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21a TROBADA DE GEGANTS DEL MARESME

En Busquets, de Caldes d’Estrac, és el primer gegant hereu de la comarca

Sant Andreu de Llavaneres va ser el centre del món geganter comarcal. El dia 20 de novembre 
s’hi van aplegar 25 colles del Maresme i tres convidats especials. Els gegants de Benicarló, els 
del Passeig de les Palmeres de Tarragona, que van pujar en tren, i també la colla de Bastoners 
de Santa Eulàlia de Ronçana. Tots junts vam celebrar un dia ple d’emocions i sorpreses. 

La primera sorpresa va ser el temps. Totes les previsions deien que plouria i al final ens vam 
trobar un cel només mig tapat, fins i tot deixant ullades de sol i clarianes. Una data tan especial 
no podia quedar deslluïda pel mal temps. No podia pas ploure el dia que es celebrava la 21ena 
trobada comarcal. Es feia el dia 20 de novembre, mentre que la primera va ser també un dia 
20, el juliol de 1991. La festa, a més, servia per tancar els actes de celebració dels 20 anys de 
la Coordinadora de Geganters del Maresme. Tot un grapat d’efemèrides que s’havien de 
celebrar inundant Llavaneres de gegants. I així ho vam fer. Ens vam plantar tots al Passeig de 
la Mare de Déu de Montserrat i ens vam dividir en dues cercaviles. Una pels gegants de pobles 
amb mar, i una altra pels gegants de pobles interiors. 

Junts vam arribar al parc de Ca l’Alfaro, i allà... Festa Grossa! Després d’entrar tots, es va 
ballar la Dansa del Maresme (interpretada pels grallers de Llavaneres, amb l’especial 
col·laboració dels de Badalona), ni més ni menys que amb 13 parelles de gegants! I va sortir 
rodona. Però l’emoció del dia es guardava per al final. Ja sabeu que el dia 20N de 2011 
passarà a la història per ser dia electoral, és a dir, pel dia que es va escollir el primer gegant 
hereu de la comarca. Sant Andreu de Llavaneres ha tancat el cicle de pubilles. Aquest any ho 
ha estat la Minerva i a casa seva s’ha escollit el primer Hereu. Com tota festa, necessitava dos 
grans mestres de cerimònies. Aina Garí, arenyenca i pubilla del Maresme, i Pau Bartrolí, de 
Calella, Hereu de Catalunya. Van fer un tomb pel parc, escollint quin gegant era mereixedor del 
títol d’hereu, i finalment es va obrir el sobre que contenia el resultat de la votació de les colles. 
L’escollit era... En Busquets, de Caldes d’Estrac, la parella de la Fàtima (que ja va ser pubilla el 
1997). Així doncs, i coincidint amb el tancament dels 30 anys dels seus gegants, la trobada 
comarcal serà a la vila de les aigües termals, on celebrarem de nou la trobada del  Maresme, la 
comarca del bon rotllo. 

2 Text: Oriol Leo
Fotos: Oriol Rodríguez



3LES NOSTRES NADALES



24

5è SOPAR DEL MARESME

RESUM DEL QUE VA SER EL Vè SOPAR DELS CAPS DE COLLA DEL MARESME, O EL QUE 
ÉS EL MATEIX: TENIM RRIP, TENIM REI, TENIM GRAN BARRUFET I TENIM KARAOKE!

Com ja és habitual al Maresme cada any es celebra un sopar de Caps de Colla. Enguany va ser 
el divendres dia 2 de desembre. Aquest sopar, organitzat per la Roser de Caldes, és una mica 
peculiar, ja que sol estar amenitzar per les Folloneres Majors  oficials de la Comarca i és 
totalment imprevisible el que hi pot passar. Enguany, a les Folloneres s'hi han afegit dos aspirants 
a Follonero: en Cèsar Carmona i en Genís Corbalán.

