
popular. No és d' estranyar doncs que molts deis geganters de la lIarga
historia deis entremesos vilanovins comparte ixin aquesta ocupació amb la
de Manáía o portants de passos de la Setmana Santa. Aquest és el cas del
més celebre geganter deis temps moderns, en Silvestre Mestres (1866 -
1924) que ja porta la geganta al concurs de la Merce de 1902, i que fins al
mateix any de la seva mort en accident portava la geganta, feia de capñá
de Manaíes, cantava les coques de Sant Isidre i treia el Drac per l' arribo
d' en Carnestoltes.

'. Entre els geganters cal remarcar la figura del cap de colla, que és el que
busca i contracta els portants, ensenya el maneig de l' entremés i es cuida
de cobrar i distribuir la paga i les despeses, així com la cura i responsabilitat
de l' actuació deis gegants.

Entre els geganters que s' han distingit a la postguerra cal citar a Pere
Carbonell i Vidal (1895 - 1956), geltrunenc que feu de cap de geganters en
l' epoca de transició, 1940 - 1948, amb els gegants dits del Juncosa, i que
ja havia portat gegants abans de la guerra. Portava a la colla Joan Montesó
(1890-1962) "el Tortosí", que havia portat el gegant de la porra entemps del
Silvestre, i el jove Francesc Bruna. l' acompanyaren també els seus nebots
Josep i Joan Ramon Gallofré. Més endavant una colla de joves de la
parroquia de la Geltrú es tara cárrec d' aquests gegants.
Arran de l' estrena deis gegants nous l' any 1948, que aquí commemorem,
s' estrena també colla de geganters, que sumaven un total de 17 (sis pels
grossos, sís pels petits, quatre per la Mulassa i tres pel Drac). El nou cap fou
el veterá f'rancesc Bruna i Marsé (1914) "Panxo", que prop d' una vintena
d' anys porta el gegant de la porra, acompanyat de Vicens Álvaro, Josep
Papiol, Ramón' -Vidal i Josep Escardó entre d' altres. Aquest darrer feu de
cap de colla els anys que Francesc Bruna no pogué sortir, i quan aquest ho
deixa.definitivament cap els anys setanta. A la Festa Major de 1983 al
"Panxo" Bruna se l' tli feu un petit homenatge amb motiu de l' estrena deis
vestits nous deis gegants que ell tant de temps havia aconduTt.

. ,.,: •...
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Josep Escardó i San si (1913 - 1980), que també porta el Misteri del Sant
Sepulcre per la processó del Divendres Sant a partir de la sevaestrena el
1956, segueix una tradició familiar iniciada amb Francisco Sansi, que el
trobem portant el Drac a l' Arribo de l' any 1928. A més incorpora com a
geganters els seu s fills Josep i Enric, i sera l' últim cap de colla que tancará
tota una época i un estil quan es retira avancats els anys setanta, poc abans
de la seva mort i ja amb precaria salut.

Es passa així per uns anys de transició en qué es fan cárrec deis entremesos
alguns membres de la colla castellera. Els Bordegassos de Vilanova, que ja
s' havien estrenat en el maneig deis gegants arran de l' estrena el 1972 deis
Gegants de la Geltrú. La principal dificultat estriba en portar i, sobretot, fer
bailar els gegants grossos, i així, a finals de la década, fins i tot es demana
la col.laboració a alguns geganters de Sitges.

Finalment, l' any 1981, amb l' encoratjament de la Comissió Municipal de
Cultura Popular, el geganter Marcos Montes, un d' aquells Bordegassos
passats a geganters, que exceLlí en el maneig del Gegant de la Porra
aconsegueix reunir una colla que es fa cárrec d' aquests alts personatges
amb un nou estil rnolt en boga al país en aquest temps i que hom anomena
"FaLlera gegantera", i que consisteix en cuidar-se deis gegants d' una forma
global (manteniment, restauració, sortides, música) i voluntaria.

