Els gegants
Els gegants, els gegants
ara ballen, ara ballen;
els gegants, els gegants
ara ballen com abans.
Llur alta mirada immòbil
ullprèn a tota la gent
que se´ls mira i els rodeja
sense fer cap pensament;
se´ls mira perquè són grans
i duen vestits llampants
i ballen a cada moment...
Els gegants, els gegants
són joves eternament.
En llur dansa encarcarada
hi ha riallera majestat;
flabiol i tamborino
escau bé en el llur posat;

raigs de ginesta olorosa
no els arriben ni a mig cos;
l´arruixada tremolosa
de papers de tots colors
cau damunt llurs testes reals,
que en resten glorioses i irisades.
Però ells passen alts i serens,
balançant-se tot fent via
entre florida alegria...
I els aires en resten plens.
La geganta i el gegant
ara ballen, ara ballen,
la geganta i el gegant
ara ballen, i sempre ballaran.
Joan Maragall

Un somni... GEGANT

El nostre somni de ciutat gegantera és un somni gran.
Un somni molt gran.
Les famílies passegen pel carrer Major.
Amistat. Abraçades. Germanor...
Tresors amagats a la llum de la lluna.
Petons sota la llum del fanal.
Tothom de la mà. Grans i petits.
Tothom amb un mateix somni.
Volem ser GEGANTS.
El somriure d’un infant.
El so melodiós d’una gralla virtuosa.
L’estridència de mil timbals
que pentinen la festa d’alegria.
Tot un poble que somia alhora.
Compromís, esforç, treball...
Cançons, rialles, ballaruques...
Tothom amb una mateixa il·lusió.
Tots i totes tocats de la màgia...
Cervelló és una vila petita.
Però volem ser un poble GEGANT.
Gegant per a la seva gent.
Gegant per als amics que ens visitaran.
Gegant en implicació.
Gegant en oferiment.
Gegant en Treball i Cultura.
Sempre, sempre... GEGANTS.
El nostre somni de ciutat gegantera és un somni gran,
tan gegant com quan els somnis es fan realitat.

José Ignacio Aparicio Guillermo López
L’alcalde		
Cap de la Colla

Un poble...
Cervelló és un municipi situat al Baix Llobregat, tot compartint veïnatge
amb els municipis de Vallirana, Corbera de Llobregat, la Palma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Gelida i Subirats.
El topònim de Cervelló prové de Cerviolione, nom atribuït a la baronia
dels senyors del castell de Cervelló que dominaren grans extensions de
terreny durant l’edat mitjana, des del seu Castell-fortalesa. L’escut heràldic
que adoptaren incloïa la figura del cérvol, i aquesta encara es pot trobar
a ajuntaments de municipis de la rodalia, els quals formaven part del domini dels Cervelló, com ara Vallirana o Gelida.

CERVELLÓ

La vila de Cervelló està situada a 122 metres per sobre del nivell del
mar, amb una extensió de 24,25 km2, i s’estén fins arribar a la Serra de
l’Ordal (les Agulles, 652 metres) en un bell indret de matolls, pins, alzines i
roures . Dels 24 km, 16 km2 estan qualificats com a no urbanitzables i una
gran part d’aquests estan inclosos dins el Pla d’Espais d’Interès Natural de
Catalunya (PEINC) i la Xarxa Natura 2000.
El municipi es constitueix de les següents urbanitzacions (14), que en la
seva majoria responen a la denominació d’antics masos. Actualment tenim
poc més de 9.000 habitants.
Les urbanitzacions de Cervelló són: Granja Garcia, Torre Vileta, Ciutat
del Remei, Can Guitart, Can Castany, Can Pi, Santa Rosa, El Mirador,
Can Tres, Can Paulet, Les Rovires, Puigmontmany, Costa de la Perdiu i
Can Roig.