Durant el sopar, i a proposta d'en Cèsar, es va presentar i es va votar el nou Reglament de 
Règim Intern Paral·lel de la Comarca. Aquest RRIP regula temes tant importants com ara el 
nom oficial de la Coordinadora: Coordinadora de Geganters del Maresme o bé La Comarca del 
Bon Rotllo (CGM-CBR); el sistema d’elecció dels vocals: per sorpresa i encara que es manifesti 
que no se'n vol ser; la imatgeria: les dues Folloneres Majors; els balls de protocol: El Paquito 
Chocolatero i el Follow the leader, acompanyades per la resta de membres de la CGM-CBR... 

Tal i com s’ha dit el RRIP va ser votat, tovalló a mà alçada, i aprovat per unanimitat. Qualsevol 
membre de la Coordinadora, que estigui al corrent de les quotes de pagament, pot sol·licitar una 
còpia d’aquest RRIP a la següent adreça electrònica: i si el responsable de fer-ho està inspirat, 
l’enviarà ràpidament.

Després de la votació es va penjar la L d’aprenent als dos membres més novells del sopar: en 
Xavi i la Dolors de Palafolls, que les van portar amb molta dignitat durant tota la nit. Però la cosa 
no va acabar aquí. Després de la lectura d'un conte clàssic del les Germanes Folloneres Grimm, 
es va proclamar Rei de la Comarca a David Roy, i es va imposar la Barretina de Gran Barrufet de 
la Comarca a Albert Abellán (en reconeixement a aquests darrers anys encapçalant la vocalia). 

Arribats a aquest punt,  va ser el moment del Karaoke, dinamitzat per en Genís. Tothom va 
participar en la cantarella, ja en categoria individual, on en Lluís de Tordera  se'ns va descobrir 
com a gran artista, per parelles de les quals destacarem la formada per en David i en Cèsar que 
van cantar Mi carro, d'en Manolo Escobar, o en la categoria de grups: les dones cantant La 
chica ye-ye a capella, i els homes l'Himne del Barça.

Aquest és un petit resum del que podem recordar del sopar dels Caps de Colla maresmencs. 
Esperem amb ànsia que arribi el proper any i poder celebrar-ne un altre, complint així amb el que 
diu el nou RRIP en el seu article número 8.

Les Folloneres Majors

Text: Anna M. Mas
Fotos: Roser Ercilla



RECEPCIÓ INSTITUCIONAL A BADALONA

El passat 30 de gener de 2012 la colla de Geganters de Badalona varem gaudir un moment força 
important. Es tractà d'una recepció institucional que l'Ajuntament de Badalona ens va oferir pels 
nostres 25 anys de trajectòria que varem complir durant l'any anterior. L'acte s'inicià a les 7 de la 
tarda  al Saló de Plens, amb la presència de l'Alcalde sr. Xavier García Albiol, la regidora de 
Cultura, Montse Salgado, a més de la representació dels diversos regidors del Ple. Des de la colla 
hi varem assistir una trentena de membres, encapçalats pel nostre cap de colla Xavier Leoz.

L'acte comptà amb un breu parlament de l'Alcalde que mencionà la gran tasca que hem fet a la 
ciutadania. Així doncs, el batlle ens entregà una reproducció de les àmfores romanes de la ciutat. 
Seguidament, el cap de colla digué unes paraules tot fent un reconeixement a totes aquelles 
persones que hi han passat. També posà èmfasi que durant aquests 25 anys hem aconseguit 
l'objectiu de recuperar figures històriques, però, a la vegada, és necessari el seu manteniment. Tot 
plegat un acte senzill, però emotiu, que finalitzà amb una sessió de fotos que, per falta d'espai, es 
feu a les escales de l'entrada del consistori.
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25è ANIVERSARI DELS GEGANTS DE TEIÀ

