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Amb el suport de:
#QuinquennalsPi



60 + 1 
Cinc anys i 365 dies més tard tornem a celebrar les Festes 
Quinquennals del Pi. Qui ho havia de dir que la pandèmia ens 
marcaria les vides com ho ha acabat fent. Al mes de març de 
l’any passat tot estava a punt per les Quinquennals 2020 que, 
inevitablement, mai es van poder celebrar. Ara, una volta al sol 
més tard, tornem a ser-hi amb totes les mesures sanitàries 
i amb tots els coneixements que hem adquirit al llarg 
d’aquest any i escaig.

Si una cosa hem après en aquests mesos és que 
la festa és viva i els festers ens hem de reinventar. 
Com ja suposareu, aquesta no és la festa que ens 
havíem planejat però sí que us podem assegurar que 
mantindrà l’essència i l’estructura del que solen ser les 
Quinquennals del Pi. Les celebracions commemoraran 
el 60è (+1) aniversari de la recuperació dels quatre 
Gegants del Pi. Tot plegat es va succeir en un 12 de 
juny de 1960 que, en plena dictadura, va suposar una 
alenada d’aire fresc per a les moltes persones que es 
van aplegar al palau de la Virreina, la Rambla i la plaça 
de Sant Josep Oriol. Els Gegants del Pi tornaven a ballar i, 
amb ells, una part dels barcelonins i barcelonines que ens 
havien precedit.

Dècades més tard, els barcelonins recordarem la 
persistència i l’actitud de superació que van dur als nostres 
avantpassats a recuperar quatre figures històriques i estimades 
per molts. Tot i que no es pot comparar una postguerra amb 
una pandèmia, d’aleshores ençà la resiliència ciutadana és ben 
present en el nostre dia a dia. I la festa, com ningú, és un element 
cabdal per cohesionar un col·lectiu i aixecar els ànims. I més una festa 
com aquesta, que vol recordar la nostra història i ser un punt d’inflexió 
per continuar avançant en aquest futur incert que ens trobem al davant.

Al llarg d’aquests dies us demanem que sortiu al carrer, encara que 
sigui amb cita prèvia, amb mascareta i amb tota la distància de 
seguretat. Malgrat tot, l’esperit hi serà. Impregneu-vos de la festa, 
dels balls de gegants, de les reflexions i de les imatges d’aquestes 
figures imponents vingudes d’arreu. Aquesta és una ocasió única per 
gaudir d’aquestes figures ancestrals que són molt difícils de veure 
fora de les seves poblacions i que s’han sumat a la festa gràcies 
a la col·laboració dels membres de les colles i dels ajuntaments 
corresponents. A tothom, més que mai, moltes gràcies per fer-ho 
possible.

Trobem-nos i recordem el passat de la mà de l’Oriol, la Laia, 
l’Elisenda i en Mustafà per continuar endavant i mirar al futur, 
que esperem que ens torni a portar les cercaviles i les festes 
que tant estimàvem.

Que tingueu unes bones Quinquennals!

Programa d’actes

Dijous 17 de juny – 20 h 
La Casa dels Entremesos (pl. Beates, 2)

XERRADA  

‘Els balls de gegants  
a Catalunya’

Com són els balls de gegants a casa nostra? 
Quines variants de ball de gegants tenim? Què 
es pot fer i què no en un ball de gegants? Tot 
això i molt més ho descobrirem en aquesta 
ponència de la mestra de dansa Montserrat 
Garrich, que repassarà les tècniques, les core-
ografies i les dificultats a l’hora de ballar amb 
gegants.

Acte amb aforament limitat i reserva prèvia al 
web www.lacasadelsentremesos.cat

Dissabte 19 de juny – 18 h  
Palau de la Virreina (La Rambla, 99)

TAULA RODONA 

‘El paper dels gegants  
a la festa’

Catalunya és un país de gegants, però a cada 
poble i ciutat tenen trets identitaris i funcions 
diferents dins les cercaviles, passades i proces-
sons. En aquesta ponència parlarem sobre les 
característiques de quatre zones geganteres 
del país: la ciutat de Lleida, el Camp de Tarra-
gona, les comarques gironines i les comarques 
barcelonines.

