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La història de la nostra ciutat és mil·lenària. A cavall de la Mediterrània i del massís del Garraf, terra de 
frontera, territori de pas per a comerciants i mercaders... Al llarg dels segles, la pagesia n’ha conreat la 
terra, i la mar ha estat una font constant de temor i d’oportunitats. És gràcies al treball i l’esforç col·lectiu 
de les generacions que ens han precedit que avui nosaltres podem gaudir d’un ric patrimoni cultural: ma-
sies, torres i castell. Però també de tradicions populars que han arribat a nosaltres gràcies a la il·lusió de 
les nostres associacions i que són un element vertebrador de la nostra cohesió social.

des de Castelldefels Cultura i la Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado engeguem aquesta col·lecció de llibrets 

MARIA MIRANDA CUERVAS 
Alcaldessa

JORDI MARESMA SEGARRA 
Regidor-delegat d’Educació, Cultura, Festes i Participació Ciutadana,  
Pau i Solidaritat i Nova Ciutadania. 1r tinent d’alcaldia
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UN GEGANT

portador

les gralles

Què són
els gegants?1

Què és una gralla?
És un instrument
molt present a totes les festes populars, que 

?
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A banda dels gegants tradicionals, 
també trobem:

EL GEGANTET, que és un gegant 
no gaire més alt que una persona 
adulta i està dissenyat perquè el 
portin els nens i nenes.

EL GEGANTÓ, que és un gegant 
més alt que una persona, però més 
baix que els gegants tradicionals. 

EL GEGANT MANOTES, que és un 
gegant que té els braços de roba, 
separats del cos, i amb els quals, 
quan giravolta, reparteix bufetades 
entre el públic.
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Què és una colla
gegantera?

Les persones que s’encarreguen dels gegants són els 

funció, començant pels que porten els gegants i 

zar les trobades geganteres, els infants que porten 

tos i graven els vídeos o els que porten l’aigua per 

Cada colla gegantera té el seu uniforme, que està 

Les persones que porten els gegants es canvien 
cada una o dues cançons per poder descansar una 

gegant, també el fan caminar, ballar i giravoltar!

Com es balla un gegant?

ta, que s’anomena cavallet

recolza sobre el cap i les espatlles de qui el 

comença a caminar, a ballar i a giravoltar al 
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L’origen dels gegants 

tard que els gegants, i al principi només representaven 

L’origen
Els gegants i els gegantons surten
a ballar a les festes majors 
i altres celebracions ciutadanes, 
i també a les trobades geganteres.

Com ha de ser un geganter?
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BATEIG:

les i de vegades un capellà els mulla amb una mica d’aigua, 

CERCAVILA:

FESTES MAJORS:

PLANTAR (UN GEGANT):

brós de gegants, gegantons i capgrossos que es planten, 

Una mica de
vocabulari bàsic
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TRADICIÓ DELS XUMETS: una tradició fabulosa en el 

els gegants es planten al bell mig de la plaça de la vila, i el 

TROBADES GEGANTERES:

una ciutat; d’altres, en una comarca, i la més important 

activitats relacionades amb el món geganter i de fer ballar 

TROBADA DEL BAIX: aquesta és la trobada gegantera més 

seves tradicions és el traspàs dels títols d’hereu i de pubilla, 

mença la festa amb una plantada que dura al voltant d’una 
hora, després es fa una cercavila i un cop cada parella ha 

poden arribar a reunir més de trenta parelles de gegants—, 

Al seguici popular també hi ha 
capgrossos i bestiari:

ELS  CAPGROSSOS
un cap molt gros que acompanyen 
els gegants en les cercaviles. 
Normalment van al davant, obrint 
pas entre la gentada. Estan fets d’un 
cap de cartró i prou. Les persones 

del capgròs i el recolzen sobre les 
espatlles. La boca del capgròs sol 
estar foradada perquè el portador 
pugui mirar pel forat i veure per 
on va. Cada portador ha de dur 
el vestuari que correspon al seu 
capgròs, que acostuma a ser una 

una persona coneguda.

