
El 2010 portarà una de les festes grans del 

món geganter al Maresme : Calella acollirà la 

4a. FIRA DEL MÓN GEGANTER, celebrant al 

mateix temps el 75è. Aniversari dels seus ge-

gants. Aquesta notícia es coneixia el passat 

diumenge 11 d’octubre, a les acaballes de la 

3a. Fira que es va celebrar a Cassà de la Selva 

durant el cap de setmana.  Com sempre, la 

nostra Coordinadora hi va ser present amb 

l’estand, amb els gegantons d’Arenys de 

Munt, Pineda, Malgrat, Badalona i Vilassar de 

Dalt. Foren protagonistes amb la participació 

a l’espectacle de Civilitzacions del Mediterrani 

els gegants de Sant Pol, de Badalona i de Pre-

mià de Mar. A l’acte d’homenatge a les colles 

fundadores de l’Agrupació, foren reconegudes 

Alella, Vilassar de Dalt i Calella. També parti-

ciparen a l’acte de presentació de noves figu-

res En Guillem i la Guiomar de Palafolls i el 

Paler i la Maria Mata de Sant Simó de Mataró. 

Com sempre, forta presència del Maresme als 

actes del món geganter. I com a curiositat, la 

presència del gegant de Maastrich: 6 metres 

d’alçada i 180 quilos de pes, buff !!!. 
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En Quirze i la Minerva, no paraven de ballar en conèixer la notícia. 

Entreteniment pels més menuts a l’estand de la Coordinadora. 



BADAMAR, PUBILLA DE LA  COORDINADORA 
DEL MARESME 

2 

Dues gegantes, que es deia que s’assemblaven, fo-
ren les protagonistes de la XIX Trobada Comar-
cal del Maresme. La reunió anual de gegants i ge-
gantes de tota la coordinadora del Maresme, tal i 
com s’havia proclamat feia un any a Santa Susan-
na, la festa es celebrà a Premià de Dalt.  
Un matí de tardor, el 4 d’octubre, encetà la jor-
nada gegantera. Ben d’hora a Premià es comen-
çaren a retrobar les diverses expubilles que des 
de 1992 havien estat escollides pubilles (des de la 
Tordera fins a la Conreria, un total de 18 pubi-
lles). Algunes d’elles, tristament, no pogueren es-
tar presents a la festa per veure quines de les se-
ves companyes seria la nova pubilla. Aquell dia, sis 
eren les candidates que esperaven, impacient-
ment, el veredicte. Una de les que estava més 
nerviosa era la Guiomar de Palafolls, que era 
el primer cop que participava en aquesta festa. 
Però abans onze parelles de la comarca es disposaren a fer la Dansa del Mares-
me. Després del ball fou el torn, ara si, de la nova pubilla.  Finalment, després de 
molts anys d’espera, la Badamar de Badalona fou escollida amb tota l’aclamació 
popular. D’aquella feta quedaria una gran amistat entre la Badamar i la Bona-

dona. En Jeroni i l’Altemir se 
les miraven enamorats. 
 
D’aquesta manera seria com els 
badalonins acollirien la nova Tro-
bada de la Coordinadora del Ma-
resme, una celebració que arriba-
ria ja a les 20 edicions! 

 
 
 

               Xavier Navarro  
Geganter de Badalona 
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BATEIG DELS GEGANTONS DE L’ACGC 
 

A la passada Fira del Món Geganter, el públic assistent va poder votar per 
posar nom als gegantons de l’Agrupació, que tot i tenir ball propi “Peuets 
de Gegant”, no tenien encara nom. 
Des de les colles s’havien de fer arribar les propostes a les Vocalies. Del Ma-
resme en van sortir forces propostes : Arnau i Emma; Pirineu i Mediterrània, 
Patufet i Remei; Trapella i Teresina; Quimet i Colometa; Roc i Queralt, Eixe-
rit i Rauxa .... Però finalment, la proposta més votada va ser PAU I ALE-
GRIA, sens dubte dos noms ben significatius, pels valors que representen, 
més aviat escassos al moment actual, per això els nostres gegantons els 
transmetran a partir d’ara allà a on vagin. 