El diumenge 13 de novembre es reuniren a Teià, per celebrar 
els 25 anys d’en Pere i l’Elionor de Noguera, una quinzena de 
colles geganteres. Els geganters de Vilassar de Dalt ens 
donaren la sorpresa assistint a la trobada amb els gegants 
vells, els quals van ser presents a l’estrena dels gegants de 
Teià. També ens sorprengueren els geganters d’Esplugues de 
Llobregat ja que el gegant Mateu vingué a lloms del seu cavall 
Quim, cosa no gaire habitual, sinó és a la seva població. No hi 
van poder faltar els gegants padrins, els d’Alella i el Masnou, i 
nombroses colles de la comarca, com les de Tordera, Pineda, 
Caldes d’Estrac, Sant Vicenç, d’Argentona i escola Bergantí del 
Masnou. Les colles veïnes de Cornellà de Llobregat i de 
Badalona, i de més lluny vingueren els gegants de Taradell, 
Centelles i Ribes de Freser. Destacar també la presència de 
l’esplai teianenc Itaca (que també celebrava els seus 25 anys).

Amb el cel amenaçant de pluja, els gegants feren una curta 
cercavila fins arribar al Parc de Can Godó i allà cada colla va 
fer el seu ball de lluïment on hi vam poder veure balls prou 
interessants com el “De la terra a l’infern” de Tordera o “La 
Melicana” de Badalona. Però un dels moments més emotius 
fou quan en Lluís i la Maria de Vilassar de Dalt feren el “Ball 
Nou”, malgrat la pluja. La diada va concloure amb un ball 
conjunt amb els padrins,  pluja de confeti i encesa d’una traca. 

Text: Sergi Galocha
Fotos: Oriol Rodríguez

Text: Geganters de Badalona
Fotos: Leandre Benito



L'AGRUPACIÓ INAUGURA LA NOVA SEU
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PESSEBRE GEGANTER A PINEDA

Aquestes festes de Nadal a Pineda de Mar, per 
celebrar el 25è aniversari dels Gegants, s'ha fet 
un pessebre ideat per l'Associació Pessebrista 
de Pineda de Mar.

El pessebre està format pels gegants de Pineda 
de Mar, en Guerau I i l'Ermessenda de Montsoriu, 
i unes figures dels gegants dels pobles veïns fetes 
a mà. Els pobles dels gegants veïns són:  Vilassar 
de Dalt, Mataró, Calella, Malgrat, Caldes, Arenys 
de Mar, Tona i Amer.

Per acompanyar i afegir un toc de decoració s'han 
inclòs reproduccions de diversos monuments de 
cada poble de fons amb els gegants en miniatura.

Per  fer aquest pessebre s'hi han destinat més de 
mil hores de treball del qual es va presentar el 
passat 18 de desembre. Durant totes les festes  
s'ha pogut visitar aquesta exposició a la Sala 
Municipal d'Exposicions.

El passat 26 de novembre  de 2011 l'Agrupació de 
Colles de Geganters de Catalunya va viure un dels fets 
històrics més importants. Al matí, i dins de l'Assemblea 
Extraordinària, es va aprovar la renovació dels Estatuts 
i el Reglament de Règim Intern. A la tarda, però, es va 
procedir a la inauguració de la seu ubicada a Sant Feliu 
de Llobregat. Abans, però, hi va haver una emotiva 
cercavila d'en Treball i na Cultura (del 1988) duts per 
diverses representacions de les 22 Ciutats Geganteres 
que els han dut. Des del Maresme hi hagué la especial 
representació del vilassarenc Miquel Vilamitjana, cap 
de colla quan Vilassar de Dalt fou Ciutat Gegantera el 
1987.

Així doncs, un cop finalitzat el cercavila, i de la mà del 
Cos de Monitors de l'Agrupació, es feren els 
emblemàtics Ball Nou i Ball d'Aniversari. Tot seguit, 
amb els respectius parlaments, es procedí a fer 
l'entrada dels gegants a la nova seu museïtzada, que 
comparteix espai amb els elements festius de Sant 
Feliu de Llobregat.

Text i fotos: Iris Lambert

Text: Marçal Anvaró
Fotos: Mercè Ricart



Al meu poble passen coses molt estranyes: un home 
de l’espai es va estar passejant durant tot el diumenge 
al matí per la Fira de Santa Llúcia. A l’esquena portava 
un cartell on es podia llegir: “El 2012 a Vilassar de Dalt 
passarà una cosa més gran que la fi del món”. Ja feia 
dies que aquest cartell es podia veure penjat per tot el 
poble. Els vilassarencs especulaven sobre si era una 
campanya per anunciar la inauguració d’un local 
nocturn, d’un restaurant, o be un nou programa de 
ràdio.