EL BESTIARI és el nom que rep el 

animals, ja siguin reals o fantàstics
—les bèsties— i que formen part 
també de les cercaviles populars.

a.

b.
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El Gegants
i Capgrossos

de Castelldefels
2

La Colla Gegantera de Castelldefels
grup de gralles

i la colla castellera
crear l’Agrupació de Cultura Popular de Castell-
defels
formaven part de totes tres, i d’aquesta manera, 

gegantsdecastelldefels@gmail.com

ACPC: Gegants de Castelldefels:
 @acpcastelldefels  @gegantscastelldefels

 @acpcast

•  
•  «La rumba del 

topo»
•  

pre fan un bon esmorzar de forquilla i 
ganivet

•  
barcament pirata de les Festes del Mar 
de Castelldefels

Curiositats
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Què és l’ACPC?
Agrupació de Cultura Popular de Castell-
defels (ACPC) és l’entitat que agrupa molts 

tenir i posar al dia totes les representacions 

Formen part de l’agrupació:
• El Ball de Picarols, Farcells i Contes
• Els dracs i dimonis de la colla Gar-i-Got
• Els Grallers
• Els Tabalers
• La Colla Castellera de Castelldefels
• La Colla Gegantera de Castelldefels
• Les Cintes
• Les Colles de Ball de Bastons
• Les Gitanes
• Les Panderetes

A banda, trobem Les Caramelles i 
l’Agrupació Sardanista.

?
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El Jaume i la Constança representen Jaume 
March Constança Messeguer

El Jaume i la Constança

cinturó marró fosc i vores daurades, una mantell del 

amb tons blaus, un cinturo blau marí, també amb 

BARONS DE L’ERAMPRUNYÀ Gegants

El Jaume i la Constança



Ara ballen els gegants
Són en Jaume i la Constança

Ara ballen els gegants
Ara mateix comencen a ballar
Ballen perquè estan contents

Giravolten d’alegria
Perquè els han tret del castell

I els han posat entremig de la gent
Ara ballen els gegants

Són en Jaume i la Constança
Ara ballen els gegants

Ara mateix acaben de ballar.

Cançó del Jaume 
i la Constança
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L’Arnau i la Jordana representen l’Arnau de Sant 
Martí, senyor de l’Eramprunyà

i la seva esposa un vel blanc, i a les mans, com la Constança, un 

SENYORS DE L’ERAMPRUNYÀ Gegants

L’Arnau i la Jordana

agrupa les ciutats de Begues, 

La Baronia de 
l’Eramprunyà
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que és el color de camisa dels Castellers de Castell

antic membre de la colla, el Josep Pascual

ciutat, obrint pas als gegants i a la resta del seguici 

El gegantó Josep

El Bialet
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Les escoles de Castelldefels també tenen els seus 

Capgrossos escolars

EL GUINOVART
(Escola Guinovart)EL JACINT

(Escola Jacint Verdaguer)

LA LLUÏSETA
(Escola Lluís Vives)

EL PUNXETES
(Escola Margalló)

LA BARONA
(Escola Torre Barona)

EL GARGOT
(Escola Garigot)
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Pirates i 
vilatans

3

 Dra-
gut  Otxalí 

castell i les torres de guaita, des d’on s’avisava la 

En Otxalí i en Dragut

pirates que són, tots dos porten una pistola al cin

Dragut i Otxalí: 
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Bartomeu i Jeroni (vilatans): 

Ysuf i Mami: 

CAPGROSSOS

sones que els porten van vestits amb una camisa 

En Mami és un conegut pirata que va segrestar l’es
criptor Cervantes i el va convertir en el seu esclau 

Don Qui-
jote de la Mancha l’Ysuf és citat al llibre Los baños 
de Argel
i l’altre un turbant, i els seus portadors o portadores 
van vestits amb camisa llarga i pantalons amples, 
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«Que vénen  
els pirates!»

4

El Jeroni dormia sota un pi. El Bartomeu, assegut al seu 
costat, se’l mirava mentre es menjava una poma. Feia 
tanta calor que el Jeroni havia buscat un lloc fresc on esti-
rar-se i ara roncava a cor què vols mentre una papallona 
li feia pessigolles amb les potes a l’orella. Estaven descan-
sant prop de la platja, després d’un llarg dia de feina als 
conreus. Les dunes de sorra els impedien veure el mar. 
Sí se sentia, però, la remor de les onades que, després 
d’un llarg viatge, arribaven a la platja i desapareixien a 
la sorra. També es podia sentir el xiuxiueig del vent que 
es passejava entre les fulles dels arbustos que poblaven 
les dunes. Cap altre so pertorbava el descans d’aquells 
dos vilatans de Castelldefels. A la platja no hi havia nin-
gú més... o això es pensaven. De sobte, el so d’una cançó 
desconeguda, cantada per mil veus fosques i estridents, 
va paralitzar el Bartomeu, que es va quedar quiet, sense 
moure ni un cabell, amb les dents clavades a la poma. No 
podia veure d’on venia aquella cridòria. Per desgràcia, 
però, sabia molt i molt bé a qui pertanyien aquelles veus, 
tot i no haver-les sentit mai abans. Es va afanyar a des-
pertar el Jeroni, que seguia roncant com si res.

