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Els gegants nous o gegants d’en Vivó

Anna Gironella i Carlemany
Es varen construir el 1985. Aquestes figures
representen una parella de reis, igual que el seu
conjunt d’antecessors.
Tot comença quan la modista Anna Breva
s’ofereix voluntària per refer els vestits dels
gegants vells. L’Ajuntament, aprofitant
l’avinentesa, decideix construir una nova
parella amb tècniques més innovadores, com la
fibra de vidre i els cavallets d’alumini.
S'encarregà el disseny a Carles Vivó.
En un primer moment, foren construïts al taller
de Can Boter de Tiana. Això no obstant, no van
acabar d’agradar al públic, la qual cosa va
causar que els tallessin el cap i
s’encarreguessin uns rostres nous a l’Escola
de Belles Arts de Girona.
El 1993 es van batejar amb els noms de
Carlemany, en record de l’emperador franc, i
Anna Gironella, en honor a la modista que els
havia fet els vestits i a la torre més esvelta de
la muralla de Girona, la torre Gironella.
Actualment, els gegants que surten al carrer
són unes còpies que es van fer entre el 1999 i
el 2000 al Drac Petit de Terrassa i la rèplica del
vestuari la va confeccionar i regalar Núria
Brengaret.

Nom: Anna Gironella
Alçada: 3,55 m
Pes: 41 kg
Elements que l'identifiquen:
Ram, mocador brodat, corona i
anell

Nom: Carlemany
Alçada: 3,45 m
Pes: 56 kg
Elements que l'identifiquen:
Orbe, espasa, escut de la
ciutat, corona, anell i barba

El conjunt d'escuts, corones i objectes (orbe i
espasa) d'orfebreria foren dissenyats per
Carles Vivó i realitzats per l’artesà Ramon Boix.
Imatges: © giroimatges.com | fal·lera.cat
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Una de les cançons que es varen popularitzar a la dècada dels anys noranta va ser la
composta pels Grallers de Banyoles, que deia així:

QUE BALLIN ELS GEGANTS
(Lletra i música: Grallers de Banyoles, Marià Albero i Laura Tàpias)
Que ballin els gegants
Els gegants de Girona
Que ballin els gegants
Els gegants i els seus nans (bis)
Que ballin, que cantin, no tenen cap por
"Goita, goita" com la ballen, és festa major (bis)

Que ballin els gegants
de Torroella,
també els de Bescanó i els de Castelló,
Figueres, Vilobí,
Santa Coloma,
l’Escala, Olot, Ripoll
Navata i Lladó
Que ballin, que cantin, no tenen cap por
Vingueu tots a la trobada, que és festa major (bis)

L’any 1994, Joaquim Pla i Dalmau va escriure La dansa dels gegants de Girona¹.
En l’actualitat els gegants ballen principalment amb la jota anomenada Jaleo.

En aquesta imatge referent a la inauguració de Fires de
1996, es poden veure les tres parelles de gegants que hi
ha a Girona, Àngels i Fèlix; Carlemany i Anna Gironella, així
com la Musa i Xavier Cugat. També hi és present el
gegantó Narcís de l’Associació Amics dels Gegants de
Girona, en homenatge als Bombers de Girona.
© Ajuntament de Girona. CRDI Jordi S. Carrera

¹ Faràndula. Cinc-cents anys d’imatgeria festiva a Girona.
Perpinyà Salvatella, Nuxu, Ramon Grau Herrero
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