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2 Text i fotos: “Maresme Gegant”

Enguany Calella és capital dels gegants catalans. Des de 
1987  que el Maresme no vivia quelcom similar amb la de 
Vilassar de Dalt. A més, aquests dos municipis estan 
agermanats mitjançant els seus gegants ja que uns en van 
ser els padrins dels altres. Més enllà d'això hem volgut 
dedicar aquest “Maresme Gegant” a Calella, però en 
especial a l'esdeveniment en si de la “Ciutat Gegantera” i 
també a en Treball i na Cultura (que enguany celebren els 
seus 25 anys i, d'alguna manera o altra, han tornat el passat 
28 d'abril a Montserrat). És per això que hem encetat 
aquesta edició amb un recull del que va ser la 3a Ciutat 
Gegantera de Catalunya.

La festa s'inspirà en la Ciutat Pubilla de la Sardana (actual 
Capital de la Sardana), de la mà de l'Agrupació de Colles de 
Geganters de Catalunya en voler fer una trobada anual de 
totes les colles associades. A hores d'ara aquesta festa s'ha 
convertit en la capital dels gegants catalans, on tots hi són 
benvinguts, sense entendre de procedències, protocols, etc.

La primera es celebrà a Sallent  i la segona a Tona. La 
seguiren Vilassar, Molins de Rei, Sant Celoni, Manresa, Sant 
Julià de Lòria (Andorra), Matadepera, Reus, Palamós, 
Lleida, Esplugues de Llobregat, Mòra d'Ebre, Vic, Barberà 
del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Carles de la Ràpita, 
Mollet del Vallès, El Prat de Llobregat, Capellades, 
Montblanc, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts, 
Tàrrega, Manlleu, La Seu d'Urgell, Masquefa i, finalment, 
Calella. L'any que ve serà Cervera qui acollirà aquesta gran 
festa. No obstant, el 1996 va ser quan no es feu la festa per 
manca de relleu.

Era l'any 1988, i a Montserrat, quan s'estrenaren en Treball i 
na Cultura, uns gegants amb l'objectiu de representar 
Catalunya en totes les seves besants. Alhora se'ls hi atorgà 
el privilegi de ser duts per totes aquelles poblacions que 
fossin Ciutat Gegantera. Fins ara, tots aquests municipis han 
correspost amb aquest “pacte” i els han dut i ballat amb el 
“Ball Nou” i el “Ball de l'Aniversari”. Cada població ha deixat 
la seva emprenta en la manera de ballar-los i moure'ls. Més 
tard, al 2008, al pacte s'hi afegiren els gegantons “Pau i 
Alegria”. Pel que fa el Ball Nou, aquest pot ser interpretat, 
des de 1998, per qualsevol de les figures amfitriones de la 
gran festa.

Cada Ciutat Gegantera ha tingut un caràcter pròpi però a la 
vegada han compartit diverses característiques comunes. 
Una d'elles és el monument, sent així com cada municipi 
acollidor de la festa té el seu pròpi. L'altra és que els actes 
es concentren majoritàriament en un cap de setmana, i no 
és fins un any després que es fa la cloenda de la ciutat 
gegantera.    

QUÈ ÉS UNA CIUTAT GEGANTERA?

1a Ciutat Gegantera, Sallent 1985. 
Foto: Arxiu Geganters de Sallent.

Barberà del Vallès, 2000

Traspàs de gegants a Sant Carles 
de la Ràpita. Any 2002.

Montblanc, 2006.
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Potser aquesta afirmació és una mica agosarada, però segurament és ben encertada. De fet, en 
Treball i na Cultura mai han marxat, però a la seva manera han retornat. I així va ser, el passat 
diumenge 28 d'abril pel matí a l'Abadia de Montserrat van reaparèixer. La relació d'aquests 
gegants amb la muntanya no és casual, perquè 25 anys enrere s'hi van estrenar tot i que un 1 de 
maig.

La festa de l'aniversari estava prevista per acollir 65 colles d'arreu de Catalunya i alguna del País 
Valencià. Des del Maresme s'havien apuntat les següents colles: Palafolls, Calella, Badalona, 
Vilassar de Dalt, Alella, Llavaneres, Premià de Mar, Iluro  de Mataró, Sant Simó  de Mataró, i 
l'escola Jungfrau de Badalona. 

