Tradicions
Els gegants són figures
enormes que representen
reis, nobles, pagesos,
personatges famosos
o personatges fantàstics.
A Castelldefels tenim la nostra
colla gegantera que, des de 1982,
fa ballar el Jaume, la Constança,
l’Arnau, la Jordana, el Bialet,
els pirates…
Els vols conèixer?
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GEGANTS, GEGANTONS,
CAPGROSSOS I BESTIARI

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
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: masies, 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.
(VWLPDUXQWHUULWRULODVHYDELRGLYHUVLWDWLOHVSHUVRQHVTXHKLFRQYLXHQWDPE«VLJQLǥFDFRQªL[HUOR3HUDL[´
des de Castelldefels Cultura i la Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado engeguem aquesta col·lecció de llibrets
TXHYROHQSRVDUDOǂDEDVWGHODQRVWUDLQI¢QFLDHOSDVVDWGHOTXHDYXLFRQHL[HPFRPD&DVWHOOGHIHOVHOVHXHQ
WRUQQDWXUDOLOHVWUDGLFLRQVTXHOLVµQSU´SLHV8QDIHLQDTXHQRKDXULDHVWDWSRVVLEOHVHQVHODFROyODERUDFLµGH
SHUVRQHVLHQWLWDWVFRPSHUH[HPSOHOD0RQWVHUUDW6DQ]LHQ-RDQ'DXUDHQ-RVHS&DPSPDQ\Oǂ$JUXSDFLµ
GH&XOWXUD3RSXODURODIHLQDLQJHQWTXHKDIHWHO*5(+,&HQDTXHVWHVGDUUHUHVGªFDGHVLVHQVHODTXDOQR
SRGU¯HPHQWHQGUHHOQRVWUHPXQLFLSL
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Què són
els gegants?

UN GEGANTĠƣƷŪñȌĺƷƛñğŪŵƛŨğƚƷğŪŵƛͨ
ŨñşŨğŪƯƛğƘƛğƣğŪƯñƷŪñƘğƛƣŵŪñ͓ƚƷğƘŵƯƣğƛ
ƷŪ ƛğň͓ ƷŪ ĎñƛŶ͓ ƷŪ ƘñĺĮƣ͓ ƷŪ ƘğƛƣŵŪñƯĺğ Ĺñͨ
ŨŶƣŵƷŪĠƣƣğƛĹñŪƯĄƣƯňĐ͒ėňŪƣƣ͵łňȌĐñƷŪñ
ƘğƛƣŵŪñėğǏğƛňƯñƯ͔ğşportador͓ƚƷğƣ͵ğŪĐñƛƛğͨ
ĺñėğĹğƛĎñşşñƛğşĺğĺñŪƯñşƛňƯŨğėğşñŨƸƣňĐñ
ƚƷğƣŵşğŪƯŵĐñƛles gralles͒0şƣĺğĺñŪƯƣƣŶŪ
ƷŪğşğŨğŪƯĹğƣƯňƷňƛğƘƛğƣğŪƯğŪşñƣğǏñĐňƷƯñƯ
ñşşĄŵŪǏñŪ͒

Què és una gralla?

?

És un instrumentGHYHQWW¯SLFGH&DWDOXQ\D
molt present a totes les festes populars, que
DFRVWXPDDDFRPSDQ\DUHOVEDOOVSRSXODUVHOV
JHJDQWVLHOVFDVWHOOHUV
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ÂŪĺğĺñŪƯ
ŪŵƛŨñşŨğŪƯğƣƘŵƯ
ėğƣŨƷŪƯñƛ͓ňñňǕŊ
ğƣƘŵƯƯƛñŪƣƘŵƛƯñƛ
ŨĠƣĹĄĐňşŨğŪƯ͒

Altres gegants

£ŵƯƘğƣñƛėğ̓̐ñ̐̕gĺ
͢ȌŪƣĹñǏňŪƯñŪǖƣğşƣĺğĺñŪƯƣŪŵ
ĎñňǕñǏğŪėğşƣ̗̘̐ͨ̐gĺͣ͒£ŵƯğƣƯñƛĹğƯ
ėğƯŵƯƯňƘƷƣėğŨñƯğƛňñşƣ͓ĐŵŨñƛñĺƷňǕ͓
ĐğƛĄŨňĐñ͓ğƣĐñňŵşñ͓ĹƷƣƯñ͓ƛŵĎñ͓ƘñƘğƛ
ŵĐñƛƯƛŶ͓ƘğƛƃğşƣŨñƯğƛňñşƣŨĠƣ
ƷƯňşňƯǡñƯƣƣŶŪğşĐñƛƯƛŶƘğėƛñ
ňşñȌĎƛñėğǏňėƛğ͒

A banda dels gegants tradicionals,
també trobem:

a.

