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Anar a veure els gegants, a casa seva 
Miquel Villalonga Coll 

 
 
Anar a veure els gegants la majoria de vegades entenem que és anar 
a veure un cercavila protagonitzat per aquesta mena de figures,  
ballant amb la música; la festa i una de les seves màximes 
expressions. 
 
Pot passar però, que moltes vegades immersos en una festa major no 
sempre reconeguem que és el que estem veient i fins i tot que per la 
simplicitat i falta de ritual que comporta un passacarrers la 
representació dels gegants quedi fins i tot desdibuixada. 
 
A la Ciutat de Maó, Menorca, poques persones hi haurà que durant 
les Festes de la Mare de Déu de Gràcia (del 6 al 9 de setembre) no 
reconeguin als seus gegants en Tomeu i na Guida, que al dia d’avui 
són dos dels seus símbols més identificables i estimats.  
 
Els geganters sempre ens havíem encarregat amb tota la dedicació 
que havíem pogut de ballar-los en els dies que els correspon i també 
en les festes d’altres localitats que en sol·licitaven la seva 
representació. Però mai ens havíem proposat a explicar com i que són 
aquells gegants, des de quan i el per què d’aquells personatges. 
 
Va ser pensant en aquestes vessants dels món dels gegants, que 
l’any 2010 es va començar a dur a terme una experiència que fins el 
moment no era coneguda en el nostre entorn més immediat de l’ Illa 
de Menorca. Es tractava de propiciar que la gent pogués anar a veure 
i sobre tot conèixer els gegants, “a casa seva”. 
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Els primers en acudir van ser els col·legis, amb els fillets sempre a 
punt quan es tracta d’anar veure els gegants. Es tractava de que les 
diferents classes organitzessin una mena d’excursió a la seu de 
l’entitat gegantera. Allà eren rebuts pels geganters que els explicaven 
la història de les figures, el seu significat, el perquè de la seva 
participació dins les festes i també qui són i que fan els geganters. 
 
La activitat en poc temps va començar a créixer i prest van ser els 
propis geganters els que -abans de la visita dels fillets a la seu de la 
entitat- anaven al col·legi per a avançar que és el que anirien a 
veure. Per a tan important visita els fillets es van començar a 
confeccionar el mocador de geganter, i fins i tot per sorteig dos dels 
que havien d’anar a veure els gegants podien anar-hi “vestits d’en 
Tomeu i na Guida”, per a representar en petit als grans personatges i 
poder ser ells els que fessin el ball al final de la visita.  
 

 
 
 
Com podem imaginar no hi va haver visita que no acabés amb la 
fotografia de grup de tota la classe junt amb les seves estimades 
grans figures. 
 
La activitat es va dur a terme durant els cursos 2010 i 2011 i va ser 
ben prou la seva repercussió que fins i tot l’any 2012 estant a l’illa els 
membres de l’Agrupament Escolta de Valls, amb els seus monitors, 
també van sol·licitar una visita a La Casa dels Gegants.  
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En aquesta ocasió, al estar dirigida a un públic ja més major van 
poder escoltar la història de les nostres Festes de Gràcia i fins i tot 
provar algun dels seus membres que es sent baix un gegant; no hi va 
faltar però la fotografia de grup dels visitants amb els amfitrions de 
mides gegantines. 
 
Per a aquest any 2013 s’ha decidit ampliar la activitat d’anar a veure 
els gegants, a casa seva, a qui ho vulgui fer de manera individual 
(fins ara sempre s’havia fet amb grups escolars o concertats). Serà 
durant alguns dies dels mesos de juny, juliol i agost en que la Casa 
dels Gegants romandrà oberta. 
 
Aquesta mena d’activitat sempre ha estat complementària a les 
sortides de les figures durant la seva Festa Major o visitant la 
d’alguna població veïna. El que canvia en el cas d’enguany és que 
s’ha decidit fer durant els mesos d’estiu, que pot ser és quan més 
temps lliure pot tenir la gent per a aquesta mena d’activitat i també 
quan més visitants rep l’Illa de Menorca, dels que alguns pot ser 
vulguin conèixer de primera ma aquesta part de les nostres festes. 
 
El correu per a conèixer els dies en que la Casa dels Gegants 
romandrà amb les portes obertes és gegantsmao@menorca.es 
 
També trobareu informació a la web www.gegantsmao.menorca.es 
 
 
 