Acte amb aforament limitat i reserva prèvia al 
web www.gegantsdelpi.cat

Dissabte 12 de juny – 17 i 19 h. Plaça de Sant Josep Oriol

Ballada de gegants centenaris de Catalunya

Un conjunt format per diversos gegants cen-
tenaris de Catalunya ballarà per commemorar 
que avui fa 61 anys que es van recuperar els 
quatre Gegants del Pi. Els convidats hi partici-
paran fent el seu ball propi i ballant diverses 
músiques pròpies, que ens mostraran la varie-
tat d’instrumentacions presents a casa nostra.

Amb la participació dels Gegants de la Ciutat i 
els Capgrossos Macers amb la cobla de flabiols 
i fiscorn Els Perdigots, els Gegants Romans de 

la Paeria de Lleida amb els grallers Els Carreter, 
els Gegants de l’Arboç del Penedès amb els 
grallers Els Ginjolers, els Gegants de la Vila de 
Sitges amb l’Escola de Grallers de Sitges i els 
Gegants del Pi amb els Grallers del Pi.

L’acte es farà en dos passis per tal d’assegurar 
la màxima participació possible. 

Caldrà fer reserva prèvia al web  
www.gegantsdelpi.cat

De diumenge 13 a diumenge 20 de juny – de 10 a 20 h. Palau de la Virreina. (La Rambla, 99)

Exposició de gegants centenaris de Catalunya

Una vintena de gegants centenaris d’arreu 
del país es trobaran al palau de la Virreina per 
commemorar la recuperació dels Gegants del 
Pi. Hi haurà figures amb més de cinc segles 
d’història i d’altres que tot just freguen el segle 
i mig, algunes de molt grosses i d’altres de més 
menudes, peces exòtiques i reis medievals... 
totes lluiran en una espectacular mostra que es 
podrà visitar seguint les mesures de seguretat 
(mascareta i distància de seguretat), sense re-

serva prèvia. L’entrada a l’exposició serà per la 
Rambla i la sortida per la plaça de Sant Galdric.

Amb la participació dels Gegants de la Ciutat i 
els Capgrossos Macers, els Gegants Romans 
de la Paeria de Lleida, els Gegants de l’Arboç 
del Penedès, els Gegants de la Vila de Sitges, 
els Gegants Moros de Tarragona, els Gegants 
Vitxets, Moros i Indis de Reus i els Gegants 
del Pi.
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Els participants

Els Gegants de Reus
Vitxets, Moros i Indis

Documentats d’ençà de l’any 1621, els actuals 
gegants reusencs van ser construïts els pri-
mers anys del segle xix, tot i que segurament 
conserven elements dels seus predecessors. 
Les figures són tres parelles, representant 
els continents coneguts fins aleshores: els 
Vitxets (d’Europa), els Moros (d’Àsia) i els Indis 
(d’Amèrica). 

Les tres parelles bicentenàries van sortir fins 
l’any 2005, quan se’n van fer les rèpliques 
actuals, obra de l’escultor Ramon Ferran. Es 
poden veure per Corpus, per la Festa Major 
de Sant Pere i per les Festes de Misericòrdia.

Els Gegants de  
la Ciutat de Barcelona
Jaume I i Violant

El primer document que parla sobre un gegant 
del consistori barceloní data de la processó 
de Corpus de l’any 1424. La parella actual neix 
per Corpus de l’any 1929 i va ser obrada per 
Dionís i Joaquim Renart sota la direcció de 
Francesc Labarta. 

Amb la creació de la Coordinadora de Gegan-
ters de Barcelona l’any 1984, l’Ajuntament li 
encarrega el manteniment de la parella, que 
passa a representar els reis Jaume I i Violant 
d’Hongria. Les figures que surten avui dia 
són una rèplica de l’any 1992, obra de Manel 
Casserras i Boix. 

El seu ball protocol·lari és un compendi de 
diverses melodies tradicionals que es toca-
ven per la parella i es dansa en els moments 
clau de les festes barcelonines davant les 
autoritats. Surten per Santa Eulàlia, Corpus 
i la Mercè.

Els Gegants del Pi
Oriol i Laia, Elisenda i Mustafà

L’any 1601 trobem la primera referència d’un 
gegant pertanyent a la basílica de Santa Maria 
del Pi. L’any 1624 arriba la geganta i el 1669, els 
gegants petits o gegantons. Les quatre figures 
van participar activament de les festes i cele-
bracions de la parròquia entre prohibicions, 
guerres i grans celebracions. L’any 1780 una 
reial cèdula prohibeix la sortida dels gegants 
i no serà fins al 1799 que no tornarien a sortir. 
Aquell any va néixer la cançó que els ha fet 
populars arreu del país i que parla sobre la 
recentment estrenada reforma de la Rambla.

