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,ELS GEGANTERS
Colla de Geganters de Vilanova

Parlar de gegants sense parlar de geganters resulta absurdoI es gracies a

aquestes persones que, quan es posen sota les faldilles i s'encarnen en els

gegants, tota la resta poden gaudir-ne. I no nemés es tracta de trobar persones

que per les festes els portin, sino que son tambe ells els qui, al lIarg de la

historia deis nostres gegants, han tingut cura del seu manteniment i de portar-

los arreu de Catalunya per donar-los a coneixer.

Entre elsgegantersque es van distin-

gir a la postguerra cal citar al geltru-

nenc Pere Carbonell iVidal (1895-1956).

Carbonell feu de cap de colla en l'epo-

ca de la transició (1940-1948) amb els

gegants de Salvador Juncosa i Juncosa,

i ja havia portat gegants abans de la

guerra. També hi havia Joan Montessó

"el Tortosí" (1890-1962), que havia por-

tat el Gegant de la Porra en temps de

Silvestre Mestres, i el jove Francesc Bru-

naoL'acompanyaren també els seus ne-
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bots Josep i Joan Ramon Gallofré. Més

endavant, una colla de joves de la par-

roquia de la Geltrú es feu cárr ec

d'aquestes figures.

Arran de l'estrena deis gegants nous

I'any 1948, sorgí també la Colla de Ge-

ganters, que sumaven un total de 17

persones (6 per als gegants qrossos, 6 per

als petits, 4 per a la Mulassa i 3 per al

Drac). El nou cap de colla va ser Francesc

Bruna i Marse (1914), "Panxo", que por-

00000

tá el Gegant de la Porra prop d'una vin-

tena d'anys, acompanyat de Vicens ÁI-

varo, Josep Papiol, Ramon Vidal i Josep

Escardó,entre d'altres. Aquest darrerfeu

de cap de colla els anys que FrancescBru-

na no ho pogué ser i quan ho deixá de-

finitivament cap els anys setanta. A la

Festa Major de 1983 se l'hi feu un petit

homenatge al "Panxo" Bruna amb mo-

tiu de I'estrena deis nous vestits deis ge-

gants que ell durant tant de temps ha-

via portat.
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Josep Escardó i Sansi (1913-1980) va ser

un altre geganter recordat per molts.

També va portar el misteri del Sant Se-

pulcre per la processó de Divendres Sant

a partir de la seva estrena el 1956. Josep

Escardó va seguir així una tradició fami-

liar iniciada amb Francisco Sansi, al qual

va portar el Drac al' Arrivo de I'any 1928.

A més, va incorporar als geganters els

seus fills Josep i Enrie. EII fou I'últim cap

de colla que tancá tota una epoca i un

estil. Esretira avancats els anys setanta,

poc abans de la seva mort. A partir

d'aquell moment es passa per uns anys

de transició, fins que va prendre posses-

sió el nou ajuntament dernocrátic I'any

1979.

A falta de quatre mesas per a la Festa

Major d'aquell any, l'Ajuntament va con-

vocar les entitats per crear una comissió

que s'encarregués d'organitzar les fes-

tes de la ciutat i deis elements festius,

com els entremesos populars. A causa de

la poca participació per portar les figu-

res deis entremesos, diferents entitats

se'n van fer cárrec: El Coro del Drac de

Vilanova, la Talaia de les Mulasses i els

Bordegassos deis gegants petits. Pero
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deis gegants grossos, a causa de la seva

dificultat, ningú se'n va voler fer cárrec.

La Comissió de Recerca i Cultura Popu-

lar va posar un anunci al Diari de

Vilanova demanant gent que volgués

portar-los. L'any següent es va demanar

a la Colla de Geganters de Sitges la seva

col·laboració per poder dur la parella de

gegants grossos.