Malgrat tot, la pluja, i també la neu, va deslluir l'acte, o potser li va donar un toc més interessant. 
En tot cas, la majoria d'actes es van suspendre i els gegants no van poder sortir a passejar per 
l'abadia. Tots excepte els amfitrions, en Treball i na Cultura que, juntament amb en Pau  i 
l'Alegria, van estar presidint, als porxos, l'entrada a l'atri del monestir.

Fou a les 12.00h quan s'iniciaren els actes centrals. Així doncs, i interpretades pels Ministrers del 
Sabre, en Treball i na Cultura dansaren el Ball Nou i el Ball de l'Aniversari. Aquests balls foren 
realitzats pel Cos de Monitors de l'Agrupació, grup que vetlla pel manteniment i dignificació del 
ball de gegants de l'entitat  catalana. En aquest moment el Cos de Monitors, i també l'Agrupació, 
va voler dedicar aquestes danses a Toni Blanco,  geganter d'Esplugues de Llobregat i membre 
del Cos de Monitors que el passat febrer ens deixà.

L'acte prosseguí amb l'assistència, per part de l'ACGC, a la missa conventual a les 12.00. Un cop 
finalitzada aquesta es procedí a la cloenda de l'acte amb els parlaments del president de 
l'Agrupació i la cessió dels gegants Treball i Cultura a la colla de Masquefa. Per acabar, els 
ministrers interpretaren una peça oblidada en el temps. Fou la Cançó dels Geganters, un tema, 
compost per Ramon Manent,  que en el seu dia es volia convertir en l'himne de tots els geganters, 
però no pogué ser.

BENVINGUTS DE NOU, TREBALL I CULTURA!
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A FONS: III CIUTAT GEGANTERA, VILASSAR DE DALT

4 Text: Xavier Navarro
Fotos: Geganters 
Vilassar de Dalt

Vilassar de Dalt, l'any 1987 fou la tercera Ciutat Gegantera 
de Catalunya. Aleshores aquesta celebració era un pel 
diferent al que es fa actualment. Hem de tenir en compte 
que aleshores no hi havia en Treball i na Cultura i, per 
tant, no existia cap protocol o norma concreta per a la 
celebració d'aquest acte.

La festa gegantera vilassarenca i catalana es va gestar 
durant el 1986. Però no fou fins el 13 de desembre 
d'aquell any que, en Assemblea de l'ACGC, celebrada a 
l'osonenca població de Tona, s'escollí oficialment la seu de 
la festa (és a dir, 4 mesos abans!). Així doncs, la festa es 
va preveure pels dies 1, 2 i 3 de maig del 87 tot coincidint 
amb les festes dels Sants Màrtirs. En aquest sentit la 
colla de Vilassar ja havia iniciat la seva activitat l'any 1983 
i des d'aleshores va començar a fer trobades al poble 
durant el mes de maig. D’aquesta manera, el 1984 va ser 
una de les colles fundadores de l'Agrupació de Colles de 
Geganters de Catalunya.

La Ciutat Gegantera, que agafava el relleu de Sallent 
(Bages) i Tona (Osona), va anar dedicada especialment 
als seus dos gegants Lluís i Maria que just aquell any feien 
75 anys  d'història. És per això que el primer dia de 
celebració, a les 12 del migdia, es presentà el nou vestit 
de la geganta. Aquesta figura recuperava la part de dalt 
que va lluir quan es va estrenar (que encara du), mentre 
que la faldilla es va fer de nou. Seguidament es feu un 
cercavila que procedí a inaugurar el monument dissenyat i 
construït per l'artista local Joan Artigas  i Planas 
(dissenyador del programa i l'anagrama de la festa), i 
situat (encara ara) al carrer Llessamí cantonada amb 
Ignasi Iglesias. L'endemà en destacà un cercavila de 
capgrossos i l'estrena d'una sardana composta per a 
l'ocasió.

