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«14 Eh gegants üe Torroelia cUívam de l'església parroquid durant la Festa Major 

Ets z^z^nts 
de Torroetla de Montgrí 
Josep Vert i Planas 

S
'híin recollic moltes noticies 
respecte a Torigen deis gegants 
a les processons del Corpus; 
destaca Amades, que aplega tal 
quantitat de noticies sobre els 
populars personarges que sem

bla liaver-ne esgotat tota ia dociinientació. 

En la recerca d'arxius, comptes de cía-
varis, confraries i ajuntaments, encara sor-
geix, de tant en tant , per íes festivitats 
patróni^miques locáis i diades de! Corpus, 
a lguna no t i c i a solta que manifes ta la 
presencia deis personatges i de les bésties 
«ferotges» que els acompanyen. Son, princi-
palment, els justificants de les retribucions 
per íer-ios "bailar» deis inúsics i grallers del 
seguici, de les despeses esmer9ades per al seu 
embellinient, vestuari i restauracions. Son 
una font valuosa que revju el costumisme i 
les tradicions del passat, i en el cas deis nos-
tres gegants aporten substancioses noticies. 

Puiggarí i Ju l ián de C b i a (1) ens 
comen ten aquells personatges i bestiar 
mitologic; Cbia, en el seu Ilibre del Corpus a 

Girona, explica que foren en un principi 
una desfilada a manera d'acte sacramental al 
Ilarg de la pnicessó del Corpus. 

A Barcelona, l'any 1460, és documentat 
David i lo Guagam (tal vegada aquests foren 
personatges disfressats o caracteritzats, dife-
rents d'aquell gran gegant fet de fusta, cartró 
¡ cuiro que es va fer mes tard). 

L'any 1513, es troben desfílant a la pro-
cessó del Corpus de Girona, io jagant, lo 
Drach i la Águila, el gegant anava tot sol 
sense la geganta. 

El 1518 es va fer un altre gegant a Giro
na i a la processó del Corpus de 1557 ja 
s'esmenta una geganta, i des de llavors ja és 
esmentada sempre la parella. 

A mitjan segle XV, els actes sacramen
táis cstaven a l'ordre del dia i s'aplicaren a les 
destilades de les processons amb representa-
cions bibliques; reis, ángels i altres personat
ges disfressats evolucionen per primera vega
da a Barcelona durant el Corpus de l'any 
1460, en qué simbolitzarien David i Goliat. 

Ens diu Cbia que el 1513 ja es troben 
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desfilant a la processó del Corpus de 
Girona, lojajiíant, !o Dracli i la Águila. 

El carácter buUangós i fesciu del 
poblé encap^ala la comitiva, a! darrera 
cls gegants i bésties, cavallets, mulassa i 
el drac que lienta f-oc, músics, grallers, 
pifres i tamboriners. Els segueixen gremis 
i alrres estaments ciutadans, amb acom-
paiiyament J'una «música suau i harmo-
niosa», com ens diu la crónica, després 
venen els estaments militars, eclesiastics 
i la custíxlia i tiilem amb les autoritats. 

Del 1575 cal destacar el fec que els 
jurats demanarcn al capítol catedralici 
de poder entrar a la Seu en aquella 
diada de Corpus, amb els gegants, 
l'aliga, dracs, músics i acompanyants, 
fer la volta a t'església, sense bailar, i 
fer acatament al Santísstm. No sabem 
si el bisbe els ho va concedir. 

Josep Puiggarí comenta que els 
personatges de Goliat i Sant Cristofol 
eren presentats en forma de gegants. 

Els gegants a Torroelia de Montgrí 

El fet d'ésser Torroelia de Montgrí 
una vila reial, vinculada direcrament 
amb Barcelona, teñir una església pui-
xant i rica, i una economía arrelada en 
una societat de comerciants i propieta-
ris benestants, que ja durant els segles 
XVI i XVÜ porten el timó de la casa de 
la vila, fará que tota novetat, siguí de 
carácter litúrgic, popular, festiu, musí' 
cal i, fins i fot, teatral, siguí copiada. 

Resseguim mitjan^ant els comptes 
del clavari municipal i de les confraries, 
la manera com se celebren les festivitats 
patrónímiqíies, les religioses i, fins i tot, 
les manifcstacions cíviques. Els cónsols 
primers vesteixen gramalles de domas, 
insígnies de plata; el macer amb la 
«ma^a de plata; amb les armes de la 
vila» no deíxa mai els consols en cap 
quan van de gestió oficial. Les fiíncions 
de l'església, cor, capella de música i els 
dignataris eclesiastics, i els del monestir 
deis frares agustins, en tots els actes pro-
tocoMaris, segueixen un ordre a manera 
d'una petita catedral. En aqucll temps 
l'església tenia trenta beneliciats. 