Cal fer esment també en aquest recull de geganters vilanovins de Francisco
Puig i Montané (1898 - 1969) "Panxo", que si bé no va portar mai els
gegants, per la seva condició de campaner de Sant Antoni, tingué cura
durant molts anys de la Casa deis Gegants i es cuida de vestir-los i
conservar-los. A la segona meitat deis anys vint actuá de cap de colla de
geganters i dirigí l' anada a l' Exposició de Barcelona (1929). Home molt
vinculat a la parroquia (feia de capítá de Manáíes i era mestre de portants
del Sant Crist), la seva missió com a cap de colla va acabar el 1930, últim
any en qué, com hem dit, surten els gegants grossos, i és possible que la
seva retirada estigui vinculada amb aquest fet. Durant la República es cuida
encara de vestir els gegants petits. Cal recordar-lo aquí també per la seva
intervenció el 1948 en arrenjar el vesturari i l' estética deis nous gegants a

1i que s' assemblessin el máxírn als antics.
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Finalment citarem un personatge que des de fa molts anys té cura deis
gegants i altres entremesos de la vila: Josep Duran i Gavaldá (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 aíuoa a Josep Escardó en les seves
funcions de cap de colla i propicia l' entrada deis joves qu_ees feren cárrec
deis gegants el 1981.

- Els gegants de Vilanova l' any 1902.
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- Els gegants de Salvador Juncosa.

') 'Drets a r esquerra, els gegants de Pere Carbonell i Vida!.
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LA TRANSICIÓ

Entre la desaparició deIs gegants vells durant la guerra i l' estrena deIs nous
l' any 1948, Vilanova contá amb una parella de gegants que alegraren les
festes tradicionals.

Ens trobem en un període en que hi ha una plena restauració de les
manifestacions religioses de carrer, i fins en surten de noves i amb elles els
elements que els eren propis. També hi ha una forta revifalla de les
manifestacions folklóriques, que són deIs pocs actes permesos a nivell
popularfora del control polític. També hi ha un gran desig popular de diversió
per oblidar les penúries de la guerra viscuda i l' escassetat de recursos de
la postguerra immediata. Finalment cal situar la revifalla tolklórica com un
retorn a uns models de diversió senzills, autóctons i poc sotisticats en un

" període de torta recessió económica deguda a l' estat en que es troba el país
(cal veure solament la gran quantitat de llumínáíres i revetlles d' aquest
període).

En aquest ambient sorgeix la iniciativa de mecenatge d' un teligres
geltrunenc acabalat, Salvador Juncosa i Juncosa, present en altres
manifestacions de l' epoca com els Tres Tombs de Sant Antoni, que paga
una parella de gegants nous i es cuida que siguin presents a les testes de
consuetut, reclutant geganters i músics.

Aquests gegants, probablement rnodelats per Lambert Escaler, foren ad-
quirits a la casa El Ingenio de Barcelona, i són un model de serie que en
aquells temps i ja abans de la guerra, els podem trobar a altres pobles de
Catalunya. Anaven vestits amb una rica indumentaria reia/.

S' estrenen el23 de maig de 1940, testa de Corpus, i a partir d' aquesta data
els troberhpresents, a més de les processons de Corpus, a les festes majors
de la vila. També a l' aniversari de "La Liberación" durant uns anys.
A partir de l' estrena deis neus gegants, a la Festa Major de 1948, la inicial
parella es retira i més endavant, abans de la Mare de Déu d' Agost de 1951,
es cedida pel seu prcpletan a la Parroquia de la Geltrú, i surten només per
la Festa Major d' a~uest barri aconduTts com hem dit pels joves de la
parróquia.
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Es per aíxó que foren coneguts com a "Gegants de la Geltrú". Sortiren per
darrera vegada a la vila el15 d' agost de 1957, fe sta de Santa Maria. L' any
següent foren venuts pel rector de la parróquia a la vila de la Garriga (Valles
Oriental) on els reestrenaren per Corpus de 1958, i encara els posseeixen
actualment.

Volgueu avui demostrar
de vilanovisme prova,
ajudant ressucitar,
els Gegants de Vilanova.

Sr. EnelD s7k_7SQ-:i-_dlé!27~eLde_-

N.o ~__ . PIes. .6C;2".:-::-

Vilanova i la Gelrrú. maig del 1948.

, Boa de -L"Auca de l. Fe.ta Major_ d·E.~C. Ricut, edi~a .'.ny 1919.