Però el punt àlgid de la celebració de la trobada fou el 
diumenge, quan els carrers de Vilassar s'ompliren de 
gegants. A partir de diverses fotografies s'ha arribat a 
contar l'assistència de 85 colles (es diu que hi van assistir 
unes 92 colles, tot i que no s'ha pogut contrastar). La 
comarca que més assistència tingué fou el Maresme amb 
15 colles, seguides per Osona (10),  Baix Llobregat, Vallès 
Oriental i Bages (8); Vallès Occidental i Alt Penedès (5); 
Anoia i Barcelonès (amb 4), etc. Tot i això també hi 
hagueren representacions de comarques com Alt 
Empordà, Baix Empordà, Baix Penedès, Garraf, Urgell, 
Pla d'Urgell, Ribera d'Ebre,  Tarragonès (2), Conca de 
Barberà (2), Berguedà (2). Cal destacar que per primer 
cop en una ciutat gegantera, el Principat d'Andorra hi és 
present amb les seves dues úniques colles geganteres: 
Sant Julià de Lòria i Andorra la Vella.
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Val a dir que, malgrat que durant el cercavila van caure 
quatre gotes, tots els actes es desenvoluparen. La 
plantada final fou al Camp de Futbol amb una ballada 
general.

Com ja s'ha dit, es va composar un himne per aquesta 
gran festa que es publicà en un disc de vinil. Es tracta de 
la sardana “Els Gegants a Vilassar” amb música de Rosa 
Maria Vidal, arranjaments de Simó Comas i interpretació 
de la Cobla Laietana. També s'estrenà el Ball de Gegants 
de Vilassar de Dalt (que encara ara es balla en ocasions 
puntuals), editat en el mateix disc, compost per la mateixa 
Rosa Ma. Vidal i interpretada pels músics de la colla 
gegantera vilassarenca. A més, també se'n feu una lletra 
(interpretada pel Col·lectiu d'aficionats de Vilassar, i amb 
el piano de Lurdes Closa) que tot seguit reproduïm:

Enlairem un cant de joia
i unint nostres mans refermem una rotllana
que ens faci més grans.

Un poble unit,
avança altiu,
dansant joiós amb cor festiu
curcull d'amor

Ballen els Gegants
pels carrers de Vilassar
tothom surt al balcó
per veure'ls desfilar.

El poble està content
Vilassar de Dalt somriu
cara el vent sense por
i amb fervent germanor
rep tothom decidit i joliu.

Dansem tot puntejant
airosos la sardana
vibrem d'il·lusió
som vila gegantera.

Dansem amb els Gegants
i unim-nos en un cant
que a tota Catalunya
bategui al cor de Vilassar. 

Per finalitzar val la pena esmentar que la colla 
vilassarenca estrenaren l'1 de maig del 87 en Treball i na 
Cultura a Montserrat. A més, acolliren el 12 de desembre 
del 1987, a la Sala Teatre Vilassarenc, l'Assemblea 
General Ordinària de l'Agrupació. 

Informació extreta de:

- Arxiu Ferragut de Vilafranca del 
Penedès

- Butlletíns de l'Agrupació de 
Colles de Geganters de Catalunya. 
Números 3, 4 i 6.
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HISTÒRIA DELS GEGANTS DE CALELLA

Text: Xavier Navarro
Fotos: Geganters de Calella

La publicació calellenca “Cap-aspre” ens explica que el Dr. 
Modest Furest, juntament amb les autoritats i entitats locals, volia 
fer uns gegants per Calella. Així fou com s'encarregà la tasca a 
Narcís Legarés i Banús  conjuntament amb l'escultor Sr 
Ferrerons (posteriorment el Sr. Brunet feu el bust de la 
geganta). Els gegants foren fets a Calella, però la procedència 
olotina dels constructors va ser clau per a que aquestes figures 
s'acabessin assemblant a les que hi havia (i de fet encara ara hi 
són) a la capital de la Garrotxa. Finalment, s'estrenaren el 16 de 
juny de 1935 durant les Festes de Sant Quirze, juntament amb el  
Mastegamosques (inequívocament inspirat en el Lligamosques 
d'Olot) i 5 capgrossos més. Un any després són fets de nou 
degut al pes excessiu (més de 102 kg) passant de guix massís a 
cartró-pedra. El 36, en motiu de la Guerra Civil, es donen per 
perduts, i són recreats el 1943 i dansaren fins el 1960. 