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

b.

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

c.

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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Les persones que s’encarreguen dels gegants són els
JHJDQWHUVLOHVJHJDQWHUHVTXHVǂDJUXSHQHQFROOHV
&DGDFROODJHJDQWHUDW«XQFDSGHFROODTXH«VE¢VL
FDPHQWODSHUVRQDUHVSRQVDEOHTXHWRWYDJLE«
'LQVGǂXQDFROODJHJDQWHUDWRWKRPW«XQOORFLXQD
funció, començant pels que porten els gegants i
VHJXLQWDPEHOVPHPEUHVTXHVǂRFXSHQGǂRUJDQLW
zar les trobades geganteres, els infants que porten
HOVFDSJURVVRVRHOVJHJDQWRQVHOVTXHIDQOHVIR
tos i graven els vídeos o els que porten l’aigua per
UHIUHVFDUHOVJHJDQWHUV
Cada colla gegantera té el seu uniforme, que està
IRUPDWSHUODFDPLVDǀTXHSRUWDOǂHVFXWGHODFR
OODǀXQVSDQWDORQVXQHVHVSDUGHQ\HVRYDPEHVL
ODIDL[DTXHDMXGDDSURWHJLUOǂHVTXHQDGHOSHVGHO
JHJDQW/DFDPLVDLHOVSDQWDORQVVµQGHOFRORUTXH
ODFROODWULDLFDGDFROODW«HOVHXFRORU
Les persones que porten els gegants es canvien
cada una o dues cançons per poder descansar una
HVWRQD3HQVHXTXHQRQRP«VFDUUHJXHQHOSHVGHO
gegant, també el fan caminar, ballar i giravoltar!
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Com es balla un gegant?
(OJHJDQWSHUGLQVW«XQDHVWUXFWXUDGHIXV
ta, que s’anomena cavalletTXH«VRQODSHU
VRQD TXH SRUWD HO JHJDQW VǂDJDID SHU IHUOR
PRXUHVHQVHSHUGUHOǂHTXLOLEUL(OFDYDOOHWHV
recolza sobre el cap i les espatlles de qui el
SRUWD3HUTXªHOSRUWDGRUQRHVIDFLPDODPE
OHVIXVWHVVǂHQJDQ[HQXQVFRL[LQVEHQWRXV
DOFDYDOOHW/DSHUVRQDVǂDMXSLHVVLWXDVRWD
HOVFRL[LQVLXQFRSFROyORFDGDHVSRVDGUHWD
LDL[HFDHOJHJDQWPLUDGHWUREDUOǂHTXLOLEULL
comença a caminar, a ballar i a giravoltar al
VRGHODP¼VLFD

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

L’origen

L’origen dels gegant
s
«VUHOLJLµVSHU´DO
OODUJGHOVVHJOHV
VǂKDQFRQYHUWLWHQǥ
JXUHVIHVWLYHV
SUHVHQWVDOHVIHVW
HVSRSXODUV
/HVJHJDQWHVYDQD
SDUªL[HUP«V
tard que els gegant
s, i al principi
només representa
ven
OHVSDUHOOHVGHOVJHJ
DQWV

