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Benvinguts!!! 

En nom de tota la colla gegantera “La Cleca” de Bràfim, us 

donem la benvinguda a la nostra XV Trobada Gegantera. 

Estem agraïts de poder celebrar amb vosaltres i amb tot el poble 

de Bràfim una altra trobada gegantera, poder  gaudir del  l’esperit 

geganter  que tots nosaltres portem a dins nostre i que portem arreu on 

anem.  Encara que darrerament, les trobades són menys sorolloses ( els 

grups de gralles i timbals cada vegada són menys ) no defallim en intentar 

dur a terme les nostres trobades arreu de Catalunya, i algunes colles fins 

i tot més enllà. 

Encoratjar a tots els que esteu al davant, dintre i darrere de 

qualsevol colla, no defalliu en el dia a dia, molts sabem el que comporta 

estar dintre d´una colla, costa molt estirar del “carro”, però ens agrada 

la fal·lera gegantera i amb l´ajut de tots vosaltres, brafimencs, foranis i 

amics geganters tirarem endavant la nostra passió. 

A tots vosaltres, gràcies, per venir,  MOLTISSIMES GRÀCIES!!! 

Amunt la  FAL·LERA GEGANTERA!!!!!!!! 

 

 

Llàtzer Parra Gómez 

President i Cap de Colla G.A.T. La Cleca 

 

 

Horaris: 

 

17:30-18:30  Plantada de gegants 

a l’avda. Catalunya. 

18:30 Cercavila. 

20:00 Sopar-Berenar amb les 

colles. 

 

Mapa del recorregut de la cercavila*: 

*es podrà variar l´itinerari en funció de l´estat dels carrers guarnits, 

per mirar pel benestar dels geganters 
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 Colla gegantera La Cleca 

La Cleca va ser fundada l’any 1997 a Bràfim, el grup ja funcionava 

desde feia anys com a companyia de teatre, però com a nova animació es 

va treballar de cara a tenir el grup de gegants per animar les festes del 

poble. 

L’any següent, batejà la seva parella de gegants  Jaume  i  Loreto 

 nascuts de la mà del mestre Joan Miró i 

Oró de La Serra d’Almos. Els noms provenen 

del santoral brafimenc: Sant Jaume i la mare 

de Deu del Loreto; els patrons de la nostra 

vila, celebrant les festes el 25 de juliol i el 10 

de desembre respectivament. Al mateix any la 

colla, batejà el manotes Macabeu, sorgit de 

mans de la mateixa entitat. 

El 4 de juliol de 1999 s’estrena la Parellada, per fer de parella al 

Macabeu i el Grup de Grallers i Tabalers  de la colla. 

L’any 2002 s’estrenen quatre nans fets de la mà del mestre Joan 

Miró, aquests són un nen, una nena, un gos i un avi. La colla també disposa 

de tres nans més què són un arlequí. 

L’any 2009 es presenta el gegantó Galderic, 

nascut de la mà del Lluis Musté de Valls. 

Els gegants i gegantons de Bràfim han voltat 

per molts pobles I ciutats de Catalunya, i també han 

viatjat fins Legánes,  Logronyo,  Prayssac (França) 

i Andorra. 

Els gegants de la colla han apadrinat, fins ara, els gegants  Mingo 

 i  Catarina del Col·legi Dominiques de Tarragona, els gegantons de 

la Colla “Els Cabrits” de Blancafort i el gegant Lo Martí del Mallol de 

la Colla Terra Nostra de Poboleda. 

Actualment la nostra colla és membre de la Coordinadora de 

Geganters i Grup de Grallers de les Comarques Meridionals de 

Catalunya, i de l’Agrupació  de Geganters de Catalunya. 

 

La Cleca com entitat de Bràfim, organitza un seguit de  festes 

populars: el carnaval, la calçotada, Sant Jordi, la revetlla de sant Joan, la 

trobada Gegantera i activitats per la Marató de TV3, també col·labora 

amb les activitats de altres entitats del poble. 

ELS NOSTRES GEGANTS, MANOTES I GEGANTÓ: 

 Nom: Jaume 

Pes: 55 kgs aprox. 

Alçada: 3,60 metres 

Escultor: Sr. Joan Miró i Oró (La Serra d’Almos). 1998. 
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Història: El Jaume representa el senyor de les terres de Bràfim, és a 

dir, l’amo vinyater expert en l’el.laboració de vins, una de les riqueses 

fonamentals de la vila. Abillat amb elegants robes de principis de segle 

XX, porta a la mà dreta un bastó de fusta amb una bola del mateix 

material lligada amb corda a un dels seus extrems.  

