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Quan jo vaig arribar al món, els gegants feia ben pocs mesos que voltaven entre
nosaltres i, ara mateix, podem dir que tenim la mateixa edat i que tenim un vincle
ben especial que ha anat variant amb el pas del temps.
Quan era petit sentia un gran respecte en mirar amunt i veure les grans dimensions
que feien, que tenien vida, que es movien, i que veritablement eren gegants. Però,
el que més em sorprenia era que dormien en un “cuarto” del teatre amb unes
portes igual d’altes que ells i que, en sortir-ne, sempre tenien el mateix somriure,
com si sempre tinguessin les mateixes ganes de voltar sense parar i de crear
felicitat i bon rotllo a la gent que els envoltava.
A mesura que he anat creixent, el meu sentiment envers els gegants ha anat evolucionant, però mai s’ha perdut el bon rotllo i la novetat de sortir a conèixer nous
llocs de Catalunya i més enllà i que desconeixies, i a la vegada que els de fora
sàpiguen qui ets tu i el poble que representes. La comunió de ser tu i de ser alguna
cosa més amb d’altra gent de llocs ben diferents i que has conegut a través dels
gegants són coses difícils d’explicar breument. Gràcies a coses com aquestes i a
moltes altres més, em fan pensar que jo als gegants els dec moltíssim.
A més, un dels dies més especials de la meva vida va ser el primer cop que vaig
ballar el vals amb la geganta per la trobada. Amb la il·lusió especial afegida de
fer-ho amb algú que ha estat amic teu de tota la vida i que per ell també era el
primer cop. El caliu de la gent de casa teva et fa sentir segur abans de començar.
Cops al cul, cops a l’esquena, encaixades de mans i molts ànims, però tu encara
ets un sac de nervis.
I aquests nervis per a mi sempre són presents. Fins que no ets a dins, agafat a
aquella fusta per on han passat tantes mans, o fins que no mires per la reixeta per
on s’han creuat tantes mirades durant tants anys. Llavors sí, llavors ja arriba el
moment dels sentiments, de l’eufòria, de l’adrenalina. Són uns moments on el
geganter i el gegant esdevenen un mateix i protagonitzen un espai de temps
màgic.
I és per aquests mateixos moments màgics que hem viscut i pels que ens queden
per viure, que crec que hem de seguir lluitant per aquesta tradició tan maca, per
totes les coses que ens aporten i ens fan gaudir gràcies a ells. Gràcies al Mateu i a
la Maria de Merola avui per avui som alguna cosa més que abans no érem i, si més
no, sempre podré dir que van néixer a l’Ametlla de Merola el mateix any que jo.
Moltes gràcies i per molts anys.

PROGRAMA D’ACTES
12:00 MOSTRA DE BALLS
14:00 DINAR GEGANTER (Paella, botifarres i gelat) Al teatre
17:00 INNAGURACIÓ EXPOSICIÓ GEGANTS DE PAPER A la biblioteca
Promotor: Colla de Geganters de Rubí
Comissari: Joan Miquel Merino
Aquesta exposició és un petit homenatge a tots aquells dibuixants i il·lustradors,
Opiso, Junceda, Tomàs Pedró, Picarol, Apel·les Mestres,
Llopart, Moliné, Brunet, Llaverias, Apa, Pellicer, Miró, etc.,
que van deixar la seva empremta humorística gegantera.

17:30 ESPECTACLE INFANTIL A la plaça de l'Església
a càrrec de Noe Ribas amb l'espectacle
“A RITME DE GEGANTS”

18:00 PLANTADA DE GEGANTS A la plaça de l'Església
19:00 CERCAVILA
21:00 SOPAR GEGANTER (ouada) A la Plaça del Teatre
00:00 FI DE FESTA amb ZAPING i PD GENÍS DE MASSADELLA Al teatre
(gratuït)

COLLES PARTICIPANTS
NAVÀS
ANDORRA LA VELLA
SANT POL DE MAR
SANTA MARIA D'OLÓ
L’ AMETLLA DE MEROLA