Com ha de ser un geganter?
3HUDVHUJHJDQWHUQRFDOVHUXQDSHUVRQDIRU©XGD
QLMRYHQLJUDQQLFDOHVWDUHQIRUPDQRP«VFDOWHQLU
JDQHVGHDSUHQGUHǂQLGHSDVVDUVǂKRE«$L[´V¯&DO
VHUSURXDOWSHUDUULEDUDOFDYDOOHWLSRGHUDL[HFDUHO
JHJDQW
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BATEIG: TXDQXQJHJDQWQHL[ǀ«VDGLUTXDQVǂDFDEDOD
VHYD IDEULFDFLµ L VXUW SHU SULPHUD YHJDGD GDYDQW GHO S¼
EOLFǀ OD WUDGLFLµ GLX TXH VH OǂKD GH EDWHMDU &RP D WRWV
HOVEDWHMRVFDOHQXQVSDGULQV8VXDOPHQWDTXHVWDWDVFDOD
H[HUFHL[XQDFROODJHJDQWHUDSURSHUD(OVSODQWHQWDSDWVL
DEDQVGHVRUWLUHQFHUFDYLODHOVSDGULQVGLXHQXQHVSDUDX
les i de vegades un capellà els mulla amb una mica d’aigua,
FRPDTXDOVHYROEDWHLJKXP¢LOODYRUVHOVGHVWDSHQ
CERCAVILA: 8QD FHUFDYLOD «V XQ JUXS GH SHUVRQHV TXH
HVSDVVHJHQSHOVFDUUHUVGHODFLXWDWDFRPSDQ\DWVGHP¼
VLFV(QXQDFHUFDYLODSRGHPYHXUHJHJDQWVLDOWUHVǥJX
UHVEDOOVSRSXODUVRǥQVLWRWFDVWHOOHUV
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FESTES MAJORS: HOV JHJDQWV L UHVWD GH ǥJXUHV IHVWL
YHV VXUWHQ VHPSUH HQ FHUFDYLOD D OHV IHVWHV PDMRUV GH
WRWHVOHVFLXWDWVLSREOHVGH&DWDOXQ\DTXHHQWHQHQLHQ
VµQPROWV$&DVWHOOGHIHOVWHQLPGXHVIHVWHVPDMRUVOD
GǂHVWLXDPLWMDQVGǂDJRVWLODGǂKLYHUQDOGHVHPEUH(Q
WRWHVGXHVRFDVLRQVHOVQRVWUHVJHJDQWVLJHJDQWHVJH
JDQWRQVLFDSJURVVRVVXUWHQDEDOODUSHOVFDUUHUVMDVLJXL
DODFHUFDYLODRDOVHJXLFLGHOD9HUJH)DQODVHYDEDOODGD
ǥQDODOD3OD©DGHOǂ(VJO«VLD
PLANTAR (UN GEGANT): SODQWDUXQJHJDQWRXQDJH
JDQWDYROGLUSRUWDUORGHVGǁDOO¢RQGRUPǥQVDOOORFRQ
FRPHQ©DU¢ODFHUFDYLODRODEDOODGDLGHL[DUORUHFRO]DWD
WHUUD 8QD mSODQWDGD} «V XQ JUXS P«V R PHQ\V QRP
brós de gegants, gegantons i capgrossos que es planten,
QRUPDOPHQWDODSOD©DGHODYLODSHUTXªWRWKRPSHWLWV
LJUDQVSXJXLQFRQWHPSODUORVYHXUHǂOVGHSURSLǥQVL
WRWYHXUHǂOVSHUGLQV