Un poble...
L’origen de Cervelló el trobem al castell de Cervelló, que guardava el
camí d’Ordal que duia al Penedès. Tot això ho trobem documentat a principis del segle X, quan el castell encara pertanyia al comte de Barcelona.
Aquest castell va donar lloc al llinatge nobiliari dels Cervelló, a partir
d’Ènnec Bonfill que compra el castell i del seu gendre Hug de Gurb, que
es fa dir Hug Cervelló. Durant segles van ser propietaris del castell i de
les terres que l’envoltaven. Això va donar lloc a la baronia, formada per
masies i masos isolats, però el nucli urbà principal va ser Sant Vicenç de
Cervelló (l’actual Sant Vicenç dels Horts). La baronia de Cervelló comprenia els castells, llocs i parròquies de Cervelló, la Palma de Cervelló, Pallejà, Sant Boi, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles
de Llobregat, Vallirana i Olesa de Bonesvalls.
D’aquella època són els dos rellevants edificis romànics del s. XI, el temple
parroquial de Sant Esteve (avui de Santa Maria de Cervelló) i el monestir
benedictí de Sant Ponç. Un altre edifici interessant i històric, per la seva
funció d’acollida, és l’antic Hospital de Cervelló, fundat per Guillem II de
Cervelló l’any 1246, al terme d’Olesa de Bonesvalls.
El baró Guillem I es casà amb Elvira d’Artusella, filla de l’aragonès Ximeno
de Artusela. El seu fill hereu va morir a la conquesta de Mallorca (1229),
aleshores la baronia va passar al fill del seu germà Ramon Alemany Cervelló de Querol, en Guillem II.
Segons la tradició, un fill de Guillem I, en Bernat Guillem, va ser el pare
de santa Maria de Cervelló (1230-1290), fundadora mercedària.
El senyor de Cervelló, Guillem II el 1267, concedí als habitants del terme
del seu castell una carta de franqueses que els eximia de diverses càrregues i els reconeixia llibertat per a traslladar-se amb llurs béns. (enguany
fa 750 anys). En Guerau VII fou el darrer baró de Cervelló, aquest vengué el castell i les terres al rei, l’any 1297.

amb història
A partir del segle XVI, el poder feudal dels senyors comença a minvar a
mesura que les municipalitats, amb el suport del rei o del Consell de Cent
barceloní, van anar augmentant la seva importància.
El 1714, la derrota catalana a la Guerra de Successió marca el final
d’una època. La destrucció del castell per ordre de Felip V en va ser una
de les primeres conseqüències.
És a partir de la segona meitat del segle XVIII, amb la construcció per
Carles III de la carretera de Barcelona a València, quan es forma el
nucli agrupat de Cervelló, que fins aquell moment havia estat un poble
rural dedicat bàsicament a l’agricultura, amb camps de cereals i, sobretot,
vinyes. A partir d’aleshores va tenir una interessant activitat preindustrial,
amb les pedreres, els molins fariners, un molí paperer i alguns forns de
vidre com el de Can Dispanya i el de l’Hostalet.
Al s. XIX, el procés d’industrialització de Cervelló continua amb més importància en la indústria del vidre a partir del 1855, impulsada per Josep
Jover i Parellada i, més tard, l’industrial, Joaquim Mensa i Prats, que va ser
el fabricant de vidre que més prosperitat va tenir. A mitjan segle es crea
una indústria de filats a Can Gispert. A la riera es construeix un segon molí
paperer, de paper d’estrassa, que tindrà eficàcia fins al primer quart del
s. XX. Gràcies a tota aquesta indústria el poble va anar creixent i desenvolupant-se socialment.

Un poble...

amb personatges il·lustres

De la nostra història més recent destaca el naixement, el 19 de gener de
1899, de Josep Tarradellas i Joan, el primer president de la Generalitat
de Catalunya després de la Guerra Civil i la restauració de la democràcia.
Les seves despulles descansen al panteó familiar del cementiri de
Cervelló. Cada any, coincidint amb la data de la seva mort, el 10 de juny,
l’Ajuntament li ret un homenatge a la Rambla, que porta el seu nom, amb
la participació de partits polítics, entitats i associacions socials, culturals i
esportives de la localitat i de tot Catalunya.