Aquest bastó el trobem dibuixat en l’escut municipal antic del 

poble, usat a partir del segle XIII. Els entesos en heráldica no es posen 

d’acord a l’hora de donar-nos una explicació sobre el seu simbolisme, 

creient que es tracta d’un estri de joc estès a Bràfim en aquella època 

(s’havia de fer encaixar la bola amb un dels extrems de la fusta amb 

habilitat) o, més probablement, un bastó de comandament feudal d’alguna 

autoritat brafimenca de l’Edat Mitjana. Sigui el que sigui, els membres de 

la Junta van decidir posar-lo a a la mà del gegant perquè quedés 

perpetuat en la memoria de tothom, com un preuat símbol de la història 

de la vila. 

 Nom: Loreto 

Pes: 50 kgs aprox. 

Alçada: 3,50 metres 

Escultor: Sr. Joan Miró i Oró (La Serra d’Almos). 1998. 

Història: La Loreto representa la seva esposa, portant a la mà 

esquerra un plat de ceràmica catalana amb una mostra del raïm 

de Bràfim. Vesteix també elegants robes i joies d’acord amb la 

seva condició social. 

 Nom: Galderic 

Pes: 14 kg. 

Alçada: 2,20 m. 

Escultor: Sr. Lluis Mosté Grau (Valls). 2009. 

Padrí: Lo Martí del Mallol i l’Adrià de Poboleda. 

Història:El Galderic porta el nom del patró dels pagesos 

a Catalunya. Representa un veremador que cull raïm, fruit de 

la vinya de les terres de Bràfim. Porta a la mà unes estisores i una 

llauna; que fabricava l’Anton al mig del carrer de la Verge i era 

típica dels veremadors a Bràfim en les dècades 50 i 60.  

 Nom: Macabeu 

 

El Macabeu, es un manotes, que porta la vestimenta de un 

típic pageset català amb la seva barretina característica. El 

nom li ve donat per la varietat de raïm més conreada a Bràfim. 

Va ser batejat el 19 de juliol de 1998. 

 

 Nom: Parellada 

La Parellada, una altra varietat de raïm, es la parella 

del nostre gegantó Macabeu, que després de sentir-se 

sol  va demanar que se li fes una parella a mida. Va 

vestida com la protagonista del conte popular, la 

caputxeta vermella, i va ser presentada en societat el 4 

de juliol de 1999. D’identica alçada i pes que el seu 

company, la Parellada porta a la mà dreta un cistell de 

vímet amb una mostra de cireres, la segona riquesa del 

camp brafimenc. 
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Colla de gegants i grallers de Alforja: 

Van néixer el 1994 i el 24 de 

juliol d’aquell mateix any van ser 

batejats. Els seus padrins van ser el 

Marc de Maspujols i la Vitxeta de Reus. 

Un grup de joves del poble es va decidir 

a treure els gegants a les trobades 

geganteres però els inicis van ser 

bastant difícils degut a la manca de 

persones que volguessin portar-los i més 

d’un cop es va pensar en deixar-ho 

córrer. Ara, passats uns anys, la colla ja 

ha solventat aquest problema gràcies a 

noves incorporacions i formem una bona 

pinya. 

ELS NOSTRES GEGANTS 

 Nom: Almira Almenoniz 

Pes: 54 kgs. 

Alçada: 4 metres 

Escultor: Sr. Josep Agustí Feliu de Montblanc 

(Conca de Barberà). 

Història: El nom del gegant ve de la llegenda que 

alguna vegada hem sentit explicar, la del salt de la 

reina mora de Siurana, Abdelàzia, que juntament amb el seu cavall es tirà 

cingle avall per no caure presonera en mans del cristians. Abdelàzia era la 

muller de l’últim valí de Siurana, Almira Almenoniz, i en honor seu el 

nostre gegant porta el seu nom. 

 Nom: Saurina 

Pes: 48 kgs. 

Alçada: 3'80 metres 

Escultor: Sr. Josep Agustí Feliu de Montblanc (Conca 

de Barberà). 

Història: El nom de la geganta ens evoca a l’època de la 

fundació cristiana d’Alforja. Abans, en el nostre terme, 

s’hi havien establert els romans i els àrabs, però després de la conquesta 

del nostre reducte sarraí a Catalunya, que fou Siurana, un dels cavallers 

que s’havia destacat en la conquesta, Ramon de Canagot, fundà Alforja. 

La muller del fundador es deia Saurina, nom que porta la nostra geganta. 