9. Desprésvenen tremolant
la Geganta i el Gegant,

- Rebut de la subscripció popular l' any de l' estrena.
J ,>
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- Gegaots redníts a l' Arxiprestal de Sant Antoni amb motiu de la concen-
.' tráco per a l' estrena deis nous gegants.

I ~ .~".
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ELS NOUS GEGANTS

La construcció deis nous gegants que avui commemorem marca el punt
algid de la recuperació deis altres entremesos i el Ball de Diables que s' efec-
tuá entre els anys 1947 i 1949.

La iniciativa, com és sabut sorgeix de la tertúlia que al' estiu de 1946
s' aplega al caté del Foment, i és impulsada per una colla de gent provinent
principalment del desaparegut Casal Catalanista. Les motivacions i tacéctes
d'aquest procés es poden veure en la segona part del Llibre deis Gegants
esmentat, escrita per Antoni Anguera i Llauradó (1909 -1981). Es tracta
d' un relat escrit el 1949 i que es caracteritza per la fidelitat als fets, la
modestia i l' espontane'itat sense cap mena de maquillatge, fet que no ha
privat que alguns historiadors de les darreres fornades i fins algun de la vella
escola desbarressin poc o molt quan utilitzen aquest text per a les seves
especulacions.Les motivacions es poden resumir amb un fragment que el
mateix Antoni Anguera redacta com a introducció a la seva crónica amb
motiu de la publicació delllibre el 1964:

"Desapareixen, tot d' una, aquestes coses tan nostres i tan lligades a la
nostra infantesa i al nostre passat, fins que a l' any 1946 uns ciutadans
s' agrupen espontántament, retornant a la nostra Ciutat, amb l' ajut de tots
els vilanovins alió tan enyorat, sobretot pels enamorats deis nostres antics
costums, ennacant altra vegada, el passat amb el futur."

El sistema utíützat per al ñnancarnent deis entremesos és el de la subscripció
popular, fet servir tradicionalment per sufragar les despeses deis gegants i
en moltes anres manifestacions. L' exit de l' empresa permeté fins i tot
adquirir l' any següent 18 caps grossos (15 a Lamber Escaler i 3 a El
Ingenio) amb els diners sobrants de la subscripció deis gegants.

Per a la reproducció deis gegants, com deis anres entremesos, s' opta per
la reconstrucció exacta deis models desapareguts. En el cas deis gegants
grossos, es ñxá el model resultant de la restauració de 1902. Per als petits,
l' aspecte que tenien en el moment de la seva desaparició. Totes aquestes

laccions es fan amb un absolut rigor, i per aíxó es sol.licita la intervenció
d' Enric C. Ricart.
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L' artista hi accedeix de grat i, com a home vinculat a la casa, no és la primera
ni la darrera vegada que posa a disposició els seu s 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 fidelitat 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, surt uns mesos abans, precisament la nit del dia 6 de febrer de
1948, divendres de Carnaval, ja que des del segle passat a l' Arribo d' en
Carnestoltes era l' única ocasió de l' any que tenien els vilanovins de veure
aquest entremés.

Després d' algunes consultes s' encarrega el projecte a la casa barcelonina
El Ingenio. L' escultor que traballa per la casa és en aquells moments el

-barceloní Lluís Sabadell, que s' encarrega de modelar els gegants en el seu
taller instalJat en els antics corrals de l' escorxador barceloní avui derru"it.
Malgrat els inconvenients que el propietari de El Ingenio, senyor Delfí Homs,
posa als membres de la Comissió Pro-Gegants per a la fiscalització deis
treballs, aquests, amb Ricart al davant, van a veure els caps ja lIestos i abans
de pintar al taller de l' escultor, i no podran tornar a veure els gegants fins que
arribin a Vilanova totalment acabats a les vigílies de la seva estrena.