TROBADES GEGANTERES: HQ DTXHVWHV WUREDGHV JH
JDQWVGHGLYHUVHVSREODFLRQVVǂDMXQWHQSHUIHUXQDFHU
FDYLODLEDOODUSOHJDWV1ǂKLKDTXHVHFHOHEUHQQRP«VHQ
una ciutat; d’altres, en una comarca, i la més important
GHWRWHVOD&LXWDW*HJDQWHUD
&DGD DQ\ XQD FLXWDW JHJDQWHUD VǂHQFDUUHJD GǂRUJDQLW]DU
activitats relacionades amb el món geganter i de fer ballar
LWHQLUFXUDGHOVJHJDQWVGHOǂ$JUXSDFLµGH&ROOHV*HJDQ
WHUHVTXHHVGLXHQ7UHEDOOL&XOWXUDLQRWHQHQFROOD
TROBADA DEL BAIX: aquesta és la trobada gegantera més
LPSRUWDQWGHODFRPDUFDGHO%DL[/OREUHJDWDODTXDOSHUWDQ\
&DVWHOOGHIHOV6ǂDOODUJDWRWXQFDSGHVHWPDQDLFDGDDQ\VH
FHOHEUD D XQD SREODFLµ GLIHUHQW GH OD FRPDUFD 8QD GH OHV
seves tradicions és el traspàs dels títols d’hereu i de pubilla,
TXHGXUHQWRWXQDQ\(OGLVVDEWHHVIDHOWUDVS¢VGHOW¯WROGH
SXELOODDPEHOVHXEDOOLHOGLXPHQJHHVIDHOGHOǂKHUHX&R
mença la festa amb una plantada que dura al voltant d’una
hora, després es fa una cercavila i un cop cada parella ha
HQWUDWDODSOD©DǀKDGHVHUXQHVSDLPROWJUDQSHUTXªHV
poden arribar a reunir més de trenta parelles de gegants—,
HVIDHO%DOOGHO%DL[LHVSURFODPDOǂKHUHX
/ǂ$UQDXXQGHOVJHJDQWVGH&DVWHOOGHIHOVYDVHUQRPHQDW
KHUHXGHO%DL[DOD3ULPHUD7UREDGDGH*HJDQWVGHO%DL[

/OREUHJDWODWDUGRUGH$Q\VP«VWDUGHOGǂRFWX
EUHGHYDWRUQDUDVHUQRPHQDWSHUDOW¯WROMXQWDPE
OD-RUGDQDFRPDSXELOOD

Al seguici popular també hi ha
capgrossos i bestiari:

şƯƛğƣȌĺƷƛğƣ

TRADICIÓ DELS XUMETS: una tradició fabulosa en el
PµQ GHOV JHJDQWV «V HO OOLXUDPHQW GH [XPHWV 8Q SDUHOO
GHFRSVOǂDQ\SHUIHVWDPDMRUHOGLDDEDQVGHODFHUFDYLOD
els gegants es planten al bell mig de la plaça de la vila, i el
LQIDQWVTXHHQFDUDIDQVHUYLUHO[XPHWSHU´TXHMDVǂKDQ
IHWJUDQVLYROHQGHL[DUORHQWUHJXHQHOVHX[XPHWDOVJH
JDQWHUV TXH VǂHQFDUUHJXHQ GH SHQMDUORV GH OHV PDQV R
GHODFLQWXUDGHOJHJDQW$OGLDVHJ¾HQWHOVJHJDQWVEDOOHQ
DPEWRWVHO[XPHWVSHQMDQWLHOVQHQVLQHQHVSRGHQLGHQ
WLǥFDUORVLDFRPLDGDUVHǂQSHUVHPSUHP«V

a.

b.

ELS CAPGROSSOS ƣŶŪȌĺƷƛğƣñŨĎ
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
ƚƷğğşƣƘŵƛƯğŪȌƚƷğŪğşƣğƷĐñƘėňŪƣ
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
ȌĺƷƛñłƷŨñŪñ͓ƷŪĠƣƣğƛĹñŪƯĄƣƯňĐŵ
una persona coneguda.
EL BESTIARI és el nom que rep el
ĐŵŪŘƷŪƯėğȌĺƷƛğƣƚƷğƛğƘƛğƣğŪƯğŪ
animals, ja siguin reals o fantàstics
—les bèsties— i que formen part
també de les cercaviles populars.
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El Gegants
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s
l
e
f
e
d
l
l
e
t
s
a
C
e
d

La Colla Gegantera de CastelldefelsYDQ«L[HU
OǂDQ\DOPDWHL[WHPSVTXHHOgrup de gralles
i la colla castellera$TXHVWHVWUHVFROOHVMXQWHVYDQ
crear l’Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels /D PDMRULD GH PHPEUHV GǂDTXHVWHV FROOHV
formaven part de totes tres, i d’aquesta manera,
FRPHUHQHQFDUDPROWSRTXHWVSRGLHQIHUP«VDFWL
YLWDWVLP«VVRUWLGHV
$FWXDOPHQWHOVSRGUHXWUREDUDOORFDOGHOǂDJUXSD
FLµFDUUHU/OX¯V&RPSDQ\VGH&DVWHOOGHIHOV
6LYROHXIRUPDUSDUWGHODFROODRHQYROHXVDEHUP«V
FRVHVHQJUHVTXHXOHVYRVWUHVIDPLOLHVLSRVHXYRV
HQFRQWDFWHDPEODFROODSHUFRUUHXHOHFWU´QLF
gegantsdecastelldefels@gmail.com
RDWUDY«VGHOHV[DU[HVVRFLDOV
ACPC:
@acpcastelldefels
@acpcast
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Gegants de Castelldefels:
@gegantscastelldefels