— Jeroni, Jeroni, que no sents aquestes veus? Que vénen 
els pirates! Que vénen els pirates!
La papallona juganera va aixecar el vol i va anar a ama-
gar-se entre els matolls. I es va quedar allà, quieta, sense 
moure ni una ala, ni una antena, talment com si també 
sabés qui eren aquells pirates. Quan el Jeroni es va des-
pertar i va sentir les veus, va fer un bot i va arrencar a 
córrer.

—Els pirates, els pirates, que vénen els pirates!
El Bartomeu va córrer al seu darrera, però va ensopegar 
amb una branca i va caure per terra. Quan el Jeroni es va 
girar per comprovar si els pirates el seguien i va veure el 
Bartomeu estès a terra, va parar en sec i va tornar enre-

El conte dels pirates  

de Castelldefels
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re per ajudar-lo. Tots dos tremolaven com una fulla. Els 

seus avis i els seus pares els havien parlat moltes vegades 

dels pirates i els havien explicat que eren mala gent que 

vivien al mar, en els seus grans vaixells, i que, allà on 

desembarcaven, robaven tot el que trobaven i cremaven 

les masies i els conreus. Per defensar-se dels atacs dels 

pirates, els vilatans de Castelldefels havien construït un 

castell al poble, dalt d’un turó. Alguns masovers s’havien 

construït, també, la seva pròpia torre de defensa, al costat 

de les seves masies. Era el cas del Jeroni i el Bartomeu, 

i cap allà van fer camí, cames ajudeu-me i sense tornar 

a mirar enrere. Mentrestant, a la platja, els pirates havi-

en desembarcat i ja eren a la sorra —espases, destrals i 

trabucs en mà— preparats per atacar els pobres vilatans 

de Castelldefels. Entre ells, hi havia els pirates més temuts 

de la Mediterrània, coneguts amb els noms d’Otxalí i Dra-

gut. Les seves malifetes eren contades i cantades arreu. 

Eren alts, forts i molt i molt lletjos. Tant lletjos eren, que 

quan entraven a les places del pobles, els nens més petits 

es petaven de riure en veure aquells nassos i aquelles bar-

bes. A ells, però, tant els feia, i es passejaven pels carrers 

i les places com si en fossin els amos. A la platja hi havien 

desembarcat, també, dos pirates que, tot i ser més petits 

i rabassuts, tenien fama de ser els més lladres de tots, i 

també de ser els més lletjos de tots. Eren el Mami i l’Ysuf. 

Tenien un nas tan gros, que podien olorar els cereals i els 

embotits guardats a les masies a kilòmetres de distància. 

Els pirates ja havien atacat Castelldefels altres vegades, 

deixant les masies buides, els conreus cremats i els boscos 

arrasats. Ni tan sols les masies de Cal Ganxo i de Cal Vi-

nader, que eren a les muntanyes, lluny del poble, s’havien 

deslliurat mai de l’assalt d’aquells malfactors. En aquesta 

ocasió, però, quan els pirates van arribar al poble, tots 

els vilatans i vilatanes estaven preparats per defensar-se, 

gràcies al Jeroni i el Bartomeu, que els havien alertat. I els 

nens i nenes i la gent gran estaven ben segurs al castell.

—Atenció, atenció tothom! Ja els veig arribar! Esteu tots 

preparats? —va cridar en Jeroni des de la Torre de Can 

Gomar.

—Sí! —van respondre alguns des de la Torre Fael.

—Preparats! —van replicar d’altres des de Cal Maties.

—A punt! —es va sentir des de Can Roca i des de Ca 

n’Armand.

—Quan arribin aquests bandits, s’enduran una bona sor-
presa! —va exclamar el Bartomeu des de la Torre Barona.

I tant que se la van endur! Quan els pirates van entrar a 

la Plaça Major, els vilatans, forts i decidits, armats amb 

forques i falçs, van sortir tots alhora dels seus amagatalls 

i els van assaltar. Van lluitar de valent contra aquells 

pirates malvats i, per una vegada, van aconseguir fer-los 

fora de casa seva sense que s’emportessin res.