Després de muntar els gegants a l' Arxiprestal, lIavors en període de
reconstrucció, es va veure que si bé s' assemblaven torea als antics, eren
més prims, fet que no es pogué arranjar fins després de la primera sortida.
Els gegS'lnts 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 feu una concentració de
gegants de la comarca al davant deis quals es feu ofrena deis gegants al
municipi amb un parlament efectuat a la sortida d' ofici per l' esmentat Antoni
Anguera des d' una tribuna situada al bell mig de la placa de la Vila. Després
es tancá {, acte amb una ballada de gegants, cornencant els petits de
Vilanova, després els grossos, després els altres i finalment tots junts ..

.; i
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- Esbós per a la reforma deis vestits deis gegants.



LES REFORMES

Al IIarg d' aquests quaranta anys els gegants han sofert nombroses restau-
racions i reformes, unes més importants que les altres.

La primera s' etectuá el mateix dia 4 d' agost de 1948, abans de la seva
sortida i consistí en la construcció d' una porra nova, ja que els constructors
no saberen interpretar-la. La feu corre-cuita l' operari deis Tallers Tomas,
senyor Rossend Figuerola. Després de la primera sortida als gegants se' Is
dona un aspecte més robust. També es canviá la barretina del gegantet.
Hi intervingueren l' esmentat Francisco Puig, el fuster Esteve Alimbau i la
modista Merce Morell d' Horro.

La restauració més espectacular s' etectuá la primavera de l' any 1961de
ta rná de la persona que per les seves funcions municipals fou el máxim
responsable deis gegants i altres entremesos i els seus rituals prop d' una
trentena d' anys: Josep Serra i Alsina. S' encarreoa vestuari nou, a compte
del municipi, a la coneguda sastreria de teatre Vit'lals de la Rambla
barcelonina. L' afamat figurinista de dita empresa, senyor Juan Antonio, feu
uns magnífics esbosos i la sastreria vestí els gegants amb les robes que
duraran fins el 1983.A finals deis seixanta també es repinten cares i mans
per part del senyor Francesart.
L' any 1983es fan uns vestits nous pels gegants, reproduint el mateix model
que portaven i fins i tot aprofitant alguns elements (cenefes i brodats). Es fa
una subscripció popular (una vegada més) amb el suport municipal, ben
crescut per cert. La reforma es fa íntegrament a Vilanova a mans de la
modista senyora Pilar Benito i Miró.

Des de l' any 1983 fins ara la Colla de Geganters ha anat fent petites
reformes, 90m canviar les joies de les gegantes, les plomes del gegant,
canviar els turbans, els bastiments de fusta, el mantó de Manila de la
geganteta, canvíar la corbata de l' Hereu per un IIa<;de vellut, construir una
porra nova, a rriés de les freqüents reparacions i pintades de mans i cares,
a carte~ del grup de titellaires L' Estaquirot.

')
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- Processó de Corpus cap els anys 1960.
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LES SORTIDES

Des de la seva primera sortida a la Festa Majorde 1948 els gegants han estat
presents sense interrupció en les dues festes anyals que marcava la
tradició. Per una banda el ceremonial del Corpus que consistia en la sortida
a la vigilia de la festa, és a dir dimecres a la tarda, sempre dia laboral, a
saludar autoritats i a fer un cercavila que segons costum antic marcava
l' itinerari de la processó. De fet pero aquest trajecte amb aquests gegants
nous ja no se seguí amb exactitud, segurament per les dificultats de
l' incipient tránsít rodat. El dia del Corpus la seva presencia es materialitzava
en l' asslstencia a la processó. Aixó es produí des de l' any següent a la seva
estrena, fins a l' última vegada que sortí la processó del Corpus l' any 1968
en la seva disposició tradicional. L' Arxiprestat, en aquests temps de re-
formes conciliars, dóna una nova orientació que comporta la supressió deis
elernents folklórics entre d' altres modificacions.

L' altra festa en que els gegants no han deixat mai d' assistir ha estat la Festa
Major de les Neus. Durant molts anys el cerimonial consistí en la sortida en
el cercavila del dia 4 d' agost a mitja tarda, del 1948 al 1951 en cercavila
informal juntament amb els altres Balls de la vila, i a partir del 1952 a
acompanya. l' Herald que, partint del castell de la Geltrú, lIegia el pregó de
Festa Major per diversos carrers i places i concluTa a la placa de la Vila.
L' endemá, el dia de la Festa, al matí, també amb els Balls i la banda de
música, acompanyen les autoritats a l' Anada a Ofici des de la Casa de
la Vila a l' Arxiprestal. A la sortida, de retom a la Casa Consistorial, amb la
seva ballada, els gegants obrien l' exhibició de Balls Populars, que acabava
amb els castells. A la tarda assistien a la Processó de la Mare de Déu de les
Neus, i féien l' última ballada de l' any sota el petit castell de focs que es
llancava a l' entrada de la Mare de Déu al temple.