Al municipi han nascut i han tingut residència personatges destacats del
panorama artístic i cultural català, com el dramaturg Frederic Soler Pitarra
que va viure a la masia (l’antiga rectoria de la parròquia) que continua
portant el seu nom, on va escriure un poema basat en un fet real ocorregut
a la masia de Can Pi, “La Pubilleta”. El mestre d’escola Salvador Pugnau,
el dramaturg i advocat Manuel Rovira i Serra i Lola Anglada. Els germans
Àngel i Rafael Bertran, fills de Cervelló, el primer pintor i el segon literat,
respectivament.

i amb un gran patrimoni
Cervelló conserva un gran patrimoni arquitectònic que reflecteix el seu
passat agrari, vidrier, picapedrer i d’indústries relacionades amb els
diferents molins, que podem trobar al llarg de la seva riera, o la fàbrica
de paper.
A més del castell i les principals esglésies, trobem moltes cabanes de
pedra seca, moltes fonts naturals, i una quantitat important d’estris d’altres
temps que preserva i cataloga el Grup de Recerca de la població.

Un poble...
en un entorn màgic
Cervelló compta amb un espai natural increïble.
Tot el poble està envoltat de boscos, rieres i
valls magnífiques amb penya-segats i avencs
amb la seva pedra vermella, que caracteritza
aquest paisatge. Un entorn per passejar, per
visitar i per gaudir.

i molt ben equipat
Els equipaments estaran al servei exclusiu de la Ciutat Gegantera durant
els actes reservats en aquest concepte. Totes les activitats vinculades
de la Ciutat Gegantera 2018, prèvia petició, seran prioritàries. També
compta amb àmplies zones d’aparcament als perímetres del nucli urbà i
als polígons industrials més propers.
Els equipaments municipals a disposició de la Ciutat Gegantera, per
dinars, esmorzars, per fer exposicions i conferències o com a dormitori són:
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g

Pista semidescoberta del poliesportiu municipal Ceraqua
Avda. Catalunya, 19-39
Escola Santa Maria de Cervelló
Barons de Cervelló, s/n
Escola Nova
Santa Anna, 62
Institut de Cervelló
Carrer del Pi, s/n
Pavelló Municipal Xavier Ballber
Avda. Catalunya, 19-39
Centre Cívic l’Ateneu
Carrer Santa Anna, s/n
Patronat
Carrer Coral Diana
Sala de Plens de l’Ajuntament
Carrer Major, 146
Biblioteca
Plaça de la Biblioteca,1
Església de Sant Esteve
Carrer Major, 23
Església de Santa Maria
Can Pi
La Masia
Carrer Germandat de Sant Sebastià, 16
Escola Bressol
Plaça del Mestre, s/n

Un poble...
Fins a mitjan s. XIX, a la plaça de l’antic temple parroquial, es ballava el “Ball
de Garlandes”, dansa popular tocada amb flabiol i tamborí (Amades). Cal
fer esment de Damià Pascual i Constans (Cervelló, 1921-2010), el qual va
ser continuador i impulsor de les tradicions populars del poble: tradicions
religioses de la parròquia, la tradició dels Nicolaus (6 de desembre) i les
Llúcies (13 de desembre) i dels jocs de cucanya. Durant la segona meitat
dels anys 50 va crear els grups de Bastoners i de Capgrossos, aquests
van donar un impuls d’identitat als cervellonins.

que viu la festa i la tradició
Ara, les entitats omplen de vida el poble amb el cor
obert a la tradició i la festa popular, i obrint portes
a noves aportacions, tot de forma participativa i
cercant el respecte i l’alegria... Carnaval, el Corpus,
l’Aplec de Sant Ponç i de Santa Maria, gralles,
timbals, corals, sardanes, castells, correfocs i gegants,
sobretot, gegants...

Uns gegants amb història...
Cervelló sempre ha estat
un poble arrelat a les seves
tradicions i a la cultura
catalana. Cap als volts dels
anys setanta el teixit tradicional
començà a decaure. L’any
1978 en Francesc Pasqual
conjuntament amb d’altres
persones construeixen els
primers gegants del poble.
Primer l’Eliarda, filla d’Ènnec
Bonfill, una geganta de
planta quadrada de 2,80
m d’alçada, a la qual se li
buscava un marit.
N’hug de Gurb, que passà
a anomenar-se Hug de
Cervelló, també de planta
quadrada i 2,80 m. Van
casar-se l’any 1983, fent una
festa on, per primera vegada,
la gent de Cervelló sortia en
massa per celebrar un acte
cultural. L’any 1984 va néixer
en Quíxol, fill de n’Hug i de
n’Eliarda, com tots, també de
planta quadrada i 1,70 m
d’alçada. N’Hug i n’Eliarda
es conserven encara intactes
sota custòdia de l’Esplai el
Raconet, en Quíxol però, fa
temps que va desaparèixer.

