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25 ANYS DE GEGANTS A ARENYS DE MUNT 
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Ara farà 25 anys que un grup força 
heterogeni de persones d'edats 
molt diferents però amb una cosa 
en comú: les ganes de passar-s'ho 
bé, van formar una colla gegantera a 
Arenys de Munt. M. Àngels Merca-
der i Jordi Marquès, artesans d'Are-
nys de Munt, en sentir aquesta pro-
posta, no van dubtar ni un moment 
en que ells podrien ser els qui 
construirien els gegants. I així va ser 
com l'any 1986 van ser presentats 
en societat els gegants d'Arenys de 
Munt, en Martí i na Remei, fent un 
bon reflex de les activitats tradicio-
nals d'aquesta vila, ell un cireraire i 
ella una puntaire.  És per això que 
l’11 d'abril i durant tot l'any farem 
uns quans actes per celebrar el 25è 
aniversari del naixement dels ge-
gants, del naixement de la colla ge-
gantera i del naixement de la tradi-
ció gegantera a Arenys de Munt. El 
dia central va ser l’11 d’abril, on 
com cada any es va celebrar la tro-
bada de gegants, coincidint amb les 

Festes del Remei. Durant l'any hi haurà diverses 
activitats com una xocolatada, xeringada, actua-
ció castellera, un espectacle infantil i també una 
exposició del 2 al 14 d'abril.  
També aprofitem per dir que Jaume Comajuan, 
membre de la colla,  ha restaurat els nostres 
capgrossos i en Tonet, el nostre gegantó. En  
Cop i la Patacada, els gegantets, també han estat 
restaurats per la mateixa colla.  Pel que fa a la 
trobada, enguany ha canviat el recorregut. Va 
sortir del carrer Jaume Safont, degut a les obres 
de la riera i va acabar a la Plaça de l’Església.   

Aquest any ens han acompanyat les co-
lles de Castellbisbal, Arenys de Mar, Ca-
lella, Caldes d'Estrac, Ribes de Freser, 
Lliçà d'Amunt, La Bisbal d'Empordà, San-
ta Susanna, Sant Celoni, Sant Llorenç 
d'Hortons, Tordera, La Vall de Sitges, Vi-
lassar de Dalt, Santa Maria de Palautor-
dera, Massalió, Sant Pol de Mar i Arenys 
de Munt.  

Colla de Geganters i Grallers  

d'Arenys de Munt 
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El dia 8 de maig es farà a Badalona el BADAGEGANTS 2010 a partir de les 5 de la tar-
da.  Aquest any està dedicat al territoris que parlen la nostra llengua, i hi participaran 
les colles de Vilafranca del Conflent, Andorra la Vella, Girona, Sanahuja, Fraga, Benicarló, 
Pollensa, Parets del Vallés, Ulldecona i totes les colles de Badalona.  Ah ! per cert, hi 
haurà dos convidats especials......    "L'Archer de Bois de Lessines" i "Le Grand Mitand 
d'Isiéres", del paìs d'Ath,  Bélgica,que tot i que no parlen la nostra llengua gràcies a la 
Maison des Gèants, mantenen una vinculació molt estreta amb les  

nostres terres. 

Us esperem a tots al BADAGEGANTS 2010 !!!!! 

BADAGEGANTS 2010 

ELS GEGANTS DE SANTA SUSANNA ES 
DISFRESSEN PER CARNESTOLTES 

Per primer cop, en Sidru, la Susanna i la Gracieta van sortir al carrer per Carnes-
toltes, el dissabte 13 de febrer.  
Aquest dia, és tradició ballar la dansa genuïna del poble, el Contrapàs de Santa Su-
sanna, fer una mostra de truites que tots els assistents tasten, i acabar amb un ball 
popular, a la Masia de Can Ratés.   
Aquest any però, la festa va començar a la Plaça Catalunya on es va ballar el Con-
trapàs i després es va pujar fent cercavila amb els gegants cap a a la Masia de Can 
Ratés, on es va tornar a ballar. Va seguir la tradicional mostra de truites i el ball po-
pular de carnestoltes. 
Els gegants van lluir màscares fetes per aquesta ocasió per la Colla de Geganters i 
Grallers i van animar molt la festa, en què va participar més gent de l’habitual. 