Un any després, el 1961, Calella veu passejar uns gegants nous 
de manufactura de El Ingenio de Barcelona, que ja havia donat 
llum a altres gegants de la comarca del Maresme com  els de 
Canet de Mar  o El Masnou. Aquestes figures tenen la 
particularitat de gaudir de peces idèntiques a poblacions com 
Llagostera, L'Esquirol  o els mateixos d'Argentona, tot i que 
amb “petites” diferències. Aquests gegants han perdurat fins 
l'actualitat encara que els que surten són una còpia exacta en 
fibra de vidre (per part de Toni Mujal de Cardona).

L'any 1982,  Calella és un dels municipis que forma part del 
“primer” esclat del món geganter tal i com el coneixem avui en 
dia. Aleshores, organitzà la primera trobada de gegants en la que 
hi participaren figures d'arreu del principat. De fet, la colla de 
Calella fou una de les fundadores de l'ACGC. Justament aquell 
1982 s'estrena una 2a (o 3a) parella que s'anomenaren “Bernat 
II i Timbor de Fenollet”, unes figures construïdes pels arenyencs 
Ma Àngels Mercader i Jordi Marquès, que més endavant van fer 
els gegants d'Arenys de Munt, Tordera  i la recreació dels 
gegants de Caldes d'Estrac. No obstant, Bernat i Timbor, a la 
llarga haurien de ser retirats dels carrers degut a una 
descompensació estructural. 

El 1982 s'estrena també un element de bestiari molt arrelat a la 
vila. És la Llopa, que l'any 2007 se'n fa una recreació més 
embellida per Toni Mujal de Cardona. Uns anys abans, el 2002, el 
mateix constructor recrea la històrica primera parella de gegants, 
batejats com a Quirze  i Minerva. S'estrenaren en un acte 
nocturn amb l'apadrinament dels coetanis gegants vells de 
Vilassar de Dalt, i amb el testimoniatge d'en Treball  i na 
Cultura.

El mateix 2002 na Minerva és escollida geganta pubilla del 
Maresme, i l'any següent Calella acull la 12a trobada comarcal. 
No és fins el 2010 que Calella acull la quarta Fira del Món 
Geganter. I és justament aquest any quan s'estrenen uns 
gegantons a escala dels gegants Quirze i Minerva.

Mastegamosques i gegant 
durant la construcció. Al pit del 

gegant s'hi pot llegir “Obra 
pòstuma de Jaume Ferrarons. 

Calella, 14-2-1935”.

Informació extreta de:

- Web Colla Gegantera de Calella 
<gegantscalella.cat>.

- “Tornem-los a fer!”, Geganters de 
Calella, Revista Gegants, número 
55, tardor 2002.

Estrena dels gegants. 1935.
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El divendres de Ciutat Gegantera es farà l'acte de pregó d'inici de la gran festa. Serà en aquest 
acte on podrem veure dansar el “Ballet dels Gegants de Calella”. Aquest cop, però, tindrà la 
particularitat que s'hi afegirà l'instrument més antic de la història, la veu humana. Així doncs, 
s'interpretarà una lletra que data de 1935, i escrita per Francesc Gay i melòdicament 
recuperada posteriorment per Marta Tarridas. A continuació us transcrivim aquesta lletra que, a 
hores d'ara, podríem considerar que seria l'himne de Ciutat Gegantera d'enguany.

I

Sobre els ulls de la quitxalla
i a la cara dels més grans,

ha florit una rialla quan,
al mig de carrer balla

La parella dels gegants.

Contrapunt de dansa,
pas de minuet,

el Gegant no es cansa
de teixir el ballet.

I la Gegantessa
balla el seu costat,

com si fos mestressa
De nostra ciutat.

Balla, gegant, balla. Que riurem de grat.

II

En sentir la cantarella
que desgrana el flabiol,
de l’infant fins a la vella
tot el poble de Calella

s’alça en pes, com un cor sol.

Tothom a la plaça
amb el vestit nou,

que ara el gegant passa
moguent enrenou.