I així va ser com aquells pirates poca-soltes van haver de 

marxar amb la cua entre cames i posar rumb, amb el seu 

vaixell, cap un altre indret de la costa catalana. I així va 

ser, també, com el Jeroni i el Bartomeu van poder seguir 

treballant als seus camps i fent la migdiada sota un pi, 

quan la calor estrenyia i els entrava la son, mentre una 

papallona despistada els feia pessigolles a l’orella amb 

les seves potetes.
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El drac
Gar-i-got

5

El drac Gar-i-got

La persona que el porta queda amagada entre els 

El Gar-i-got, quan balla, gira i gira sense parar, 
mentre escup foc per la boca, com fan tots els 

El seu nom va ser escollit per votació popular i li 

del nom va sorgir del crit d’un dels artistes que el 

La llegenda del Gari-i-got!
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Del fons de les cavernes
ha vingut el nostre drac.
Quan sent la musiqueta

ell es posa a ballar.
El nostre drac quan balla

es veu molt eixerit,
ballant amb els seus caps
i amb la cua fa remolins.

I mireu que n’és de bonic
i quins caps que té de fera

i mireu com tira foc
pel davant i pel darrere.

El nostre drac quan balla
és un terrabastall,
és un terrabastall

I l’estimem de veritat.

Cançó del 
Gar-i-got

de Castelldefels, tothom se l’estima molt, i és tan 
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La llegenda  
del Gar-i-got

6

Diu la llegenda que, un dia molt i molt boirós, un drac bo 
volava ben tranquil sobre el Massís del Garraf. Anava 
a visitar una vila encisadora de la qual n’havia sentit a 
parlar molt, una vila a prop del mar amb un castell dalt 
d’un turó.  A causa de l’espessa boira, però, el drac es va 
perdre pel massís. 

La Bruguers, una nena molt eixerida que passejava per 
allí, se’l va trobar i, un cop passat el primer ensurt, es va 
posar molt contenta quan va saber que el drac anava cap 
al seu poble, cap a Castelldefels, on les festes populars es-
taven a punt de començar, i es va oferir a acompanyar-lo. 
Quan hi van arribar, la gent del poble també es va espan-
tar molt i van voler atacar el drac, però la Bruguers el va 
defensar i els va convèncer que era un drac bo i que els 
protegiria. 

El drac es va presentar: es deia Gar-i-got i tenia dos caps, 
un per vigilar el mar i l’altre per vigilar la muntanya. 
Just llavors van arribar els Barons de l’Eramprunyà 
que, després d’inaugurar les festes, van presidir els balls 
populars i les justes de soldats i, tot seguit, van tornar al 
castell a descansar. 

Els llogarencs van seguir gaudint de la festa, inconscients 
de la presència d’una bruixa malvada que s’amagava en-
tre la gentada i que, amb les seves pólvores màgiques, va 

adormir-los tots, tret d’alguns que van aconseguir fugir, 
cames ajudeu-me, cap al bosc. 

El mag del poble, preveient les seves intencions, va pro-
var d’aturar-la, però la bruixa el va vèncer i va invo-
car les forces del mal. Aleshores va aparèixer Llucifer, 
acompanyat de les guardianes de l’infern, que van mos-
trar la seva força amb balls aterridors. El Gar-i-got els va 
plantar cara, però no va aconseguir derrotar-los. Tampoc 
no se’n va sortir el cavaller Sant Jordi —comandant dels 
exèrcits— que va caure presoner de les guardianes. 

Llucifer, aparentment invencible, va invocar diables i 
diablesses que van omplir la plaça i van demostrar el seu 
poder i maldat amb balls provocadors. Quan tot sembla-
va perdut, van arribar els soldats i cavallers de la baronia 
i van lluitar a mort contra aquells éssers malvats. Malau-
radament, els soldats també van ser vençuts i Llucifer i 
la bruixa ja es veien amos i senyors de la contrada. 

La victòria, per sort, els va durar poc, perquè el mag, 
que no era mort, va fer ús de la seva màgia per alliberar 
Sant Jordi, el qual, aquest cop sí, va aconseguir derrotar 
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Llucifer i el va fer fora de la vila. Sant Jordi, però, va 
quedar estès a terra, tocat de mort. La Bruguers va cór-
rer al seu costat i va cridar el Gar-i-got ben fort perquè 
l’ajudés. El bon drac s’hi va atansar i, veient que ell no hi 
podia fer res, va cridar les aloges, les dones d’aigua que 
viuen a les fonts i els estanys de Catalunya i que tenen 
la capacitat de curar. 

Les aloges, amb els seus balls guaridors, van salvar la 
vida a Sant Jordi i, tot seguit, van despertar la gent del 
poble, que encara dormia pels racons de la vila. I diu la 
llegenda que, de contents que estaven, els vilatans van 
ballar i ballar sense parar, i el Gar-i-got —el bon drac que 
els havia ajudat tant com havia pogut— també va ballar 
i ballar, mentre treia foc per la boca, com fan tots els 
dracs. Això sí, amb molta cura de no fer mal a ningú!
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