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Reportatge

Els gegants de Lliçà d'Amunt 
Els gegants són unes figures de grans  dimensions
que  representen  majoritàriament  reis,  nobles  o
personatges  amb  indumentària  tradicional.  Tot  i
ser uns elements populars, podem determinar que
l'estructura actual va sorgir del Seguici Popular del
Corpus Christi. Hi ha també els capgrossos, que són
un element molt destacat de les festes majors de
molts  pobles  dels  Països  Catalans  i  sovint
representen els antics benefactors de la localitat. 

Història de la Colla Gegantera de Lliçà d'Amunt 

A la dècada dels anys 80 Lliçà d´Amunt encara no
disposava de gegants. Per iniciativa de la Sra. Rosa
Nadal, es va veure la necessitat de construir-ne uns
i van ser els senyors Xavier Pesas i Josep Fabré que,
juntament  amb  altres  membres  de  la  colla,  van
cuidar-se de donar-los forma i van escollir pasta de
paper per a la seva realització. Mentrestant, altra
gent  del  poble  confeccionaven  la  vestimenta
apropiada per poder tenir-los entre ells ben aviat.
L'Ajuntament  de  Lliçà  d´Amunt  va  assumir
subvencionar-los i  a l´octubre de 1985 ja eren el
gegants de Lliçà d'Amunt.
Per triar el nom dels dos personatges es va escollir
en homenatge a Sant Baldiri i a les dues campanes
de l'església del poble que, durant la Guerra Civil,
havien desaparegut en circumstàncies encara avui
desconegudes: Baldiri i Quitèria.
Van ser batejats a l´octubre de 1985, el mateix dia
de l´estrena, i els van apadrinar els gegants 
d´Aiguafreda i els de Santa Eulàlia de Ronçana.
Més tard els acompanyarien els seus animalons de
granja: els capgrossos, la vaca, l’ovella, els conills,
el gall i la gallina.
El  1992  es  va  decidir  construir-ne  uns  de  nous
perquè resultaven de mal portar ja que el seu pes
era  excessiu.  I  també  des  d'aquest  any  no  es
desplacen  a  altres  poblacions  i  limiten  la  seva
presència a  Lliçà d'Amunt. Això sí,  per a  la  gran
festa dels 25 anys els hem tornat a veure ballar i
dansar més feliços què mai.

El Gegantó va ser construït per en Xavi Solís 
(anomenat Xavi Calamar).

Els capgrossos van ser construïts juntament amb els 
gegants vells.

Actualment acompanyen els gegants nous, són la 

vaca, l’ovella, la gallina, el gall, el conill i l’esquirol.

La colla compta amb un ball propi inaugurat al seu 
25è  aniversari: el Ball de gegants de Lliçà 
d’Amunt.
El ball va ser escrit per l’Enric Montsant i 
coreografiat per l’Albert Abellán.
Aquest ball il·lustra la història dels gegants, el 
gegantó i els capgrossos .

Pots veure el ball dels gegants en el següent enllaç 
del Youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=lqpf2kkFhu4