BOGERIA GEGANTERA INFORMA 

El 28 de Novembre, vuit Colles Geganteres es plantaràn darrera de l'Ajun-
tament de Mataró per a rebre a l'Elisenda,  la nova Geganta de Bogeria Ge-
gantera, una figura de casi 4 metres d'alçada que representa una dona del 
segle XIV. 
La part més espectacular de la Trobada serà l'entrada de les Colles al Pati 
de Can Marchal, on una a una les Colles Geganteres aniràn entrant amb 
musica folk i llums de colors per ambientar el Pati. 
Una vegada totes les colles estiguin de nou plantades al Pati de Can Mar-
chal, es faràn els actes protocolaris amb la Colla Gegantera d'Iluro i la Co-
lla Gegantera d'en Lucius Marcius, ambdues de Mataró i padrines de la no-
va Geganta. Al finalitzar el protocol totes les Colles Geganteres es lluiràn 
amb un ball per finalitzar ballant totes juntes. 
L'Elisenda ja està nerviosa per sortir al carrer a coneixer a tots els mataro-
nins... Tu no la vols coneixer??  
Esperem veure la fotografia de l’Elisenda al proper MARESME GE-
GANT !!! 

TRÍPTIC DE LA COORDINADORA 
Amb motiu de Fira del Món Geganter de Cassà de la Selva, la Coordinado-
ra del Maresme ha editat un tríptic amb informació general, que va ser lliu-
rat a les persones que visitaven l’estand i que podrem utilitzar en altres es-
deveniments en què volguem donar a conèixer la nostra activitat.  



MARESME GEGANT 
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... El termini s’esgotava i l’Altemir co-
mençava a témer el pitjor.  Tenia por de 
fer curt, de no quedar bé, por de no sa-
tisfer la fam  de tota aquella gentada 
que a poc a poc anaven arribant d’altres 
contrades per celebrar el pubillatge de 
l a  s e v a  g e r m a n e t a . 
 
Malgrat tot, aquells veïns pirates que els 
havien pres tot i els havien deixat sense 
provisions,  pujaven riera amunt carre-
gats amb tot allò que havien anat elabo-
rant, empenedits per les seves malifetes 
i potser també per poder ser perdonats 
per tal que els deixessin participar 
d’aquella gran festassa. Tot i que potser 
també tenien alguna altre propòsit ama-
gat, després de veure com aquella jove 
pubilleta s’havia convertit en una bella 
dama.  
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I vet aqui un gos, i vet aquí un gat, i aquest 
conte a la seva FÍ ha arribat !. 

Va ser una gran trobada, 
i tots van ballar i ballar, 
jo no sé pas durant 
quantes hores! El sol 
desaparegué i reapare-
gué una nova albada.  

I tots entusiasmats i en-
cantats de la vida conti-
nuaven jugant i ballant, i 
entretinguts amb aquell 
gran joc que l’Altemir i 
la Bonadona els havien 
preparat. 



AGENDA GEGANTERA 
Aquestes són les properes dates per apuntar a la vostra agenda: 
Abans del 14 de novembre, cal comunicar la data de les vostres 
trobades 2010 a : agnesjulia@cellersantantoni.com 
27 de novembre SOPAR DE CAPS DE COLLA 
Restaurant l’Encanteri d’Arenys de Munt.  

Butlletí informatiu editat per la Coordinadora de Geganters del Maresme 
Núm. 4 — octubre 2009. 
Podeu fer arribar les vostres informacions o suggeriments  a :  
annagambin@telefonica.net 
Fotografies :  Xavi Navarro, Colla de Geganters Santa Susanna, Web Coordina-
dora Maresme; Colla de Geganters de Premià de Dalt. 
Conte de la Bonadona i l’Altemir : Agnès Julià. 
Vocals de la Coordinadora : Agnès Julià i Albert Abellán.  
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CARTOTECA DIGITAL 
 
El web de l’Institut Cartografic de Catalunya 
(ICC) ens ofereix, des del passat mes d’abril, un seguit d’imatges, de 
l’Arxiu Cuyàs, dels nostres gegants de fa més de 20 anys. Es una eina útil 
per a redescobrir el passat dels nostres gegants i capgrossos. Tan sols heu 
d’anar al web de l’entitat (http://www.icc.cat) i anar a la Cartoteca Digital.  

De totes maneres, el web de la Coordinadora del Maresme (http://
webs.gegants.cat/maresme) ja disposa d’una nova secció anomenada 
“Cartoteca Digital”. Allí hi podreu trobar els vincles dels diversos gegants 
de les poblacions que conformen la comarca i la vocalia. 