I la Gegantessa
balla el seu costat

com si fos mestressa
de nostra ciutat.

Balla, gegant, balla Que riurem de grat.

III

A ple dia o a les fosques
salta i balla el Gegantàs
l’eixerit Mastegamosques

tot moguent ses nines tosques
va davant, marcant-li el pas.

Entre amors i balles
i ofici i sermó,

neixen les rialles
de Festa Major.

I la Gegantessa
balla el seu costat

com si fos mestressa
de nostra ciutat.

Balla, gegant, balla. Que riurem de grat.



28

COLLES INSCRITES A LA CG'13

MARESME:
- Alella
- Arenys de Mar
- Arenys de Munt
- Argentona
- Caldes d'Estrac
- Canet de Mar – Escola El Turó
- Dosrius
- El Masnou
- Mataró – barri de L'Havana 
- Mataró – barri de La Llàntia
- Mataró – Escola Àngela Bransuela
- Mataró – Escola Pia Santa Anna
- Mataró – Iluro
- Mataró – Sant Simó
- Mataró – Salessians
- Palafolls
- Pineda de Mar
- Premià de Dalt
- Premià de Mar
- Sant Andreu de Llavaneres
- Sant Pol de Mar
- Santa Susanna
- Sant Vicenç de Montalt
- Teià
- Tordera
- Vilassar de Dalt (CG'87)
- Vilassar de Mar

ALT CAMP
- Valls – La Pessigolla

ALT PENEDÈS
- L'Ordal
- Sant Llorenç d'Hortons
- Castellet i la Gornal – Clariana 
- La Beguda
- Subirats – Can Batista

ALT URGELL
- La Seu d'Urgell (CG'11)

ANOIA
- Capellades (CG'05)
- Igualada - Dessota
- Igualada – barri de Santa Caterina
- La Llacuna
- Masquefa (CG'12)
- Piera
- Vilanova del Camí
- Vilanova d'Espoia

BAGES
- Balsereny
- Manresa (CG'90)
- Manresa – barri del Poble Nou
- Manresa – barri del Xup
- Moià
- Monistrol de Montserrat – Viserta
- Navarcles
- Sallent (CG'85)
- Sant Fruitós de Bages
- Súria – Poble Vell

BAIX CAMP
- Almoster
- Reus – La Roser
- Prades
- La Selva del Camp

BAIX EMPORDÀ
- Palamós (CG'94)
- Sant Feliu de Guixols

BAIX LLOBREGAT
- Esplugues de Llobregat (CG'97)
- El Prat de Lloregat (CG'04)
- El Prat de Llobregat – Col·legi Mare de 
Déu del Carme.
- Olesa de Montserrat
- Pallejà
- Sant Vicenç dels Horts (CG'08)
- Sant Joan Despí (CG'07)
- Sant Just Desvern
- Sant Boi de Llobregat – barri Casablanca
- Sant Feliu de Llobregat – ACF (CG'01)

BARCELONÈS
- Badalona – Escola Jungfrau
- Barcelona – Ciutat 
- Barcelona – barri de Montbau
- Barcelona – Escola Ignasi Iglesies
- L'Hospitalet de Llobregat – El Tro
- Santa Coloma Gramenet

BERGUEDÀ
- Vilada

CERDANYA
- Queixans

CONCA DE BARBERÀ
- Montblanc – Amics dels Gegants (CG'06)
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GARRAF
- Sitges – La Vall

LES GARRIGUES
- Les Borges Blanques
- Juneda – La Roca Fumada

GIRONÈS
- Bescanó
- Cassà de la Selva – La Salle
- Flaçà

MONTSIÀ
- Sant Carles de la Ràpita (CG'02)

OSONA
- Centelles
- Manlleu (CG'10)
- Olost
- Roda de Ter
- Sant Hipòlit de Voltregà.
- Sant julià de Vilatorta i Vilalleons.