Curiositats
• &DGDJHJDQWW«HOVVHXSRUWDGRUSUHIHULW
• +LKDXQEDOOTXHHVGLX«La rumba del
topo»TXHWRWVHOVSRUWDGRUVYROHQEDOODU
• $EDQVGHODFHUFDYLODHOVJHJDQWHUVVHP
pre fan un bon esmorzar de forquilla i
ganivetSHUDJDIDUIRUFHV
• /ǂ$UQDXLOD-RUGDQDDVVLVWHL[HQDOGHVHP
barcament pirata de les Festes del Mar
de CastelldefelsGHVGHIDDQ\VLSDQ\V

Què és l’ACPC?

?

Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels (ACPC) és l’entitat que agrupa molts
GHOVJUXSVLFROOHVGHGLFDWVDUHFXSHUDUPDQ
tenir i posar al dia totes les representacions
GHIRONORUHLFXOWXUDSRSXODUGH&DVWHOOGHIHOV

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.

9

BARONS DE L’ERAMPRUNYÀ Gegants
El Jaume i la Constança
El Jaume i la Constança representen Jaume
March,LConstança MesseguerEDURQVGHOǂ(UDP
SUXQ\¢HQWUHHOVDQ\VL
9DQVHUEDWHMDWVHOGLDGǂDJRVWGH
(VWDQIHWVGHǥEUDGHYLGUHSHUDOHVFDUHVLPDQV
LDPEIXVWDGHERQDTXDOLWDWSHUDOFDYDOOHW
'XUDQW DTXHVWV DQ\V HOVKDQKDJXWGH UHSDUDU GL
YHUVHVYHJDGHVOǂ¼OWLPDHO
El Jaume i la Constança IDQ P«V GH  PHWUHV
GǂDO©DGDLSHVHQTXLORV(O-DXPHYHVWHL[FRP
DOJXQVEDURQVGHOVHJOH;,9XQDW¼QLFDEHL[DPE
cinturó marró fosc i vores daurades, una mantell del
PDWHL[FRORUTXHHOFLQWXUµLDOFDSSRUWDXQFDSHUµ
$PEODP¢GUHWDVRVW«XQSHUJDP¯/D&RQVWDQ©D
SRUWDXQYHVWLWQRXGHVGHIDSRFVDQ\VHVWDPSDW
amb tons blaus, un cinturo blau marí, també amb
YRUHVGDXUDGHVFDSDDMRFDPEHOFLQWXUµLXQYHODO
FDS$PEODP¢GUHWDVRVW«XQUDPGHǦRUVLDPE
OǂHVTXHUUDXQPRFDGRUGHSXQWHV
$TXHVWV JHJDQWV HV SRGHQ YHXUH DOV YLGUHV GH OD
ID©DQDGHODELEOLRWHFD5DPRQ)HUQ¢QGH]-XUDGR
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Cançó del Jaume
i la Constança
Ara ballen els gega
nts
Són en Jaume i la
Constança
Ara ballen els gega
nts
Ara mateix comen
cen a ballar
Ballen perquè esta
n contents
Giravolten d’alegri
a
Perquè els han tret
del castell
I els han posat entr
emig de la gent
Ara ballen els gega
nts
Són en Jaume i la
Constança
Ara ballen els gega
nts
Ara mateix acaben
de ballar.