El mateix diumenge, a la 1 del migdia, tal i com s’havia 
anunciat, va sonar la música Odisea en el espacio 
(2001), i en mig de l’expectació, l’home de l’espai va 
desplegar una pancarta on s’informava que el 2012 els 
gegants vells de Vilassar de Dalt, Lluís i Maria, 
complien 100 anys. 

El 2012 serà un any molt especial. Els nostres gegants 
es converteixen en centenaris i no només volem que 
tots els vilassarencs sentin aquest fet com a propi, sinó 
traslladar-lo a la resta del món geganter sobre tot a la 
nostra comarca, el Maresme, on sabem que també són 
molt estimats. Així doncs, els actes centrals del 
centenari se celebraran els propers 25 i 26 d'agost.
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ESTRENA AL BARRI DE LA LLÀNTIA (MATARÓ)

I DES DE VILASSAR DE DALT...

El 2012 a Vilassar de Dalt passarà una cosa més gran que la fi del món.

Avui, 29 de gener del 2012, el barri de La Llàntia de 
Mataró ha estrenat un nou gegant. Es tracta del Pare 
Echarri, que representa un pare salesià que, als anys 
60, va ajudar a fundar l’església i l’Associació de Veïns 
del barri, tan a l’hora de fer la construcció, com a 
formar-les com a entitat. La figura és obra del 
constructor de gegants mataroní Sergio Laniado, del 
Taller La Closka, mentre que el vestit l’ha fet 
l’Artesania Dorada. A la mà esquerra hi porta una 
pala, simbolitzant l’ajuda que va oferir per construir 
l’església i l’associació, mentre que a l’altre mà, hi du 
una llàntia, fent referència al nom del barri.

Després de fer la plantada al Parc de la Llàntia, s’ha 
dut a terme l’estrena de la nova figura. Al mig de la 
plaça, hi havia el gegant tapat i quan l’han destapat, 
per sorpresa, de dins la funda, ha aparegut l’Executiu, 
l’altre gegant del barri. Quan la gent encara estava 
sorpresa i preguntant-se on era el Pare Echarri, el nou 
gegant ha arribat ballant des d’un dels carrers que 
dóna accés a la plaça. Després, totes les figures, de 
diferents escoles i entitats de Mataró, han fet una 
cercavila pels carrers del barri i una ballada final.

Text: Anna M. Mas
Fotos: Marta Naudín

Text: Sergi Galocha
Fotos: Rorger Vergés



HISTÒRIA DE LA COORDINADORA (v)

Una comarca amb imaginació...