N’Hug,
n’Eliarda
i en Quíxol

I més i més gegants...
L’any 1998 es construeixen dos gegants nous.
En Guillem I de Cervelló i n’Elvira d’Artusella.
Fabricats per la constructora Esperança
Cases. Ell té una alçada de 3,80 m i un pes
de 90 kg i ella una alçada de 3,70 m i 80
kg. Reben aquest nom en honor als barons de
Cervelló que representen. En aquells anys van
ser dels més alts de tot el món geganter.
L’any 2006, de nou, es construïren dos gegants
més. En Cento i na Rosita. Aquests gegants són
un homenatge a persones molt distingides del
nostre poble per els seus oficis, el de vidrier i el
de puntaire. Els seus padrins van ser la Carme
Surià i en Pere Ferron. El seu constructor és el
Taller Sarandaca de Granollers. Mesuren tots
dos 3,50 m d’alçada, en Cento té un pes de
35 kg i la Rosita de 40 kg.

Guillem i Elvira
Cento i Rosita

Els gegants més grans...
El Guillem i l’Elvira
Els gegants de Cervelló, el Guillem I de
Cervelló i l´Elvira d´Artusella van néixer
l’any 1998 per iniciativa de mossèn Xavier
Ribas, el capellà de la parròquia de Cervelló
d’aleshores.
Representen dos nobles
medievals de la vila, els barons de Cervelló,
i foren construïts per Esperança Casas i
vestits per Teresa Calafell l’any 1998. Els
seus padrins són els Gegants d’Olesa de
Montserrat.
El Guillem mesura 3,80 metres d’alçada i
pesa 90 kilos. Va vestit amb robes medievals,
de color roig, marró i taronja. Porta l’anell de
compromís, símbol del seu prometatge amb
l’Elvira, i una espasa a la banda dreta.
L’Elvira mesura 3,70 metres d’alçada i pesa
80 kilos, porta robes roses, verdes i granes
i, i igual que en Guillem, llueix un anell de
compromís.
Aquests gegants de Cervelló han patit vàries
restauracions donat el material del que estan
fets: cartró pedra. L’última restauració l´ha dut
a terme el taller Sarandaca de Granollers.
Actualment estan exposats a un lloc d’honor
del poble —en una vitrina a la porta de la
Biblioteca Municipal— i només surten en
cercavila per les principals festes de la vila:
la Festa Major i la Fira del Vidre.

Els gegants més nous...
El Cento i la Rosita
L’any 2006 i sota l’empenta de molta gent
per seguir amb els Geganters de Cervelló, es
va decidir crear uns nous gegants, ells són el
Cento i la Rosita, residents i molt vinculats al
poble de Cervelló.
El Cento: amb una alçada de 3,65 metres
i un pes de 45 kg i, gràcies a las mans del
constructor Sarandaca, es representa a un
vidrier de Cervelló que va treballar bàsicament
el vidre al carrer Vidriers. A les seves mans hi
trobem representació de diverses eines dels
treballadors del vidre.
La Rosita: amb una alçada de 3,60 metres
i un pes de 45 kg i, gràcies a las mans del
constructor Sarandaca, es representa a una
puntaire o cosidora del poble que sempre es
posava sota el portal de casa seva i ensenyava
les noies del poble a fer puntes de coixí. A les
seves mans té un coixí de puntaire.