Per tant, no és d'estranyar que en 
totes les maniíestacions, tant de carácter 
litúrgic com popular, s'adapiessin cos
turas i models de Girona i Barcelona, 
ciutats amb les quals els nostres proboms 
i eclesiastics tindrien constaiit contacte. 

Es de suposar que la festivitat del 
Corpus, al final del segle XVI, fora cele

brada a Torroelia amb gran pompa. Es 
troben despeses per ciris i música, si bé, 
deis gegants, no se'n té noticia fins l'any 
1608. En una visita pastoral que feia el 
bisbe Zuazo a la parrcxiuia, quan inspec-
cíonava la capella de Sant Antoni de la 
Pla^a, propietat de l 'Ajuntament, va 
trobar-hi el gegant i el drac, i va manar 
al beneficiat que instes cls consols a 
treure aquell personatge i la bestia. 

Per tant, al príncípi del segle XVll 
Torroelia té un sol gegant, i no será 
fins el 1628, 29 de juny, que entre les 
despeses que va fer la Universitat per a 
la processó de Corpus s'hi csmenta una 
par t ida de 16 sous per por tar els 
gegants i fer bailar la geganta, fet que 
mostra l 'existéncia de la parella. El 
t ambor ína í r e cobrava 7 sous; els 
músics, per «dontiir» 4 sous, i la dispesa 
d'aquells costava 2 llíures i 8 sous. 

Resseguim els comptes, el 1638 en 
Sagas, fuster, entre altres partides de 
treballs, factura «despeses d'aiguacuít, 
carmí i amidó» per a ráliga. 

El 1666, un acord munic ipa l 
expressa: «Quiscun día de dits tres dies 
(gó es: de Corpus, diumenge següent i 
cap d'octava) tinga de donar refresch al 
tamborinaira, ais que bailan los jagants, 
tocan los tambors i pitars i aportan lo 
Dracb sens pagar cosa alguna...» 

El 1669, 24 de juny i 15 de juliol, 
posen una «cabellera a la gegantessa» 
que costava 1 Iliura, el vestít del gegant, 
28 llíures, mánegues, puntes i altres, 
amb un total de 54 llíures i 13 sous. Tro-
bem en Francesc Mas, daurador, que 
pinrava els caps deis dos personatges. 

Transcorren els anys, se succeei-
xen les festes majors, Corpus i festivi
tats en qué concorren la parella. Pero 
el 1679 aquests ja son vells. Un compte 
lie clavari d'aquell any ens dona a 
conéixer la construcció d'uns de nous. 
L'escultor, de fora de Girona, no en diu 
el nom, sois expressa: 
«Per fer fer los caps 
i mans deis gegants, 

al escultor vui dobles 44 Ll 
Per un vano per la geganta, 
mitja dobla 2U 19 
Per drets al portal 1 Ü 14 
Per tres caixes ab que 
es portaren a Gerona 2 Ll 19 
Per fer la cabellera de la geganta 8 
Per fil y paper destrassa abques 
aconduiren y per corda ab 

que es relligaren les caixes 10 
52 Ll 2 

Segueix la compra de set dotzcnes i 
mitja de ventalls i drets de portal. 

1681, festivitat del Corpus 

Els comptes que s 'acostumen a 
estendre per ais clavarís, relatius a les 
festivitats on acudeixen les autoritats 
municipals, son ínteressants per la des-
cripció deis refrescos, llaminadures, 
begudes i altres despeses que es feien; bi 
trobem el que cobraven els músics, els 
portants deis gegants, els que els vestien 
i les modistes que intervenien en la 
reparació de les vestídures. D'aquest 
compte es desprenen els procediments 
que tenien per a la seva ncteja, posa: 

<•... 1 sou de vi blanc per rentar la 
cara del gegant. 

... 2 sous ayguardent (fora esperit 
de vi) per rentar les cares deis gegants.» 

Segueixen les petites menudalles 
de fils, tafctans, betes... 

El que sorprén, i no hi dona cap 
explicació, és la partida que diu: 

«... Pagat per portar los gegants de 
Barcelona y los ventalls. 7 Ll.» 

Tal vegada es trasUadaren per a 
una probable reparació; no hem trobat 
factura ni ordre de pagament, per la 
qual cosa no ens atrevím a fer-ne cap 
conjectura (2). 

Augmenten els coneixements, pels 
rebuts i factures, de l'assisténcia deis 
gegants a les processons, en el 1729. 