Des de Calella (al 2003), les trobades, i les pubilles, s’anaven realitzant i escollint respectivament. 
El Masnou (on es recuperà la participació de la colla de Sant Vicenç), Alella (on hi entrà la colla 
de Premià de Dalt) i Mataró (amb la reincorporació de Premià de Mar) foren les següents 
trobades comarcals. Val a dir que, la trobada de Mataró fou del tot especial. Doncs el 2006 va 
anar a parar a la capital del Maresme. Aquest cop, de la mà de la Colla d’Iluro (colla no 
institucional). La colla oficial, la Família Robafaves, tot i no compartir el tarannà de la 
Coordinadora, participà en l’acte, juntament amb 35 colles del teixit associatiu mataroní, les 23 
del Maresme, i de nou en Treball i na Cultura de l’ACGC. Un total de 60 colles! La següent 
trobada seria a Sant Vicenç de Montalt (val a dir que aquí seria el darrer cop on, de moment, hi 
participarien les colles de Sant Simó  de Mataró i barri dels Abells  de Canet de Mar), on 
s’escolliria la Susanna de Santa Susanna. L'elecció seria d’allò més curiosa. Seria a través d’un 
estel gegant d’on baixaria el veredicte. De fet, les trobades del Maresme sempre s’han 
caracteritzat per la manera en que es feien saber els veredictes. Per exemple, a El Masnou, en 
Pere el Drapaire dansà per tota la plaça fins aturar-se davant de l’elegida. Una cosa semblant fou 
a Vilassar de Mar, on la parella després de passejar-se davant de totes les parelles saludaren, 
finalment, a l’escollida. A Teià i a Alella els capgrossos foren els encarregats d’anomenar la 
pubilla, ja sigui desplegant un cartell o bé amb un ball que s’encerclaria la geganta. Així mateix es 
feu a Badalona, però amb la diferència que una àliga de carn i ossos portà el veredicte 
prèviament tot planejant. A Mataró, els Capgrossos (castellers), feren un pilar d’agulla tot 
desplegant una gran pancarta on hi havia el nom en qüestió. A Calella i a Vilassar de Dalt també 
s’utilitzà el mètode del cartell (ja sigui jugant amb un Canó de llum, a Calella, o bé amb fonts de 
pólvora). A Santa Susanna, però, foren l’Hereu i la Pubilla de Catalunya els encarregats de 
mencionar-la tot anant al galop i saludant-la. On si que es va fer una salutació curiosa fou a 
Premià de Dalt. L’elecció va anar a càrrec de tres estruços (de mentida, és clar).
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A dalt a l'esquerra: Estel que va dur el veredicte 
de la pubilla del 2007.

A dalt a la dreta: Capgrossos de Mataró 
desplegant la pancarta de la Margaridassa de 
Sant Vicenç el 2006.

A sota: Moment d'elecció a Calella de la geganta 
del Masnou. 

Text: Xavier Navarro



Més moments d'eleccions...
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Salutació dels gegants de Vilassar de Mar en l'elecció de l'Elionor de Teià com a pubilla 1999. 
Foto: Fotograma de Josep Layola

Dues instantànies de l'elecció de la Minerva de Llavaneres com a pubilla 2010 a Badalona. 
Foto: Leandre Benito i Carme Dalmau

A l'esquerra la elecció a Alella (2005)i a la dreta la elecció a Premià de Dalt (2009). Foto: 
Geganters d'Iluro i Carles Leal.



AGENDA GEGANTERA

Assemblea General de l'ACGC (4 de febrer): La Seu d'Urgell

XXVII Ciutat Gegantera de Catalunya (9 i 10 dejuny): Masquefa

XXII Trobada Comarcal del Maresme (11 de novembre): Caldes d'Estrac

BREUS

Candidatura:  Calella presentarà, durant la propera Assemblea de l'ACGC el 4 de febrer, la 
candidatura per optar a la 27a Ciutat Gegantera de Catalunya. Podeu seguir la seva activitat al 
seu web: www.gegantscalella.cat

Calendari Geganter: El setmanari La Clau, que abarca tot el Baix Maresme, ha publicat enguany 
un calendari de temàtica gegantera. Hi surten totes les figures del Baix Maresme, des de Montgat 
fins a Sant Andreu de Llavaneres.

QUÍ SOM???
Edita: Coordinadora de Geganters del Maresme
Fitxa tècnica: Número 13, 2a etapa, gener de 2012
Han col·laborat en aquest número: Anna Maria Mas (Vilassar de Dalt), Oriol Leo (Arenys de 
Munt), Sergi Galocha (Mataró), Iris Lambert (Pineda de Mar), Núria Abellán (Badalona)
Coordina: Xavier Navarro (Badalona)
Vocals de comarca: Marià Parera (Llavaneres) i Roser Ercilla (Caldes d'Estrac)
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Malauradament, però, i com a opinió 
personal (coordinador butlletí), 
m'agradaria esmentar la complexitat 
que hi ha hagut amb els editors per 
tal que d'alguna manera (i com a 
Coordinadora) se'ns reconegués la 
tasca de col·laboració que hem fet 
de molt bon grat. Així doncs, si us hi 
fixeu bé enlloc posa qui ha 
col·laborat en aquesta edició. En fi, 
coses que passen! 
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