L' any 1966 i a causa de la poca assíténcta de la feligresia a l' esmentada
processó es canvlá aquesta per un acte d' homenatge a la Mare de Déu a
la placa de les NEruS. Aquest acte s' anornená posteriorment, i s'ha perpetuat
fins avui, amb etnom de "Vot del poble". Des de lIavors les autoritats de la
vila hi ássiteixen en processó cívica on els acompanyen balls i entremesos
des de Ía placa de la tila fins a la tacana de les Neus, on es fa la renovacíó
delvot.

,¡ "
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El ritual de l' Anada a Ofici es suprimí a partir de 1979 i des de IIavors s' han
assajat diversos esquemes persubstituir aquell acte, sense acoriSeguir-se'n
cap de prou satisfactorio Es manté peró el cercavila aproximadament a l' hora
de la sortida d' ofici, que arranca del capdemunt de la Rambla, fins l' exhibició
davant de l' Ajuntament. Tot plegat pero ve marcat per un cert aire
d' informalitat.

Fins l' any 1981 els gegants no fan gaires sortides excepcionals. Cal
esmentar la seva presencia alguns anys a les Festes de la Merce de
Barcelona i també a la de Santa Tecla a Tarragona. Estan presents en
l' estrena deis nous gegants de la Geltrú, a la Festa Major d' aquest barrí
l' any 1972 on participen en una representació para-teatral amb els gegants
com a protagonistes juntamenf amb els d' Orda!.

També surten de forma excepcional al cercavila que s' organitza el 20 de
novembre de 1977 amb motiu del Congrés de Cultura Catalana al corres-
pondre a Vilanova l' acte d' obertura d' ambit de la Projecció Exterior de la
Cultura Catalana, cercavila que deixá bocabadats als congressistes i
personalitats d' arreu que s' aplegaren per a aquell acte.

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

A partir del 1981 en que com hem dit s' enceta un nou període, els nostres
gegants es tornen viatgers, seguint la tónica deis seus homónims arreu del
país. Els trobem sovint a les Festes de la Merce de Barcelona (1982,1983,
1986), a les Festes del Pilar de Saragossa (1983), a Vila-real amb motiu de
l' agermanament de les viles (1984), a Mataró per Les Santes (1985), a les
Fires de Calella (1985, 1986, 1987) i a moltes altres viles de la comarca i de
tot Catalunya, participant principalment en aquest nou fenómen que són les
trobades de gegants que es produeixen de forma creixent a mesura que
avanca la década deis vuitanta. Cal tenir en compte que l' any en curs s' han
programat per a tot Catalunya unes seixanta trobades.
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Des de la reposició deis gegants de Vilanova fins avui han passat quaranta
anys i dins d' aquest període s' han prooutt, com hem vist, importants canvis
en el cerimonial d' aquests entremesos. La desaparició de manifestacions
seculars, seguida d' una davallada de l' interés popular que l' arribada deis
models de vida anglosaxons produeix en molts deis nostres costums
ancestrals en la década deis seixanta, i la recuperació de molts d' aquests
exercicis per part de sectors majoritariament joves en els darrers anys, que
s' adapten sense massa traumes a les noves i canviants circumsUmcies
vitals, marquen també la petita pero important história local deis gegants. I
cal recordar aquí un antic ritual que els nostres gegants han mantingut a
diferencia de molts 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
manifestacions deis Corpus, aquella festa catalaníssima, com digué el
clássic, i que es tracta de l' exhibició per part de les nostres gegantes d' un
ram de flors fresques i del temps que es composa cada vegada que ens fan
el goig de sortir.

Que sigui per molts anys.

Xavier Orriols i Sendra
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