
ELS GEGANTS DE VILANOyA
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PercomencaraparlardeisgegantsdeVilanova
diré quatremots de I' origen dels gegants,i la
primera cosaqueenscrida l' atencióésla gran
distribuciógeográficad'aquestsentremesos,que
elstrobempertotal 'Europaoccidentali penín-
sulalbérica.

L'any 1709sabemq~ teníem unaparella de
gegants,ungeganti unageganta,ielshi ~uposem
unaalcadaconsiderable,fetquealanostra vila
semprehaestatunorgulloU any 1713perCor-
pusvarenestrenarvestits,quepodemdescriure
com:vestitsd'indianaflorejadaiodtatsrni~anyant
petites lamines metál-Iiques de boniques
coloraines.El Gegantduiagorra(sensdubteuna
barretina),unabandadetafetáblauambserrelli
armatambunagrossaporrad'eri9atsesperons.
La Gegantavestiagipóamb petxeradepuntes,
davantal i maneguí, una bossade tafetá i un
ventall,i totsduienperruca.L' aspected' aquests
podriaserel decatalá ambvestittípic.

Semblaserqueelsprimersgegantsnoerenres
mésqueunhomepujatdamuntd'unesxanques,
mostrant el seu rostre. Pero cap el S. XVIII
comencenaapareixeraCatalunyaelsdecartró.
A Vilanova no trobemcapdadasobreaquests
fins l'any 1709, tot i que poden ser uns anys
anteriors.

Elquem'agradariatractaraquímésquelahistoria
detalladadelsnostresgegants,ésl' evolució de
la sevaaparencaquehavariat molt alllarg del
temps.

L' any 1771 seguint una moda general a tota
Catalunya,esconstrueixenelsGegantons,poca
cosaen sabende la seva indumentaria, pero
podemafirmar queell vestiapantalonsicása-
ea,tal i com erael gustde l' epoca.

ElsGegants de Vilanova segonsun cromo de la Xocolare-
ría Ballester, l'any 1887.



L' any1814esvareferelvestuaricarcassai testa
delsgegants,peroendesconeixemelsdetalls,i
quel'any 1820i1831lesrobesvarensertenyides.J

L' any1832esvanconfeccionarnousvestitspels
quatregegants,i se'ls va retocar,perodel seu
aspectepocensabem,elGegantencaraduia la
porraamésunsabrenegre,i podemsuposarque
laparellagranvestiadereisocabdillscristians.
PelquefaalsGegantonssemblaserquevestien
de«moros»ja quesabemqueesconfeccionaren
unsturbantsperaells.

Per la Festade la Mare deDéu de lesNeus de
l'any 1855, ja només varen poder sortir els
Gegantons,puig queelsgrossosestavenmassa
malmesos.Al cap de dos anys i grácies a un
generósvilanoví, elsGegantsgrossosseguint
la moda de l' epocavaren servestits de «mo-
ros»,elsnostresgegantsabandonarenaquesta
indumentaria elsdies8i9defebrerde1860en
motiu de les festesdela conquestadeTetuán,
iel gegantdeixá la.porra per un trabucoPero
1'hereuilapubilla vanquedarpervestir, i nova
ser fins el 1863que varenvestir com fadrins
adinerats d' estil vuitcentista. Aquesta
indumentaria duramolts anys,modificant-se

Els GegaotsGrossos I'any 1902, ~tge utilitzada per la seva
recuperacióel 1948. ) .

nomésenquelaGegantal' any 1866vacanviar
elcapellperunamantellinablanca.

EIs Gegants grossoses van deteriorar molt
rápidament,ino foufinsl' any1887enunareunió
familiaranomenada«TheTrankil Club»,quees
va decidir la sevarestauració,foren abillats a
l' estildelsmonarquesinoblescristiansdelssegles
XII oXIII, aquestvestuari eraexcellent, pero
vancanviar la porradel nostreGegantperuna
espasa.

Els Gegantsde SalvadorJlIDCOSa.

PerSt.Antonidel1988elmateixgrupdevilanovins
varestaurarelsGegantons,canviantelseuaspecte
desenyoretsadineratspeldepagesetscatalans,
amb barretina morada que.mésendavant fou
canviadaperlavennella.

L'any 1902enmotiude lesFestesdela Mercé
aBarcelona,esvacanviardenoul' aspectedels
Gegants grossos, es van abillar imitant la
indumentariadel' any1857,esadir desarrams,
la qual cosa fou molt discutida i criticada.
Aquesta va serla indumentaria deIsGegants
grossosfins l'any 1930, que varen deixar de
sortir, produint-se només la pérdua deIs
turbants, i per tant el seucaráctersarraí,l' any
1916i I'aplicació d'una barbaper dissimular
certsdesperfectesdel Gegantde la Porra.

EIs Gegantons foren restaurats l'any 1916,
només diferenciant-se que li fou tomada la
barretinamoradaalGegantó.



Enaquestestatestrobavenelsnostresgegants
l'any 1936, i la mala fortuna va fer que eIs
GegantonsestrobessinaBarceIonajuntament
ambelDraci laMulassaeldiaquevacomencar
eI desastrei allí esvaren perdre, eI Gegants
Grossosvaren restar a Vilanova, pero varen
morir amansdela canalla forasteraquehavia
arribat a la nostravila.
L'any 1940 Salvador Juncosa va cedir uns
nous gegantsa la Vila, erenuna parella amb
indumentariareial, i estractavad' unmodel fet
enseriequeja erapresentad'altres poblacions
deCatalunya.L'any 1948van deixarde sortir
arran de la recuperació deis Gegants de
Vilanova.

L'any 1951van sercedits a la Parroquia de la
Geltrú i només sortien per la Festa Major
d' aquestbarri fins el 1957.ja quel' anysegüent
foren venutsa la Garriga (Valles Oriental) on
encáraeIsconserven.

~ls GegantsdeVilanova esvan presentaren
públic el dia de la FestaMajor de1'any 1948i
comquenovarensermuntatsfins eldiaabans,
lasorpresavaserenveureques'havienaprimat
considerablement,perol' anysegüentja havien
recuperatla sevafigura. Un detall curiós éseI
fet dequeeIdia dela sevaestrenaelGegantde
laPorranoenteniai s'enva improvisar unael
mateixdia.
Lesdarreresrenovacionsdevestuarivarenser
l'any 1961 i el 1983, conservant-secom a
Sarraíns els Grossos i pagesoscatalans els

Els GegantsGrossoscap els anys 1930

Gegantons.
Aixídoncsambaquestresum delahistóriadeis
nostresgegants,podemveurecomhancanviat
no nomésdevestiduressinó tambédereligió,
segonslamodai lesnecessitatsdeisvilanovins.
Peroel carácterrnésdistintiuha estatsempreeI
Gegantde la Porra, desdeprincipis del segle
XVIII prácticamentnol' hadeixada,tot iel seu
peso
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