SENYORS DE L’ERAMPRUNYÀ Gegants
L’Arnau i la Jordana
L’Arnau i la Jordana representen l’Arnau de Sant
Martí, senyor de l’EramprunyàHQWUHHOVDQ\V
Li la seva esposa
(VYDQHVWUHQDUHO/ODYRUVWHQLHQXQDDO©DGD
GH  PHWUHV L HO VHX SHV HUD GH  TXLORV (VWD
YHQIHWVGHSDSHUPDL[«LJXL[LHVSRWGLUTXHYDQ
mQ«L[HU}DO&ROyOHJL/OX¯V9LYHVRQYDQFRPHQ©DUD
IHUORV7HQLHQHOVEUD©RVVHSDUDWVGHOFRVFRPHOV
DFWXDOV JHJDQWRQV L OHV  PDQV GH JRPD HVFXPD
(OHVYDQIHUPDOE«LYDQVHUUHWLUDWV$&DV
WHOOGHIHOV FRUULD OD KLVW´ULD TXH KDYLHQ PDU[DW GH
YLDWJHDIHUODYROWDDOPµQ
3HUOD)HVWD0DMRUGǂ(VWLXGHHOVVHQ\RUVYDQ
WRUQDUGHOVHXOODUJYLDWJHLYDQUHDSDUªL[HUFRPVL
IRVVLQQRXVDPEHOVHXDVSHFWHDFWXDO
$FWXDOPHQWOǂ$UQDXIDPHWUHVGǂDO©DGDLSHVD
TXLORVLOD-RUGDQDIDPHWUHVGǂDO©DGDLSHVD
TXLORV(VWDQIHWVGHFDUWµSHGUD
/ǂ$UQDXFRPHO-DXPHSRUWDXQDW¼QLFDW¯SLFDGHO
VHJOH;,9GHFRORURFUHDPEFLQWXUµLPDQWHOOGǂXQ
RFUHP«VIRVF3RUWDEDUEDLWDPE«VRVW«XQSHUJD
P¯DPEODP¢GUHWD/D-RUGDQDFRPOD&RQVWDQ©D
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SRUWDXQYHVWLWHVWDPSDWSHU´GHWRQVURVDWVLFLQ
WXUµLFDSDGǂXQFRORUURVDP«VIRVF$OFDSKLGXX
un vel blanc, i a les mans, com la Constança, un
UDPGHǦRUVLXQPRFDGRUGHSXQWHV

La Baronia de
l’Eramprunyà
VXQWHUULWRULTXHMDH[LVWLDD
OǂªSRFDPHGLHYDOLTXHDFWXDOPHQW
agrupa les ciutats de Begues,
&DVWHOOGHIHOV*DY¢6DQW&OLPHQW
GH/OREUHJDWL9LODGHFDQV
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El gegantó Josep
(VYDSUHVHQWDUHOGǂDJRVWGHOVXQJHJDQWµ
TXHSHVDTXLORVLTXHYDYHVWLWDPEFDPLVDJURJD
que és el color de camisa dels Castellers de Castell
GHIHOVFROODTXHIRUPDSDUWWDPE«GHOǂ$JUXSDFLµGH
&XOWXUD3RSXODU(OVHXQRP«VXQKRPHQDWJHDXQ
antic membre de la colla, el Josep Pascual

El Bialet
VXQFDSJU´VTXHHVYDHVWUHQDUHOGLDGǂDJRVW
GH5HSUHVHQWDOǂ¼QLFVHUHQRTXHYDWHQLU&DV
WHOOGHIHOVGXUDQWDQ\VLTXHYDVHUPROWHVWLPDW
SHOVKDELWDQWVGHODFLXWDWHO6U*DEULHO&RW6RO«
$TXHVWDǥJXUDHQFDS©DODWRWHVOHVFHUFDYLOHVGHOD
ciutat, obrint pas als gegants i a la resta del seguici
SRSXODU9DYHVWLWDPEOǂXQLIRUPHGHVHUHQR
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Capgrossos escolars
Les escoles de Castelldefels també tenen els seus
FDSJURVVRV7RWVHOOVUHSUHVHQWHQHOQRPGHOǂHVFR
ODLHVWDQGLVVHQ\DWVLIHWVSHOVDOXPQHV

LA BARONA
(Escola Torre Barona)

LA LLUÏSETA
(Escola Lluís Vives)

EL JACINT
(Escola Jacint Verdaguer)

EL GARGOT
(Escola Garigot)

EL PUNXETES
(Escola Margalló)