En el llíbre de conclusions, el 31 
de maig de 1729, convocats vuit deis 
jurats, i també el batlle, han determi-
nat i resolt que: 

«... en a tenció que el cap de la 
gegantessa se troba romput y sense 
poder servir y que los gegants van innu-
miniosament vestits que se fasen pintar 
per Femando Pintor y que se escriga en 
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El geganc ame de Tonoeüa, 

Observacions 
artístiques 

Els nostres gegants, com tots els 
gegants, son un bust muntat sobre 
un costellam, que dona forma al eos. 
D'escultura propiament, només hi 
ha el cap, les espatUes i les mans. 

Amb tan poca materia, la gra
cia d'uns gegants sempre haura estat 
la cara, car mes ricament enjoiats o 
mes pulcrament vestits, els gegants, 
com els homes, ens parlen a l'anima 
pels seus ulls i el seu rostre. 

Per aixó Torroella té uns bells 
gegants, especíalment, un deiiciós 
gegant, perqué en un altre temps els 
van deixar unes bellas cares. 

En el gegant, obra feli^, l'artis-
ta, ingénuament, amb la mateixa 
ingenuítat i amb el mateix sentit de 
gracia deis seus contemporanis que 
pintaven i feien cases, va aplegar en 
aquesta cara tots els aspectes que 
van semblar-li indispensables per 
produir l'efecte desitjat. Abans de 
tot, el gegant deuria estar pie de 
majestat, d'una majestat greu que 
havia de traduir el seu estament 
social i el seu poder. 

El mitja expressiu que dona 
for^a a aquesta intenció fou el cap 
molt tirat enrere i, en la plenitud de 
la vida d'aquella cara, un ñas gros, 
dec id idamen t fet, a companya t 
d'unes íleus i justes arrugues d'home 
madur. Pero, aixo no podía anar 
sol, i per sobre de tot havia de sorgir 
l'home pie de for^a física i d'energia 
sobrenatural que el fes un borne 
sobre els altres homes. 

Girona perqué se envié la roba necessa-
ria i que estiga onesca per vestirlos de 
nou y tambe se fasse venir Domas per 
las insignias Majors deis Srs. Regidors». 

Es teñen poques noticies a partir 
d'aquesta resolució municipal, és segur 
que foren reparáis i que anirien tirant 
fins arribar al final del segle passat, 
1880, en qué es fcren de nou. 

Els decrets de Nova Planta, que en 
qüestió d'economia municipal regula 
les finances deis ajuntaments i en un 
principi obliga la presentació deis pres-
supostos, varen fet una considerable 
retallada d'aquelles despeses locáis i 
gratificacions per portar el talem i fer 
bailar els gegants. Les guerres i rcvolu-
cions canviaren el carácter de moltes 
festivitats i ja els comptes del caixer no 
reflecteixen noticies, almenys a Torro
ella, deis nostres gegants. La dispersió 
d'un gran nombre de documentació ha 
contribuít en aquesta mancanfa. 

Senyoria deis nostres gegants 

Els gegants, els de Torroella, han 
estat sempre tractats peí ptiblc amb afa-
bilitat i respecte. En un temps, quan la 
Universitat era mestressa de grans pro-
pietats [ administradora deis bcneficis 
deis arrendaments de les tavernes, toms 
i fleques, de la sal i la llana, i gaudia 
d'una Ilicéncia plenipotenciaria com 
pocs pobles tingueren, en una d'aquelles 
tavernes, sota el govern municipal, hi 
havia una boca o bocoi de vi que tcnin 
escrit el nom de «Bota deis Gegants». 

Com que l 'Ajuntament cobrava 
unes taxes per semal de vi, sembla que 
una part deis productíírs la pagaven 
amb most o vi, i el productc i contin-
gut de la mencionada bota aniria direc-
te per a les despeses deis gegants. 

En un temps que la Universitat fou 
mestressa de l 'heretar de la Torra 
Ponsa, a la Muntanya Gran, ens diuen 
que un camp d'aquella possessió va 
prendre el nom de Camp del Porrer, ja 
que el poblé el va fer afí al gegant que, 
per portar la Porra a mes del sabré, era 
anomenat porrer. Nosaltres opinem 
que aquell camp que era municipal, va 
agafar aquest qualificatiu ja que el 
Macer de l 'Ajuntament sempre fou 
conegut a la vila peí Porrer i aquest 
funcionari-agutzil, probablement, gau-
diria de treballar gratuítament un tros 
de cerra de la Torra Ponsa que l'Ajun
tament tenia arrendada a masovers. 