Un poble amb un somni...
La candidatura esta fonamentada en la consolidada tradició gegantera del municipi des
de 1978 i en el paper, sempre
actiu, dels gegants en les festes
populars del poble com a testimoni únic del pas del temps.
La proclamació de la Ciutat
Gegantera coincidiria amb els
40 anys dels primers gegants
de Cervelló, n’Hug i n’Eliarda,
35 anys del seu casament i dels
20 anys dels gegants vells en
Guillem i l’Elvira. Uns aniversaris
que mereixen una celebració al
poble i que s’haurien de poder
compartir amb la resta de
gegants i colles geganteres del
país.
De la nominació de Cervelló

que batega amb els gegants
batega
batega
batega
batega
batega
batega
com a Ciutat Gegantera 2018 n’haurien de gaudir, en
cas de produir-se, no només els geganters, sinó també els
ciutadans i ciutadanes, i els grups de cultura popular. Seria
també un homenatge vers aquests col·lectius (capgrossos,
diables, bastoners, corals, etc.), que han projectat i projecten
el nom de Cervelló arreu i mantenen vives les tradicions
populars de la cultura catalana al poble.

Ciutat gegantera
El programa
DIVENDRES 4 de maig de 2018
17.00		Cercavila dels CEIP de Cervelló amb els elements de
les escoles (fins a la futura plaça de la Ciutat Gegantera).
17.45		Xocolata amb coca i cava a la plaça de la Ciutat Gegantera.
18.00		Inauguració de la nova plaça i del monument de Ciutat
Gegantera.
18.30		Estrena de l’himne de la Ciutat Gegantera a càrrec
d’una orquestra i les diferents Corals Cervellonines.
19.00 Cercavila i espectacle a càrrec de LA CALAIXERA amb
les diferents entitats del poble, des de la plaça de la
Ciutat Gegantera fins a la rambla Josep Tarradellas.
20.00 Repicada de campanes de l’església de Sant Esteve
donant la benvinguda a la Ciutat Gegantera.
20.05 Pregó de la Ciutat Gegantera des de la rambla Josep
Tarradellas, on estarà l’escenari central.
20.30 Parlaments de les autoritats a l’escenari central.
22.30 Nit de concerts a l’espai de CERAQUA.

DISSABTE 5 de maig de 2018
MATÍ

Durant al matí es realitzaran visites guiades a diferents
joies del patrimoni històric de Cervelló: castell i església
de Santa Maria (segle IX), Caves Rondel, molins de la
riera, fàbrica de paper, etc.
Jocs infantils al parc de la Timba.
10.00 Inauguració de l’exposició de Cervelló, un poble que vol
ser gegant.
11.00 Gimcana Gegantera amb les entitats municipals i colles
geganteres.
14.00 Dinar de les colles geganteres.
17.00 Plantada de gegants a les façanes dels edificis vidriers i
paperers de Cervelló amb activitats vinculades.
18.00 Mostra de balls amb guió teatralitzat a càrrec de
jomeloguisjomelocom.
19.00 Inici simultani de les 3 o 4 cercaviles, segons les colles.
22.00 Sopar musical amb les colles geganteres a l’espai de Ceraqua.
23.30 Nit de concerts i ball al parc de la Timba.

DIUMENGE 6 de maig de 2018
9.00

Matinades amb grallers de diferents colles i altres
poblacions per diferents carrers del municipi.
10.00 Esmorzar de les colles i plantada de gegants (espai
reservat per als 3 o 4 cercaviles).
11.30	 Inici simultani de les 3 o 4 cercaviles segons les colles.
13.00 Actes de traspàs dels Gegants de l’Agrupació a
l’escenari central a la rambla Josep Tarradellas.
14.00 Final de festa amb parlaments i lliuraments de records.

Ciutat gegantera
Cercavila

Carrers del municipi afectats

VIDRIERS

Carrer Vidriers
Joaquim Mensa
Passatge Planteraires
Francesc Guitart
Germandat Sant Sebastia
Major

PUNTAIRES

Font de Can Esteve
Anselm Clavé
Santa Anna
Resclosa
Major

PICAPEDERS

Joventut
Malvasia
Sant Francesc
Mestre Puignau
Coral Diana
Rambla Josep Tarradellas

Aparcament Esglesia Frederic Soler Pitarra
Frederic Soler Pitarra
Major
Coral Diana
VINYATAIRES Rambla Josep Tarradellas

Les cercaviles