Colla de Geganters i Grallers de Santa Susanna 
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HAN TORNAT ELS BÒBULS I LES MARGARIDASSES 
El passat 6 de març vam fer realitat un projecte engrescador per la Colla de Geganters de Sant Vicenç 
de Montalt. Recuperar la tradició dels Bòbuls i les Margaridasses ha estat probablement el repte 
més feixuc i ple de satisfaccions, dels que hem dut a terme, però amb el suport institucional de les admi-
nistracions públiques, així com de comerciants, empreses de la Vila i sobre tot amb la il·lusió què hem po-
sat tots els de la colla. De fet el projecte va començar el setembre de l'any passat, anant a difondre i infor-
mant a les escoles, associacions, entitats, etc. I ja veiem que l'interès per rebre la informació era prou im-
portant per donar-nos conte de per on podíem anar i venir.  
La jornada comença el matí del dissabte, que varem organitzar un taller de màscares per els més petits 
que ajudats pels pares i mares, els nens i nenes anaven fent la màscara d'en Bòbul o bé la Margaridassa, 
segons la traça de cadascú, que a la tarda podrien dur a la cercavila.  
A la tarda, la festa va començar amb la puntualitat pròpia de la disbauxa, és a dir, més tard de l'hora pre-
vista, ja que la qüestió era fer esperar als més impacients. 
La sortida i tot el recorregut era ple de curiosos per veure de què anava aquesta història. Pensem què 
aquests personatges varen deixar de sortir el 1935, abans de la Guerra Civil. 
Sortint de dos llocs diferents, les Puputs i els Escorpins, les dues societats pertanyents dels Bòbuls i les 
Margaridasses, iniciaven la cercavila acompanyats amb els gegants degudament disfressats i per la música 
de la Banda de Música de Matadepera.  Durant la cercavila, els Bòbuls i les Margaridasses varen en-
trar a les cases per agafar objectes de valor o bé estris de treball què després és van dur a la Plaça del Po-
ble. També es van empaitar a tots aquells què com diu la tradició, interferien l'acte. Corredisses, persecu-
cions, cops de fuet, tot val per mantenir l'ordre. Aquí, qui se'n va endur la millor part, varen ser els alum-
nes de 1er i 2on d'ESO de l'IES Sant Vicenç de Montalt.  Tanmateix, varem tenir molta 
col·laboració dels veïns què ens van deixar entrar a les seves llars i varem agafar tot el què varem voler (o 
ens van deixar). 
En arribar a la Plaça del Poble, varem recuperar també el Ball de Plaça. Una suit composta d'un 
Passeig de Dansa,  la Farandola, L'espolsada, Ball Pla i Bolangera. 
Amb la col·laboració de l'Esbart Dansaire del Centre Moral d'Arenys de Munt i l'assessorament de 
Pompili Massa, varem posar en escena el ball amb molta participació popular, tal com és feia el 1923. 
Ara hem de fer una valoració per què l'any que ve, els Bòbuls i les Margaridasses surtin pels carres amb la 
rauxa, xerinola , gresca i sobre tot, amb ganes, moltes ganes de que tornem a sortir i fem "el ximple". 
 

Colla de Geganters i Grallers de Sant Vicenç de Montalt 
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10è. ANIVERSARI DE LA COORDINADORA DE MATARÓ 

Són les 10 del vespre, els dies previs van ser molt inten-
sos, molts nervis acumulats, feines de darrera hora, 
però a la fi ha arribat el dia que tots els geganters de la 
Coordinadora esperàvem. El primer neguit la climatolo-
gia ha estat fantàstica “ha fet un Sol espatarrant, massa i 
tot” i donem el tret de sortida a la diada, mica en mica 
la gent s’apropa al parc, els primers menuts inicien la 
gimcana, i els grans gaudeixen veient els gegants expo-
sats i els estands de La Closka, Artesania Dorada, Bona-
musa, Naono, Francesc Such, llibreria Robafaves, Man-
lleu ciutat gegantera 2010, La Seu d’Urgell ciutat gegan-
tera 2011, Juneda trobada nacional de capgrossos 2010 i 
com no l’estand de la Coordinadora. 
La gent es veu molt animada pel parc, de fons sona 
música molt gegantera i arriba l’hora de la classe de ball 
de gegants, que té molt èxit entre els geganters, Abans 
d’anar a dinar en Sergio Laniado ens ha explicat com es 
fa un gegant, una xerrada molt entretinguda, ja que hem 
pogut veure tot el procés de creació d’un gegant i fer-li 
totes les preguntes que hem volgut i que en Sergio molt 
amablement ens ha contestat.  Arriba el temps de lleure 
i amb calma dinem pensant que tot i la feina que encara 