EL GUINOVART
(Escola Guinovart)
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3 Pirates i
vilatans

$TXHVWV GRV JHJDQWV UHSUHVHQWHQ HO SLUDWD Dragut  LHOSLUDWD Otxalí  TXHHV
GHGLFDYHQDUREDUHOPHQMDUGHOVSDJHVRVLDVH
JUHVWDUORV SHU GHVSU«V YHQGUHǂOV FRPD HVFODXV
VSHUDL[´TXHIHLHQWDQWDSRULTXHSHUSURWH
JLUVHGHOHVVHYHVPDOLIHWHVHVYDQFRQVWUXLUHO
castell i les torres de guaita, des d’on s’avisava la
SREODFLµGH&DVWHOOGHIHOVGHODVHYDDUULEDGD
En Otxalí i en DragutIDQPHWUHVGǂDO©DGDLSH
VHQ  L  TXLORV UHVSHFWLYDPHQW &RP D ERQV
pirates que són, tots dos porten una pistola al cin
WXUµ(O'UDJXWDP«VDP«VVRVW«XQDGHVWUDO
DPEODP¢GUHWD9DQYHVWLWVFRPHOVFRUVDULVGH
OǂªSRFDDPEWXUEDQWFDPLVDERPEDW[RVLDUPLOOD
DMRFDPEHOVERPEDW[RV6µQEDUEXWVLWHQHQHO
QDVEHQJURV(VWDQIHWVGHǥEUDGHYLGUHFRPOD
PDMRULDGHJHJDQWVTXHHVIDQDYXLGLD
(VYDQHVWUHQDUOǂDJRVWGHO
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Dragut i Otxalí:

CAPGROSSOS
Bartomeu i Jeroni (vilatans):
3DJHVRVTXHYLYLHQD&DVWHOOGHIHOVDOVHJOH;9,/HV
PDVLHVRQYLYLHQVHJXHL[HQHQSHXWRWLTXHHVWD
YHQPROWYHOOHVLOHVKDQKDJXWGǂDUUHJODUXQDPLFD
(Q-HURQLYLYLDDOD0DVLDGH&DO3DW[RFDGHOǂ$YLQ
JXGDQ¼PHURLHQ%DUWRPHXD&DQǂ2UEDW
DOǂDYLQJXGDQ¼PHUR(OVFDSVTXHHVWDQ
IHWV GH ǥEUD GH YLGUH SRUWHQ EDUUHWLQD L OHV SHU
sones que els porten van vestits amb una camisa
OODUJDLSDQWDORQV

Ysuf i Mami:
En Mami és un conegut pirata que va segrestar l’es
criptor Cervantes i el va convertir en el seu esclau
YHXUHm+LVWRULDGHOFDXWLYR}FDS¯WROGHDon Quijote de la Mancha Ll’Ysuf és citat al llibre Los baños
de Argel(OVmFDSV}SRUWHQOǂXQHOW¯SLFEDUUHWDUJHO¯
i l’altre un turbant, i els seus portadors o portadores
van vestits amb camisa llarga i pantalons amples,
FRPHOVYLODWDQV&RPDERQVSLUDWHVTXHVµQWRWV
GRVEUDQGHQXQDHVSDVD
17

4

«Que vénen
els pirates!»
s
El conte dels pirate
de Castelldefels

— 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 amagar-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 despertar i va sentir les veus, va fer un bot i va arrencar a
córrer.
—Els pirates, els pirates, que vénen els pirates!

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 estirar-se i ara roncava a cor què vols mentre una papallona
li feia pessigolles amb les potes a l’orella. Estaven descansant 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 ningú 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 despertar el Jeroni, que seguia roncant com si res.
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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-

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

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

dels pirates i els havien explicat que eren mala gent que

els vilatans i vilatanes estaven preparats per defensar-se,

seus avis i els seus pares els havien parlat moltes vegades
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 havien 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 Dragut. 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 barbes. 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

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

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

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

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

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

Els pirates ja havien atacat Castelldefels altres vegades,

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

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

papallona despistada els feia pessigolles a l’orella amb

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

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

embotits guardats a les masies a kilòmetres de distància.

