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Als tallers s’hi creen  
gegants, però també se’n 
restauren. a la foto, Jordi 
Grau amb els Gegants 
Vells de terrassa, en 
robesa i na pepona. a la 
pàgina següent, ramon 
aumedes del taller 
Sarandaca de Granollers.



104         105

>>>

S 
ón nobles, reis, moros 
o personatges histò-
rics. Tots ells aparei-
xen en les celebracions 
més importants dels 

nostres pobles i ciutats, però 
abans han passat per les mans 
d’uns quants artistes. Es tracta 
dels nostres gegants, una mani-
festació festiva que als Països 
Catalans pren cos d’una mane-
ra extraordinària. Des de les an- 
tigues processons de Corpus fins 
als gegants d’avui, han passat 
segles en què aquests majestuo- 

sos personatges ens han acom-
panyat. Si bé trobem gegants 
repartits per Europa, Amèrica o 
l’Àsia, la concentració que es viu 
al país no s’entén sense l’art 
que emana d’aquests tallers. 

L’aparició d’una sèrie d’es-
cultors que es van començar 
a dedicar a la imatgeria festiva 
pels volts dels anys setanta del 
segle xx va facilitar el bon estat 
de salut actual del món gegan-
ter. Un d’ells és Jordi Grau, que 
fa trenta-dos anys començava 
a portar els gegants de Terrassa. 
En aquells anys, el seu germà 
Jan ja tenia clar que calia arre-
glar els gegants petits de la ciu-

L’existència d’escuLtors que  
creen i restauren eLs gegants 
manté vives Les nostres festes 
popuLars. entrem aL taLLer 
deLs grans mestres i assistim 
aL naixement d’una criatura.

tat: “I dels petits vam passar als 
grans, amb l’ajut del pare i a 
poc a poc vam anar arreglant-
ne alguns altres. No va ser fins 
al cap de vuit anys o deu que 
vam crear els primers nostres, 
que van ser els de Martorell 
i els d’Esparreguera”, comenta 
Grau. Es dóna el cas que, al cap 
dels anys, el taller terrassenc 
de Jordi Grau torna a tenir els 
gegants locals entre els seus 
objectius pròxims: “Els gegants 
que es van fer ara farà una tren-
tena d’anys són d’alumini i es 
belluguen molt. Ara en fem una 
còpia, dels antics, però amb els 
materials d’avui, que són més 
fàcils de portar”. 

L’adequació d’antics gegants 
és una de les feines importants 
dels tallers que es dediquen a 
aquesta imatgeria. Amb tot, no 
és una activitat exclusiva, ja que 
“encara hi ha molts pobles que 
no en tenen”, confirma Grau.

El repte de crear un gegant 
La creació és una de les activi-
tats que més motiva els artis-
tes. A Reus, Manel Llauradó va 
adquirir una rellevància espe-
cial quan l’any 1986 va ser un 
dels protagonistes de la cons-
trucció del Carrasclet, un dels 
gegants reusencs i que recorda 
el guerriller antiborbònic. Llau-
radó assegura: “M’agrada la 
complexitat de fer un gegant, 
sobretot quan et ve una colla 
i té la peça molt al cap i veus 
que hi ha un grup de dones 
d’aquell poble que et faran els 
vestits, i una perruquera que 
s’ofereix per fer-li el pentinat... 
M’ho passo molt bé amb aquesta 
feina en equip”. Amb tot, aquest 
escultor reusenc també disposa 
de les eines per completar tot el 
gegant, si es tracta d’un encàr-
rec que no compta amb aquest 
tipus d’aportacions voluntàries. 

text Jordi Castañeda  
fotografia Marcelo Isarrualde

L’escultor Jordi   
Grau treballa al 
taller El Drac 
Petit de Terrassa. 
Des del 1982, 
fa cada any un 
capgròs inspirat 
en un terrassenc 
il·lustre. Ha creat 
i restaurat un 
gran nombre de  
gegants del país.