LA SEGARRA
- Cervera (CG'14)
- Torà

SEGRIÀ
- Lleida – Cappont
- Serós

LA SELVA
- Anglès
- Breda
- Caldes de Malavella
- Hostalric
- Lloret de Mar
- Maçanet de la Selva

TARRAGONÈS
- Creixell – Esmarris
- Tarragona – barri del Serrallo

VALLÈS OCCIDENTAL
- Castellar de Vallès
- Rubí
- Rubí – barri del Pinar
- Rubí – Escola Teresa Altet
- Sabadell – barri de la Concòrdia
- Sabadell – barri de Gràcia
- Sabadell – Creu Alta
- Sant Quirze de Vallès
- Vacarisses

VALLÈS ORIENTAL
- Canovelles.
- Cardedeu
- Castellcir

- Gualba
- La Garriga
- La Llagosta
- Llinars del Vallès – La Patufa
- Lliçà de Munt
- Lliçà de Vall
- Mollet del Vallès (CG'03)
- Montmeló
- Vallgorguina
- Parets del Vallès
- La Roca del Vallès
- Sant Celoni (CG'89)
- Sant Fost de Campsentelles
- Santa Eulàlia de Ronçana
- Santa Maria Palautordera

PAÍS VALENCIÀ
- Benicarló
- Vinarós

ALTRES PAÏSOS
- Mascarada Santana (Costa Rica)
- Mascarada Los Chapetones (Costa Rica).

Nota:  El llistat ha esta extret del bloc oficial del web de 
Ciutat Gegantera. Totes aquestes colles participaran un, dos 
i/o tres dels dies de la festa. 
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ANECDOTARI DE LA CIUTAT GEGANTERA

Treball i Cultura: Enguany els gegants de 
l'ACGC (o de Catalunya) celebren el seu 
25è aniversari. És per això que s’ha 
recuperat la parella antiga i perquè la 
rèplica que se'n va fer al 2008 no 
s'assemblava massa als originals. Per tant, 
la sortida de Calella serà la primera 
després de la recuperació a Montserrat el 
passat  28 d'abril. De fet, serà la quarta 
vegada que visiten la ciutat de Calella.

Gegants de Costa Rica: Malgrat ser la 
Ciutat Gegantera de Catalunya és corrent 
que la visitin gegants d'altres indrets. De 
fet, és normal que visitin la festa figures del 
País Valencià, Andorra, Aragó o la 
Catalunya Nord, degut a l'estreta vinculació 
amb l'Agrupació. Però són poques les 
Ciutats Geganteres que han gaudit de 
visites molt més llunyanes,  com ara de 
Suècia (Montblanc 2006), Bèlgica (Manlleu 
2010) o Japó (Matadepera el 1992). Així 
doncs, enguany,  Calella, i gràcies a la 
col·laboració dels geganters de La Llacuna, 
gaudiran de la visita d'unes figures 
vingudes des de l'Amèrica llatina. 

Gegants de la Ciutat de Barcelona:  Els 
gegants Jaume I i Violant d'Hongria del cap  
i casal acostumen a sortir en festes molt 
puntuals del país. El darrer cop fou a 
Vilassar de Dalt en motiu del centenari dels 
gegants i,  enguany, visitaran Molins de Rei 
també pel mateix motiu. Com a curiositat, 
dir que els gegants de la ciutat de 
Barcelona no van a una festa d'aquestes 
característiques des de l'any 1992. 

Dansa de l'Almorratxa: Sant Pol de Mar 
gaudeix d'una dansa ben única al nostre 
país. Només l'heu de veure i podreu 
comprovar la complexitat en els moviments 
de la geganta per agafar l'almorratxa del 
gegant. Així doncs, aquesta dansa es pot 
veure cada any per la Festa Major de Sant 
Jaume a Sant Pol. Però són comptades les 
poblacions que l'han poguda veure al seu 
municipi com Cassà de la Selva o Mataró. 
Després de Vic (al 1999) i Montblanc (al 
2006) Calella gaudirà d'aquesta dansa. 
Aquest cop, però, serà una mica diferent a 
les darreres vegades.
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Banyada gegantera: Una de les novetats 
d'aquesta Ciutat Gegantera és la proposta 
d'una banyada gegantera. Es tractarà de 
fer una banyada conjunta a la costa 
calellenca el dissabte al matí. Fins i tot es 
donaran diplomes. 