 Nom: Ribeta 

Ja fa temps que ens havíem proposat fer créixer la família gegantera, 

algú que acompanyés a l'Almira i la Saurina arreu del país. Volíem afegir 

un nou membre a la colla però havia de tenir dues premisses molt 

importants: l'havíem de fer nosaltres (dins del possible) i que fos un bon 

representant d'Alforja. I la veritat es que no va 

costar gaire trobar el que buscàvem. Què teníem al 

poble que ens identifiqués? Què millor que una 

avellana, un fruit de la nostra terra? I quin era el 

millor nom per posar-li? Una decisió ben fàcil: Ribeta. 

 Colla gegants i grallers d’Alforja 

http://www.facebook.com/groups/59723387584/
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COLLA Gegantera EL CALÇOT-AAEET Valls 

ELS NOSTRES GEGANTS  

Una parellla de pagesos a punt per fer la calçotada. 

 Nom: Angelina 

Pes: 50 kgs. 

Alçada: 3,2 metres 

Escultor: "L'Entremès" de Valls. 

Padrins: Gegants de la Riba  i   Gegants de la Bisbal del 

Penedès  

Bateig: 4 d'octubre de 1997. 

 Nom: Antonet 

Pes: 55 kgs. 

Alçada: 3'45 metres 

Escultor: "L'Entremès" de Valls. 

Padrins: Gegants de la Riba  i   Gegants de la Bisbal del 

Penedès  

Bateig: 4 d'octubre de 1997. 

 

Web: http://usuaris.tinet.cat/elcalcot/ 

 

Colla Gegantera La Mafumada 

La colla neix al 1991 amb la creació de dos caps-grossos: el 

Joanet i la LLedoneta, patrons del poble, que al 2002, es 

transformen en gegantons. Més tard, fem el Quimet i la Quimeta 

(dos avis catalans), el Tanet (un paiasso) i el Pau (un escolar), tots 

ells caps-grossos. El Caïd Mohamad i l’Asima Falak, són els dos 

gegants que tenim i són tots dos moros. També tenim dos manotesl 

l’Arlequí i la Colombina que són dos personatges de la comèdia 

italiana. 

ELS NOSTRES GEGANTS  

 Nom: Caïd Mohamad 

 

Pes: 35 kgs. 

Alçada: 3 m 

Escultor: Gloria Marín Martínez. 1993. 

 

 Nom: Asima Falak 

 

Pes: 35 kgs. 

Alçada: 2,90 metres 

Escultor: Juan Gallego. 2000. 

http://usuaris.tinet.cat/elcalcot/
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geganters de Solivella 

Cada any a Solivella pels voltans del 15 de Maig, es tria al hereu i 

pubilla infantils, que sempre son el primer nen i nena que durant l’any fan 

10 anys. Els gegants que portarem, representan al hereu i pubilla infantils 

de Solivella. 

Aquest gegants els varem fabricar el grup de geganters i els seus 

vestits foren confeccionats per les intregants del Grup Cultural de la 

Dona de Solivella l’any 2001. 

ELS NOSTRES GEGANTS  

 Nom: Jordi Sere  

Pes: 38 kg aprox. 

Alçada: 3 m 

Escultor: Geganters de Solivella i Grup Cultural de la Dona 

de Solivella. 2001. 

 

 Nom: Montserrat Marinada 

 

Pes: 38 kg aprox. 

Alçada: 3 m 

Escultor: Geganters de Solivella i Grup Cultural de la 

Dona de Solivella. 2001. 

Grup de Gegants “TERRA NOSTRA” 

L’ any 2001 s’ inicià el Grup de Gegants “TERRA NOSTRA” amb 

la primera geganta que tingué l’ Adrià Serrat; representa una rateta i es 

diu Neus.  

Posteriorment, l’ any 2007, concretament el 14 d’ octubre es 

batejà a Siurana el segon gegant de la familia, anomenat Lo Martí del 

Mallol. Fou creat per Joan Miró, de la Serra d’ Almos. Aquest gegant fou 

estrenat a Siurana, essent-ne padrins en Jaume i la Loreto, els gegants 

de La Cleca.  

L’ any 2009 la colla rebé un gran regal, en forma de dona 

costarriquenya: La Giganta. Aquesta geganta fou donada a la colla per 

part de la Mascarada “Los Chapetones” de Costa Rica.  

L’ any 2011, Lo Martí del Mallol va créixer més de 20 cm i se li 

van fer uns braços nous, aspecte amb el qual vindrà aquest any a Bràfim. 