MEStrES GEGantErS
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Com neix un gegant?
al taller Sarandaca de Granollers ha nascut 
un nou gegant. El procés comença amb la 
documentació sobre el personatge. En aquest 
cas, els geganters de Manacor encarreguen  
una figura de mossèn alcover, autor del famós 
Diccionari català-valencià-balear. Conservem 
fotografies seves i amb aquesta excel·lent 
referència, ramon aumedes comença 
a modelar el fang, del qual n’han de sortir 
els motllos, que posteriorment s’ompliran 
amb el polièster o la fibra de vidre. alguns 
artesans també fan servir el cartró en lloc 
de la fibra de vidre. Quan es té l’escultura en 
fibra, es poleix i es pinta. després d’una base 
monocolor que fa de fons de pell, es van 
perfilant els detalls. El cos, els braços i les 
mans s’ajusten a les diferents talles possibles 
de gegant. En aquest cas, una mà s’ha d’adaptar 
perquè pugui sostenir uns llibres. paral·lela- 
ment, la modista Francina Morell prepara 
els vestits (s’inspira en fotografies antigues) 
i el fuster crea uns cavallets per a la base. 
només falta vestir el gegant i... a ballar!

MEStrES GEGantErS
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El seu treball amb l’escultura és, 
fonamentalment, amb la fibra 
de vidre i bona part de l’èxit rau 
en el procés de documentació: 
“Hem de saber qui era el per-
sonatge, què va fer, com estava 
considerat o si n’hi ha alguna 
imatge. A partir d’aquí, li hau-
rem de treure una expressió de 
personatge esquerp, bondadós 
o amb les característiques que 
li hàgim trobat”.

A Cardona, Toni Mujal és un 
altre referent i afegeix que “en 
els últims deu anys es fan molts 
més gegants que són retrats 
de gent d’avui o de qui tenim 
fotografia”, un fet que facilita 
la feina dels tallers. Mujal va 
començar treballant amb car-
tró, guix i fusta els seus primers 
gegants de l’any 1982, a Cardona 
mateix, però actualment també 
s’ha decantat per la fibra de 
vidre i el polièster.  

Si bé hi ha la possibilitat de 
fabricar gegants en sèrie, aga-
fant motlles predeterminats, el 
cert és que la majoria de colles 
prefereixen la personalització 

que representen aquests tallers 
artesans. Com explica en Toni 
Mujal, “avui la gent té més clar 
quin gegant vol. Aquí fem el 
bust original i únic i després sí 
que hi ha la part del cos, els 
braços i les mans que poden ser 
quatre talles diferents, segons 
les mides del gegant”.

relleu generacional
En alguns casos, com el de 
Ramon Aumedes a Granollers, 
l’entusiasme dels pares s’ha 
transmès als fills, que asseguren 
la pervivència d’aquest peculiar 
ofici. Amb uns dos-cents gegants 
sortits de les seves mans, Aume-
des recorda que “com a escul-
tor sempre m’havien atret els 
gegants i el meu pare havia tret 
els gegants de Guissona després 
de la guerra civil”. Al llarg dels 
anys, Aumedes confirma que 
“s’ha passat del cartró al poliès-
ter, perquè és més fort, no hi ha 
perill si plou i pesa menys”.

D’un altre parer és Manel 
Casserres, que des de Solsona 
explica: “Els meus gegants són 

molt de cartó pedra i els consi-
dero força lleugers. Tot depèn 
de saber treballar bé el material 
i no posar-ne més del compte”. 
Casserres és hereu de la feina 
escultòrica que ja havia fet el 
seu pare, també Manel Casser-
res, amb la creació, per exem-
ple, dels gegants de Solsona i els 
del Pi de Barcelona al tombant 
dels anys cinquanta i seixanta. 
De fet, la riquesa festiva solso-
nina no s’entén sense l’apari-
ció dels Casserres i la seva mà. 
Manel Casserres —fill— reivin-
dica, a més, el seu estil solsoní 
davant la proliferació del feno-
men geganter: “Aquí tenim una 
visió dels gegants molt tradicio-
nal i molt lligada a la història, 
que es tradueix en uns protocols 
de quan i com han d’actuar els 
gegants. Estem molt dins de la 
tradició i no en un ús desmesu-
rat dels gegants”. 

