
Nom: Àngels 
Alçada: 3,55 m                                                   
Pes: 40,5 kg   
Elements que l'identifiquen:  
ram, mocador i arracades
Curiositat: sempre guarnida 
amb dues trenes
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Es van recuperar el 1993, gràcies a una 
iniciativa popular promoguda per l’associació 
Els Amics dels Gegants de Girona. Les seves 
rèpliques es van  batejar amb el nom de Fèlix i 
Àngels. Aquestes rèpliques les va fer el taller 
Ventura i Hosta de Navata.

Els originals, juntament amb la resta de la 
imatgeria municipal, són al Museu d’Història 
de Girona, on poden ser visitats per tothom 
qui els vulgui conèixer.

“FÈLIX I ÀNGELS. Rèpliques, fetes amb 
materials molt més lleugers, dels vells 
gegants tradicionals. Aquests gegants van 
ser batejats amb els noms de Fèlix i M. Àngels, 
en honor a dos elements molt característics 
de Girona: Fèlix pel campanar de Sant Feliu, dit 
popularment Sant Fèlix; i M. Àngels pel 
santuari de la Mare de Déu dels Àngels.” 1

L’estiu del 2015, l’Àngels va ser convidada a 
anar a la ciutat d'Ath, a participar de la festa 
major, la ducasse. L’Àngels va ser la 
representant catalana a la trobada de 
gegantes d'arreu d'Europa. Precisament la 
geganta amfitriona, Madame Goliath, i la 
geganta de Girona eren les úniques gegantes 
centenàries de la mostra. 

La colla Fal·lera Gironina és l’encarregada de 
portar els gegants de la ciutat i altres 
elements de la imatgeria municipal.   

Fèlix i Àngels

Nom: Fèlix 
Alçada: 3,55 m
Pes: 42 kg
Elements que l'identifiquen: 
toisó d'or, ceptre, espasa, 
escut de la ciutat i corona

1 Font: www.pedresdegirona.com/separata_gegants_1.htm 



Nom: Rei 
Pes: 79 kg 
Alçària: 356 cm 
Any d’estrena: primera 
meitat del segle XIX
Material: fusta, vímet 

Nom: Reina 
Pes: 66 kg 

Alçària: 352 cm 
Any d’estrena: primera 

meitat del segle XIX
Material: fusta, vímet 
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A la Girona de l’any 1513 ja es té constància de la presència d’un gegant, una àliga i 
un drac que acompanyaven les autoritats municipals a les processons , i la geganta 
(que fou la primera a aparèixer a Catalunya) va arribar el 1535.

El Rei i la Reina, els gegants centenaris de la ciutat, estan inclosos en el Catàleg de 
gegants centenaris de Catalunya.

La Reina i el Rei
Els gegants de Girona

@girona_cat /ajuntamentdegironawww.girona.cat

2  Font: Catàleg de gegants centenaris de Catalunya. 
               Departament de Cultura de la Generalitat