El Grup de Gegants, en nombroses ocasions, compta amb l’ 

inestimable ajuda dels grallers de Falset. 

 Nom: Lo Martí del Mallol  

Pes: 3,65 m 

Alçada: 45 kg 

Escultor: Joan Miró, de la Serra d’ Almos. 2001. 

 

  Gegants Terra Nostra 

http://www.facebook.com/gegants.terranostra?sk=info
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Gegants i grallers de Ulldecona  

GRALLERS D’ULLDECONA 

Al 1991  comencen els Grallers 

d’Ulldecona un camí que encara dura. I que ens a 

portat a molts indrets arreu dels Països 

Catalans.  

 La nostra inquietud per la recerca de 

costums i tradicions perdudes i oblidades ens a portat per diferents 

camins. De entre les activitats que em creat u organitzat en podríem 

destacar el fet d’organitzar la VIª. Vila Grallera de les Comarques 

Meridionals, tot coincidint amb l’any que celebràvem el Xe. Aniversari com 

a Grallers. Val a dir que tot un èxit d’organització i de participació. 

 L’any 2011 també organitzarem la V Fira del Mont Geganter. 

Essent un altre dels èxits de la Colla.  

 En la actualitat contem en una escola de gralla i tabal on impartim 

classes a uns 20 alumnes lo qual ens fa renovar cada dia les ganes de 

tocar, sonar i ensenyar aquest instrument que ens a omplert de musica els 

nostres cors, i la nostra viada. 

 

 

 

 

 

                                 

La Colla gegantera és va fundar l’any 1988 per Joaquim Valls, 

Carlos Mariné, Joan Simó i Rafel Simó. 

ELS NOSTRES GEGANTS  

Són de l’any 1987. El  constructor es Antoni Mujals de Cardona i 

els vestits dirigits per Lourdes Gascó. Els seus padrins són els Gegants de 

la Ciutat de Barcelona des del  9 de setembre de  1988. 

Són padrins del nous gegants de Vinaròs 

 Nom: Lluc 

 

Pes: 41 kg  

Alçada: 3,62 m 

Escultor: Antoni Mujals de Cardona 

 

 Nom: Pietat 

Pes: 39 kg  

Alçada: 3,55 m 

Escultor: Antoni Mujals de Cardona 

 

  Gegants i Grallers Ulldecona 

http://www.facebook.com/groups/54693010887/
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Colla Gegantera del Pla de Sta Maria  

Els nostres gegants van ser batejats el agost de 1986 i 

representen els vents que bufen al nostre poble. El gegant es el Seré i la 

geganta la Marinada tots dos mantenen la seva roba i estructura i fa dos 

anys vam celebrar els seus 25 anys. 

ELS NOSTRES GEGANTS  

 Nom: Seré, el vent de nord-oest. 

Pes: 39 kg  

Alçada: 3,62 m 

Historia: Els objectes que du son: la manxa per cridar 

els vents com feien els bruixots antigament. El sarró on 

hi porta la imatge de Sant Antoni de Pàdua, els palets 

per fer al creu a la sorra i el flabiol dels pastors. El 

gallet per saber la direcció del vent. I finalment 

l'armilla, que simbolitza la nit i l'arc de Sant Martí.  

 Nom: Marinada, el vent del mar. 

Pes: 32,5 kg  

Alçada: 3,5 m 

Historia: Els objectes que du son: la xarxa la porta 

perque es un vent del mar. La corda, perquè cada cop que 

afluixa un nus arriba un cop de vent als mariners. La clau, 

és del forat dels vents perquè mai deixin de bufar.La 

rosa dels vents es el meu escut. 

Web: www.gegantsdelpla.co.cc 

Toquem el dos (Grallers de Pira) 

La colla grallera del poble de Pira va sorgir als voltants de l’any 

1987 amb el motiu de la creació dels respectius gegants anomenats Arnau 

i Salvadora. A causa de l’excessiu pes dels gegants, els grallers no podem 

comptar amb la seva presència fora del nostre poble. Tot i així ben aviat 

podrem gaudir amb ells totes les sortides possibles ja que uns gegants 

més lleugers i idèntics tindrem.  

Durant aquests anys s’ha anat renovant la plantilla grallera fins 

arribar a la colla actual, anomenada  “Toquem el dos”. Des de l’any passat 

està en procés la integració de nous membres molt jovenets i que arriben 

amb molta iniciativa i amb moltes ganes d’oferir bona música i bon 

ambient.  

 

http://www.gegantsdelpla.co.cc/
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Amb la col·laboració de:  