 
Jordi Castañeda. periodista. autor 
d’articles i treballs sobre cultura popular 
i del llibre Ara vénen els gegants!  
Marcelo Isarrualde. fotògraf. s’ha 
especialitzat en reportatge humà.

En Ramon   
Aumedes, del 
Sarandaca, 
treballa al costat 
del seu fill Pol  
i la seva filla 
Joana. La seva 
dona, Francina 
Morell, vesteix 
els gegants, i la 
Glòria Morató 
també hi treballa.

ManrESa. 12a trobada 
comarcal de gegants del 
Bages i del Berguedà  
i 20a trobada de gegants  
del Barri del poblenou.

CraCÒVIa. xxiii aplec 
internacional de la sardana  
i mostra de grups folklòrics 
catalans. participació de 
gegants i capgrossos.

badalona. xx trobada 
comarcal de gegants del 
maresme i elecció de la geganta 
pubilla del maresme 2010.

CanEt dE roSSElló 
trobada comarcal de gegants  
i capgrossos de la catalunya  
del nord.

Sant boI dEl llobrEGat. xiii trobada comarcal de gegants 
del Baix Llobregat i elecció del gegant l’Hereu del Baix. 

palMa dE 
MallorCa 
xiv trobada 
de gegants  
i capgrossos 
de ciutat  
de palma  
i iv trobada 
de gegants  
i capgrossos 
de mallorca. 

rIpollEt. xvii trobada 
comarcal de gegants del 
vallès (occidental i oriental) .

CalElla  
iv fira  
del món 
geganter 
de catalunya.

VIC. festa de 
cloenda del 
25è aniversari 
de l’agrupació. 
mostra de 
gegants.

MaaStrICHt. trobada 
internacional de gegants  
amb la participació dels 
gegants catalans de pineda  
de mar i dels amics dels 
gegants de montblanc.

ManllEu 
xvii trobada 
comarcal  
de gegants 
d’osona.

21 de març

7 i 8 d’agost

10 d’octubre

10 d’octubre

31 d’octubre

25 i 26 
de setembre

3 d’octubre
11 de 
setembre

19 de setembre

2 de maig del 7 al 9 de maig 30 de maig
ManllEu. 25a ciutat 
gegantera de catalunya.

agenda gegantera
MEStrES GEGantErS
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El gegants els podeu 
veure habitualment tot 
ballant en plena festa.
A banda, us proposem 
veure’n els trossos en  
un taller, en forma de 
pintures i escultures dins 
un restaurant o guardats  
a la Casa de la Festa.

text Jordi Castañeda

mestres geganters  dadES útIlS
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FESta

Al Conflent també 
hi ballen gegants
Cada diumenge de Pasqua, que enguany 

s’escau el 4 d’abril, Vilafranca de Conflent 

acull la trobada gegantera amb més anys 

d’existència continuada a la Catalunya del 

Nord (des del 1991) i, per tant, ben reputada 

en aquestes terres. Els amfitrions conviden 

parelles de gegants que tant poden ser del 

nord com del sud dels Pirineus, en una festa 

que dura tot el dia. Al costat dels gegants 

locals, el comte Guillem Ramon de Cerdanya 

i la seva esposa Sança de Barcelona (funda-

dors de la vila l’any 1092), també hi acudei-

xen els de Sant Celoni (en són els padrins).  

La festa es posa en marxa el dissabte a la 

tarda, amb la Festa dels Ous de Xocolata. 