El 1807 s’estrena l’actual parella grossa, obra 
de l’escultor Ramon Amadeu, i el 1858 es pre-
senten els nous gegants petits, obra de José 
Galceran. Poc a poc les figures van deixar 
de sortir, especialment els grans, degut a la 
manca de pressupost per mantenir-los. A la fi 
del segle xix van ser abandonats i no fou 
fins al 12 de juny de 1960 que no van tornar a 
ballar gràcies a una gran campanya ciutadana.

Entre els anys vuitanta i noranta es van estre-
nar les rèpliques de les quatre figures. Actu-
alment els originals es poden veure exposats 
a la basílica del Pi i les rèpliques a La Casa 
dels Entremesos.
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Els Gegants de  
l’Arboç del Penedès
Chabran i Llúcia

La primera nota de l’existència de gegants 
a l’Arboç és del 1770. La parella actual d’en 
Chabran i la Llúcia data de la diada de Corpus 
de l’any 1827 i té molt a veure amb la Guerra 
del Francès. L’any 1808 les tropes del general 
napoleònic Joseph Chabran van cremar la vila 
i, per fer-ne mofa, els vilatans van construir un 
gegant amb la seva cara i el van vestir com 
si fos un bufó. Ella, en canvi, representa una 
comtessa barcelonina i s’anomena Llúcia en 
honor a la patrona arbocenca.

L’any 1984 s’encarrega una rèplica de la pa-
rella a l’escultor barceloní Xavier Jansana. En 
Chabran i la Llúcia surten el quart diumenge 
d’agost per la Festa Major de l’Arboç i al llarg 
de l’any es poden veure exposats a l’entrada 
de l’Auditori de la Casa de Cultura.

Els Gegants de  
la Vila de Sitges
Jordi i Maria Rosa

Tot i que ja hi havia hagut una parella anterior, 
els actuals gegants sitgetans van ser estrenats 
el 23 d’agost de l’any 1897. Són obra d’Eusebi 
Vidal del taller El Ingenio, qui es va basar en 
els figurins de Lluís Labarta. Ell representa el 
rei Jaume I i ella una dama de l’època. L’any 
1955 van estrenar vestuari nou, obra del dis-
senyador sitgetà Artur Carbonell, qui els va 
donar la característica imatge actual.

Per tal de preservar les figures originals, per 
Corpus de l’any 1975 es va estrenar una rèplica 
dels gegants, obra del mateix taller El Ingenio. 

Els Gegants de Lleida
Marc Antoni i Cleòpatra

Ara per ara, la referència més antiga dels ge-
gants lleidatans és de l’any 1637, tot i que 
probablement no eren municipals. No serà fins 
l’any 1840 que apareixen els actuals Gegants 
de Lleida, atribuïts a l’escultor Ramon Corce-
lles. Inicialment tots dos tindrien l’aparença 
de turcs o moros, l’any 1898 van ser vestits 
com a reis cristians, el 1906 van adoptar la 
imatge de faraons egipcis i, finalment, l’any 
1924 van passar a representar un parell de 
patricis romans. 

En Marc Antoni i la Cleòpatra són una de les 
parelles més antigues del país que encara 
avui surten amb les figures originals. Tradi-
cionalment ho fan per la Cavalcada de Reis, 
per Sant Anastasi, per Sant Jaume i per Sant 
Miquel. Durant l’any es poden veure exposats 
a la Casa dels Gegants.

Els Gegants de Tarragona
Gegants Moros

La primera referència històrica d’un gegant a 
Tarragona es remunta al 1425. L’any 1601 ja hi 
ha dos gegants i el 1695, cinc. En l’actualitat 
hi ha tres parelles municipals: els Vells o del 
Cos del Bou, els Moros i els Negritos. 

Els Moros es van estrenar el 19 de juny de 
l’any 1851 i van ser construïts per l’escultor 
Bernat Verderol. Degut al seu pes, l’any 1985 
van ser substituïts per una rèplica, obra de 
Magí Barenys. Les figures surten per Corpus, 
Sant Magí i Santa Tecla, i al llarg de l’any es 
poden veure exposades a la Casa de la Festa 
al costat de la resta del Seguici Popular.
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Ho organitza: Amb la col·laboració de: 