L'any 1981, a través de la Comissió de

Cultura Popular, Marcos Montes -que ja

havia portat el Gegant de la Porra als

anys setanta- reuní un grup de gent for-

mat per amics i bordegassos passats a

geganters, a fi de portar de manera des-

interessada les figures grosses de

Vilanova. Va haver d'assajar i aprendre

la técnica per poder portar i fer bailar

una de les parelles de més alcada de

Catalunya.

L'actual Colla de Geganters fou funda-

da I'any 1981, essent-ne el seu primer cap

de colla en Marcos Montes. Pero en

aquest punt voldríem fer esment de dues

persones que durant molts anys van te-

nir cura deis nostres gegants. El-primer

d'ells ésen Josep Duran i Gavalda (1944),

que s'iniciá de molt jovenet en la colla

portant la Mulassa des de la seva estre-

na el 1955. En els darrers anys ajuda a

Josep Escardó en les seves funcions de

cap de colla i propicia I'entrada deis jo-

ves que donarien peu a la fundació de

la Colla de Geganters. El segon és Pere
.-/

Virgili) Buireu (1954), gran amant deis

qeqants i que, amb la seva tasca acura-

da, ha fet possible que moltes de les da-

des referertts als gegants de Vilanova no

quedin en I'oblit.

La Colla va fer la primera sortida fora

de Vilanova el mes d'agost de I'any

1982, a la Trobada Internacional de

Gegants de Matadepera, on hi van par-

ticipar figures de Belqica, Franca, Ho-

landa, Austria, Espanya i Catalunya.

Posteriorment han recorregut diversos

Ilocs de la geografia catalana i ,espanyo-

la. Fins i tot, I'any 1997 van viatjar per

primer cop a la seva historia en vaixell

per anar a Menorca. Volem fer palesa

í/admlracíó que han causat a tots els

lIocs on han estat, tant per la seva al<;a-

da com per la majestuositat de les se-

ves faccions i vestimentes.
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L'any 1988 la Colla de Geganters va or-

ganitzar el 40e aniversari deis gegants

nous, que esvan recuperar després de la

Guerra Civil I'any 1948. Amb motiu

d'aquest acte van ser convidats els ge-

gants vells de Terrassa, els de Vilafranca

del Penedes, els de Sant Joan Despí i els

Nans de l'Agrupació de Balls Populars de

Sitges. També hi van ser presents el ge-

gant Pere Mariner d'lbersol, els gegants

de la Geltrú i els nans de Vilanova. La

festa va aplegar molt de públic i es va

acabar amb una ballada a la placa de la

Vila. L'any 1991 va tenir Iloc el 10e ani-

versari de la Colla de Geganters i per

celebrar-ho esva organitzar per al dia 3

d'agost una nova trobada. Tota aquesta

serie d'actes commemoratius han estat

possibles qracies a la Colla de Geganters

de Vilanova que, amb I'ajut de les insti-

tucions de la ciutat, ho ha pogut dur a

terme.

Des de I'any 1981 la Colla ha tingut alts i

baixos pero mai ha desaparegut. Sem-

pre hi ha hagut persones tossudes i que

estimaven els gegants disposades a es-

tar a sota i al capdavant d'aquests il·-

lustres personatges de la nostra ciutat.

En I'actualitat la colla de geganters esta

organitzada d'una manera formal i fun-

ciona durant tot I'any. Lespersones que

la formen són les que fan possible que

avui els nostres gegants surtin al carrer i

en condicions. Aixó ha fet possible que

es pugui celebrar el 50e aniversari deis

nostres gegants. •

"Hi ha una méxime que diu que el

ge~anter no porta el gegant, sinó

que és el gegant qui porta al ge-

ganter. Naturalment, pero, és la

persona qui ha de provocar que

aquesta figura la dugui alla on ella

vol anar.Esdiu que un geganter pot

suportar el seu propi pes i el doble

de la sevaalf¡adaamb tota facilitat,

i que a partir d'aquests Iímits en-

tren enjoc I'entrenament i la técni-

ca.Commésalt i pesat ésel gegant

més s'he de treballar la técnica i

I'equilibri per portar-lo. "
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