La protagonitzen els Ministrils del Rosselló, 

que van casa per casa interpretant cançons 

populars catalanes. Un cop acaba la música, 

els amfitrions regalen ous de xocolata als 

músics, que a les deu de la nit oferiran tota 

la xocolata recollida als infants del poble,  

en un fi de festa en què també hi ha música 

i rom cremat. El diumenge s’enceta amb la 

plantada de gegants a la plaça de l’Església,  

a dos quarts de deu, la cercavila i el dinar  

de germanor. A la tarda hi ha una segona 

cercavila pels carrers medievals, que s’acaba 

amb una ballada conjunta. 

associació Gegants de Vilafranca de Conflent
 (0033) 468 53 77 02 |  http://pagesperso-orange. 

fr/airenoudebao/pagines-entitats/gegants.htm

rEStaurant

Un àpat   
de cultura 
popular  
Entre festa i festa, aneu  

a assaborir els plats de la 

cuina del restaurant 

sitgetà La Salseta, i ho 

podreu fer entre pintures 

i escultures dels gegants 

locals. Sitges s’enorgu-

lleix dels seus gegants 

de la vila centenaris, 

dels gegants moros i dels 

cubanitos. Són les tres 

parelles que prenen part 

a les festes populars  

i totes tres estan ben 

representades al menja-

dor d’aquest establiment 

que regenten els germans 

Mongay. En Valentí, el 

xef, és un dels forjadors 

de la recuperació del 

prestigiós ball de la 

moixiganga sitgetà, 

mentre que el seu germà 

Toni, cap de sala, és un 

dels puntals de la colla de 

grallers que acompanyen 

els gegants de la vila.

En aquest ambient 

d’estima per la cultura 

popular, la carta també 

està a l’altura, amb la 

promoció d’excel·lències 

locals: espigalls de l’horta 

vilanovina, xató, peix de 

les barques de la comarca, 

malvasia de l’Hospital de 

Sitges, aromes del Massís 

del Garraf i vins i caves 

també de proximitat. 

restaurant la Salseta 
 sant pau, 35. sitges 

 93 811 04 19
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MuSEu

A la Casa de la Festa

Tarragona ha aplegat el seu patrimoni de gegants, 

però també de la resta de bestiari festiu de Santa 

Tecla en aquest espai, d’entrada gratuïta. Després 

d’un llarg procés de participació ciutadana i de 

pressió popular, Tarragona ja pot veure com el seu 

seguici té un lloc digne on conservar-se, exposar-se

i projectar-se pedagògicament i turísticament. 

Casa de la Festa de tarragona.  via augusta, 4. 
tarragona |  977 22 00 86 |  casafestatarragona.com 

patronat de turisme de Calafell
 977 69 91 41 |  www.turisme.calafell.cat

A Granollers, Ramon Aumedes capitaneja un dels tallers amb més 

reputació en el món dels gegants i del bestiari. Una visita a casa 

seva ajuda a comprendre el privilegi i l’esforç de poder viure de la 

creació d’aquestes fantàstiques peces. Prèvia cita, us obriran la seva 

capsa de tresors i us ensenyaran els diferents processos de la 

creació dels gegants. A més de poder veure quins són els seus 

actuals projectes [a dalt, el seu fill Pol treballa una mà], de segur 

que us sentireu observats per les testes que envolten aquest màgic 

escenari de creació. A partir d’ara, és molt probable que quan 

vegeu uns gegants, identifiqueu de seguida si han nascut en 

aquesta casa que us ha obert les portes. I és que igual com fills, 

germans o parents acostumen a tenir una retirada, cada escultor 

també té el seu estil, que projecta en cada figura. És més, el mateix 

Ramon Aumedes explica que “si no tenim imatges del personatge 

que ha de ser el gegant, sempre agafo models de la realitat, perquè 

tenen més vida”. Un cop d’ull a la festa per dins. 

taller Sarandaca.  mare de déu de montserrat, 36. granollers
 93 870 95 93 / 657 90 18 12 |  www.sarandaca.com 

VISIta

Un cop d’ull al Sarandaca