Mostra de balls: La mostra de balls de 
gegants que es farà el dissabte per la tarda 
al passeig Manuel Puigvert, comptarà amb 
les següents danses: Ballet dels Gegants 
de Calella, La Gavaldana dels Macers de 
Barcelona, el Ball de Gegants de la Ciutat 
de Barcelona, el Ball Nou de La Seu 
d'Urgell, el Ball dels Gegants de Cervera, 
Dansa de l'Almorratxa de Sant Pol de Mar, 
la Dansa dels Quatrepunts,Peuets de 
Gegant i Ball de l'Aniversari (aquests dos 
darrers ballats per Masquefa).  

Suport: Aquesta Ciutat Gegantera té la 
particularitat de rebre diversos suports de 
gent coneguda,  culturalment parlant. Ara 
per ara han donat el seu suport persones 
com ara  Ferran Adrià, Carme Ruscalleda 
(cuiners), Andreu Benito (actor) o Ander 
Mirambell (esportista).

Sortides: Després d'assolir el repte en 
l'organització de la festa de la Ciutat 
Gegantera, a Calella els hi queda un llarg 
any de representació del fet geganter 
català. Així doncs, aniran duent en Treball i 
na Cultura a diversos indrets del país com 
ara a: Premià de Mar (30è aniversari del 
bateig dels gegants vells), Tordera (25è 
aniversari dels gegants), Sallent (Fira del 
Món Geganter a l'octubre) i a Cervera en 
motiu del Congrés del Món Geganter. De 
cara al 2013 en Treball i na Cultura 
participaran a la festa del 20è aniversari 
dels gegants de Castellbisbal. A més, 
també participaran a diverses festes 
calellenques com el Corpus, l'Aplec de la 
Sardana o les Festes de Sant Quirze i 
Minerva. 
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AGENDA GEGANTERA

XXIIX Ciutat Gegantera de Catalunya (10, 11 i 12 de maig): Calella

30è Aniversari del bateig d'en Tòfol i na Ciseta (7 de juliol): Premià de Mar

25è Aniversari dels Gegants Pere Botero i Roseta (20 de juliol): Tordera

VII Fira del Món Geganter (11, 12 i 13 d'octubre): Sallent

XXIII Trobada de Gegants del Maresme (17 de novembre): Palafolls

BREUS

QUÍ SOM???

Edita: Coordinadora de Geganters del Maresme - ACGC
Fitxa tècnica: Número 18, 2a etapa, any VI, abril de 2013
Han col·laborat en aquest número:  Jordi Miralles (Vilafranca del Penedès), Gerard Picó 
(Barcelona), Núria Abellán (Badalona).
Coordina: Xavier Navarro (Badalona)
Vocals de comarca: Roser Ercilla (Caldes d'Estrac) i Xavier Latorre (Palafolls)

GEGANTS 100 i Maresme Gegant: El passat mes de febrer la Revista 
Gegants va presentar el seu número 100 amb una edició especial 
commemorativa. Justament en aquesta edició es parla, a fons, de la 
xerrada del passat mes d'octubre de 2012 sobre les publicacions 
geganteres. Així doncs, s'ha fet un extens reportatge (de 4 pàgines) sobre 
les tres edicions presents, entre les quals destaca “Maresme Gegant”.

Per cert, sabíeu que la revista “Gegants” durant un temps fou impresa al 
Maresme? Concretament a l'anomenada “Impremta Argentona”.  

Gegants a Òrrius: Entre el 1979 i el 1981 Òrrius estrena 
una parella de gegants. S'anomenaren “Morro Negre” i 
“Aquensa”, noms de dos turons propers al terme. Aquests 
gegants anaren sortint pel poble i a fora, com ara la Trobada 
Internacional de Matadepera de 1982. Fins que un bon dia 
van deixar de sortir. No obstant, fa poc, l'Associació 
Pessebrista d'Òrrius ha estat treballant per la recuperació de 
la tradició gegantera. Fou així com el passat 23 d'abril es 
presentà i s'exposà la maqueta del futur gegant orrienc 
anomenat Andreu de Scéllecs. Està previst que el gegant 
s'estreni el proper 3 d'agost. 

Gegants antics 
d'Òrrius.

Foto: Arxiu 
Cuyàs - ICC
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