ens queda tot està sortint molt bé.    Un altre moment intens és la retransmissió en directe des de el parc 
de la final del concurs Saps de Gegants? del programa Fal·lera Gegantera.  Les preguntes són molt difícils, 
però els nois en saben moltíssim i després d’un aferrissat joc, finalment l’Alex Rojas guanya el concurs i es 
proclama oficiosament el jove que en sap més de gegants de Mataró. Després, arriba el moment de retro-
bar companys i tots plegats fem una xerrada fantàstica recordant els inicis de la Coordinadora, i el que 
hem patit fins arribar on som ara.  Un cop acabada la xerrada, arriba un altre plat fort de la diada, 
l’Homenatge a la Música Tradicional de Cercavila on les colles de la ciutat fan una bona mostra de les 
músiques que podem sentir quant ballen els gegants, i després, la Borsa de Músics estrena a la fi el nostre 
ball, un altre graó guanyat pels geganters de la Coordinadora, un pas endavant per tenir un ball propi, per- 

què els gegants el ballin en les oca-
sions més especials, i un cop fet això 
que seria d’una festa gegantera sense 
cercavila, doncs som hi els gegants 
ballant pel parc nou, fent gaudir a 
grans i petits , acomiadant-nos amb 
un ball conjunt i marxant de mica en 
mica tots cap a casa. 
Estem cansats, molt cansats, però la 
diada ha estat fantàstica, i tenim ja un 
“rau rau”  a la panxa perquè arribi ja 
el 15è aniversari i passar-ho tant bé 
com avui. 

Coordinadora de Colles Geganteres 

de Mataró 



 

 

AGENDA GEGANTERA 
7, 8 i 9 de maig :  25a. Ciutat Gegantera de Catalunya a Manlleu. 
14 de maig :  22 h. Reunió de la Coordinadora del Maresme a Can Canyadó, 
Badalona. 
2, 3 i 4 de juliol : 6a. TROBADA NACIONAL DE CAPGROSSOS a Juneda. 
25 i 26 de setembre : FIRA DEL MÓN GEGANTER a Calella. 
2 i 3 d’octubre : Actes de cloenda del 25è. Aniversari de l’ACGC a Vic. 
10 d’octubre : 20a. TROBADA de la Coordinadora del Maresme a Badalona. 

Butlletí informatiu editat per la Coordinadora de Geganters del Maresme 

Núm. 6 — abril 2010 

Composició portada : Xavier Navarro. 
Fotografies :  Joan Vilà-Colla de Geganters de Sant Vicenç de Montalt, Colla de Ge-
ganters d’Arenys de Munt, Dolors Gambín-Colla de Geganters i Grallers de Santa Su-
sanna i Coordinadora de Colles Geganteres de Mataró. 
Podeu adreçar les vostres informacions, comentaris o suggeriments  sobre el Mares-
me Gegant a : annagambin@telefonica.net 

Vocals de la Coordinadora : Agnès Julià i Albert Abellán.  
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El programa Fal.lera Gegantera, s’emet per Ràdio Mataró 89.3 o a la web : 
www.mataroradio.cat, amb tota la informació del món geganter. 
Si voleu estar ben informats  ....escolteu FAL.LERA GEGANTERA !!!!!! 

PROGRAMA DE RÀDIO “FAL.LERA GEGANTERA” 

La Colla de Geganters de Dosrius ens comunica que té nova web, 
entreu-hi i gaudiu de tota la informació que hi publiquen : 
 

http://www.gegantsdosrius.org/  nova web 

NOVA WEB DE LA COLLA DE DOSRIUS 