Fem un recull del que es publicarla 
l'any 1930 en el Llibre de Festa Major, 
i que va rccollir posteriormenc Pere 
Castclls en el de l'any 1963. 

Mossén Francesc Viver ens aclareix 
l'origen deis actuáis gegants, mentre que 
Joan Pericot, que en aquella data tindria 
uns 23 anys, exalca amb la seva fogositat 
expressiva el carácter esculcoric del 
gegant, pero ambdós coincideixen a 
rebaixar la figura de la seva companya; 
el primer en el seu carácter de capellá 
sever d'aquells temps que quan passava 
una peMícula amb la seva Pathe-Baby a 
l'Escola Dominical, en una escena en 
qué la parella es feia el petó final, inter-
posava la má davant l'objectiu per tapar 
la pantalla, i en Joan Pericot, en una 
edat en qué totes les noies eren boni-
ques i la moda era la figura esvelta i 
mes aviat primeta, el carácter de la 
nostra gegantessa, de dama plena, cara 
rodona i pitrera abundanc no el capti-
vava de cap manera. 

Nosaltres considerem que l'escul-
tor torroellenc, de la mateixa manera 
que va prendre model per al seu gegant 
del pagés empordanés, en escolpir la 
parella va prendre model d'aquelles 
senyores torroellenques del final de 
segle, plenes de carns i fresques de gal-
tes, pubilles de casa bona, a semblanza 
de les figures abarrocades que els pin-
tors, escultors i dihuixancs d'aquells 
dies escoUiren com a models. 

Només cal examinar detinguda-
ment aquesta gegantessa i fer-ne justi
cia com es mereíx. 

Pericot glossa aquells artistes locáis 
torroellencs que varen saber en bona 
hora donar fruic d'un art que, a redós 
de tan bella tetra, era pie de sentit i de 
gracia. Son nombroses les mostres que 
arreu ens deixá escampades aquest art 
local tan fort i can pie d'emoció albora. 

Repeteix i remarca que és una de 
les mes interessants, per no dír la mes 
pura i directa, és l'únic exemplar que 
tenim d'escultura profana. 

Acaba: «S'ha cornat l 'escultura 
deliciosa, vertadera reliquia de museu, 
d'un valor per nosaltres incalculable». 

Qui s'hauria cregut que sis anys 
mes tard Tor roe l l a con templa r i a , 
covarda i temorenca, la dcstrucció exe
crable de tantes obres d'art local; sois 
restaría una part del retaule de Santa 
Caterina, i les úniques figures, impávi-
des, deis gegants s'alliberarien de la 
furia anarquista. 
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Una semblanza amb el gegant 

Francesa Viver, preveré , en el 
mateix Ilibre de festa major, fa un estu-
di his tor ie deis actuáis gcgants de 
Türroella. L'encapt^ala un origen deis 
gegants de les processons i, amb la seva 
fina ironía, ens endinsa en aquella 
familia de dracs, aligues, lleons i cap-
grossos que feien costat ais gegants 
quan obrien les manifestacions popu-
lars i litúrgiques pels carrers de la vila, 
protegits pels esquivamosques, mentre 
tot davant , el tamborinaire, pifres, 
tambor i graller desgranaven uns com-
passos de marxa de festa major. 

Després de recopilar la resolució del 
Consel l Municipal , l 'any 1729, de 
reconstruir- los i vescir-los de nou, 
expressa desconéixer si els primitius, pin-
tats i recomodatíi com diu el document 
transcrit, son els actuáis o bé pertanyen a 
la segona, tercera o quarta generació. 
Molts vilatans creuen que sempre, des 
d'anys i panys, han existit els mateixos. 

En canvi, el senyor Ramón Séculi, 
penuquer deis gegants des de fa mes de 
50 anys (estem a l'any 1930) ens assegU' 
ra que el gegant antic, que seria el pare 
de Tactual, va morir d'una topada, que 
ell presencia, contra la cantonada de can 
Quicus del carrer Major; i va ser substi' 
tuít junt amb sa iiiuller que tenia el ñas 
molt avariat, per la parella gegantina que 
honora les processons d'avui en dia. 

Continua mes avall; «El gegant fa 
por, i tochom diu que la seva ferotge 
fesomia és l'estampa del seu modela' 
dor, l'artista conegut per El Rellotger 
(1880)». 

Segons l'esmentat senyor Ramón 
Séculi, no portava barba i el mateix 
senyor Séculi va veure, com a bon 
artista, que la barba afaitada no feia 
gitencru, i va creure del cas clavar-n'hi 
una de postissa. I és un encert al nostre 
entendre: una cara tan terrible, amb 
aquells ulls que us fan abaixar la vista si 
US miren, aquelles arrugues Je mal 
geni, rcquereixen el negre apéndix 
d'una barba: o som gegants o no en 
som! Sa muiler és d'una notable vulga-
ritat: no és pas el primer cas en les 
esposes deis grans homes. 