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

deixant les masies buides, els conreus cremats i els boscos

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

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

les seves potetes.
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5

El drac
Gar-i-got

El drac Gar-i-got «V XQD ǥJXUD GHO JUXS GH OHV
EªVWLHVGHIRFTXHHVYDHVWUHQDUHO3HVDXQV
TXLORVLIDXQDDO©DGDGHPHWUHVIDPH
WUHVGǂDPSODGDLPHWUHVGHOODUJ¢ULD GHOFDSǥQV
D OD FXD  (VW¢ IHW GH SDSHU PDL[« ǥEUD GH YLGUH L
SROLªVWHU$FWXDOPHQWW«SXQWVGHIRF
La persona que el porta queda amagada entre els
IDOGRQVGHYHOOXWLQRP«VVHOLYHXHQHOVSHXV
El Gar-i-got, quan balla, gira i gira sense parar,
mentre escup foc per la boca, com fan tots els
GUDFV(OSHWDUGVTXHW«DODFXDWDPE«JLUHQVHJXLW
VHJXLWOOHQFHQHVSXUQHVSHUWRWDUUHXLǥQDOPHQW
SHWHQEHQIRUW
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El seu nom va ser escollit per votació popular i li
HVFDXPROWMDTXHW«GRVFDSVXQTXHGLXHQYLJLOD
HOPDULOǂDOWUHODPXQWDQ\D'LXHQWDPE«TXHODLGHD
del nom va sorgir del crit d’un dels artistes que el
YDQFUHDUTXHTXDQYDYHXUHODǥJXUDLQLFLDOIHWDGH
SRUH[SDQLTXHKDYLDGHVHUYLUGHPRWOORSHUIHUHO
GUDFGHǥQLWLXYDH[FODPDUTXHVHPEODYDXQJDUJRW
7DPE«W«ODVHYDSU´SLDKLVW´ULDXQDKLVW´ULDTXHHV
UHSUHVHQWDFDGDDQ\DOǂHVWLXMXVWDEDQVGHOD)HVWD
0DMRUDODSOD©DTXHSRUWDHOVHXQRPDWRFDUGHO
3DUFGHOD0XQWDQ\HWDVLa llegenda del Gari-i-got!
$TXHVWDREUDHVYDUHSUHVHQWDUSHUSULPHUDYHJDGD
OǂDQ\

$TXHVWD EªVWLD «V PROW FRQHJXGD HQWUH OD FDQDOOD
de Castelldefels, tothom se l’estima molt, i és tan
LPSRUWDQWSHUDODFLXWDWTXHW«ODVHYDSU´SLDFDQ©µ

Cançó del
Gar-i-got
Del fons de les cave
rnes
ha vingut el nostre
drac.
Quan sent la musiq
ueta
ell es posa a ballar.
El nostre drac quan

balla

es veu molt eixerit,
ballant amb els se

us caps

i amb la cua fa rem

olins.

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

bonic

de fera

i mireu com tira fo

c

pel davant i pel da

rrere.

El nostre drac quan

balla

és un terrabastall,
és un terrabastall
I l’estimem de veri

tat.
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6

La llegenda
del Gar-i-got

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 estaven a punt de començar, i es va oferir a acompanyar-lo.
Quan hi van arribar, la gent del poble també es va espantar 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.
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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 provar d’aturar-la, però la bruixa el va vèncer i va invocar les forces del mal. Aleshores va aparèixer Llucifer,
acompanyat de les guardianes de l’infern, que van mostrar 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.

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.

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 semblava perdut, van arribar els soldats i cavallers de la baronia
i van lluitar a mort contra aquells éssers malvats. Malauradament, els soldats també van ser vençuts i Llucifer i
la bruixa ja es veien amos i senyors de la contrada.

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

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

Llucifer i el va fer fora de la vila. Sant Jordi, però, va
quedar estès a terra, tocat de mort. La Bruguers va córrer 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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Tradicions
Els gegants són figures
enormes que representen
reis, nobles, pagesos,
personatges famosos
o personatges fantàstics.
A Castelldefels tenim la nostra
colla gegantera que, des de 1982,
fa ballar el Jaume, la Constança,
l’Arnau, la Jordana, el Bialet,
els pirates…
Els vols conèixer?
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