Per acabar, sois ens falta una análí-
si deis nostres gegants actuáis. Els que 
surten al carrer i desfilen pels nostres 
carrers son obra deis tallers d'en Bret-
cha d'Olot. Anterior ais anys trenta, en 
Viñas, ebenista de la vila i en Pericot, 

rebaixaren l'algada de la parella perqué 
a les figures els mancava equilibri, els 
rebaixaren gruixos i pes, i a la gegantes-
sa li retallaren considerablement aque
lla esvelta figura de matrona que mos-
trava amb la sina exuberant. 

Encara Uur pes dificultava el seu 
transport quan nosaltres, l'any 1946, 
enviarem a Olot les seves testes per fer-
ne una copia de cartró i rebaixar consi
derablement aquell pes excessiu que 
donava balanceig, i així els febles por-
tants d'avui aconsegueixen fer-los bailar. 

Els nostres gegants no participen en 
les desfílades de les festes barcelonines 
de la Mercé, ni ais concursos Ll'elegancia 
i aplecs de gegants; son iiumils i modes
tos, fets a no mourc's de casa. 

Les restes origináis, de fusta, se ser
ven al Museu Municipal. Un jorn que 
un «restaurador» havia de rentar-los i 
retirar les capes de pintura vella va 
convertir-los en un emplastre de mal 
gust, sort que sempre es pot treure 
aquesta mascara i retornar-los al seu 
carácter primigeni. 

Es de doldre que els actuáis conser-
vin aquelles primitives mans tan bella-
ment esculpides, veritables peces museís-
tiques, exposades al fet que un jorn 
bullangós algún gamarús les trenqui amb 
la consegiient pérdua irreemplazable. 

NOTES 

{I) PUIGGARI, Josep. Les b&stics del comú. 
1875. Cal. Gmilh.pp, 110-114. 

CHÍA, Julián de. El Corpus en Gerona, 1895. 
pan. 66 i alcres. 

(2) De molt antic, a la vila de Verges, !e,s imiitges 
dfls "passoS" que .sortien Dijous Sant eren 
rencades i enlluídes amh olí de [iinosa. 

El secret d'haver de traspuar tots 
aquests aspectes en la sola expressió 
de la cara fou, al meu entendre, la 
causa que es fes el miracle, d'aquest 
miracle que es féu perqué qui va 
tallar aquesta cara era un sentimen
tal, un comprensiu i un mediterrani. 

Perqué era tot aixó, es va dei-
xar portar per la for^a d'una cara 
coneguda (potser la propia) i va fer 
aquesta, en qué les caracterísciques 
de la majestat no son prou per esbo
rrar l'home de la térra, alt, una mica 
escardalenc i de faccions tallades a 
grans plans, exagerades en la part 
deis ulls i amb un coll que demana 
un trámec o una saca. En els ulls 
exageráis amb una gran audacia, és 
on va posar l 'ar t is ta la mica 
d'expressió de terror que havia de 
teñir l'home gegant. 

Enfonsa bárbarament les nines 
per fer mes forta la mirada i així 
poder fer ressaltar els pomuls i els 
músculs de la gaita; també aixeca 
les celles, que li serviren per soste-
nir unes escaients arrugues al front, 
p lenes de seny, i que avui dia 
donen ai nostre gegant aquest aire 
que té de tristesa. 

Es que des d'aquest punt de 
vista trobem mes humana la seva 
cara. Sense perdre el seu ritme, el 
gegant deixa el seu barret, I'espasa 
i la porra per venir amb nosaltres a 
l'horta. 

Mirat de perfil se'ns oferebc ais 
ulls l'efecte complet que va desitjar 
l'artista. El barret, una fantasía de 
línia, sota la severitat del case, la 
cara amb to tes les expressions 
barrejades en perfecta harmonía i 
equilibrats tots els detalls per un 
posat adequadíssim, el gegant és, 
mirat així, l'home tic i poderos i el 
mes gran senyor de la vila. 

Ella, la gegantessa, artística-
ment mes inferior, ens mereix res
pecte perqué es va casar amb qui es 
va casar; la seva cara, molt menys 
expressiva que la d'ell, no ens porta 
cap regust de cosa humana ni és cap 
representació del nostre tipus, que 
quasi gosarfem dir, avui, entre les 
nostres noies, troban'em molt mes 
ben representat. 

Joan Pericot 
Llibre de Festa Major, 1930 
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