
   El Giravolt de la Família Robafaves 

 



   El Giravolt de la Família Robafaves  

 1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Giravolt de la Família 

Robafaves 

 



   El Giravolt de la Família Robafaves  

 2 

 

 

 

 

 

 

El Giravolt de la Família 

Robafaves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Roser Dorda i Cot  

Centre: IES Damià Campeny 

Tutora: Remei Rossell 

2n de Batxillerat  

Curs: 2008/2009 



   El Giravolt de la Família Robafaves  

 3 

 

 

 

Índex General     

Pàg.  

1. PRESENTACIÓ I OBJECTIUS DEL TREBALL               5     

   

2. LA FESTA MAJOR COM A FET SOCIAL ACTIU               7 

 

3. LES SANTES, FESTA MAJOR DE MATARÓ.                9 

     LA HISTÒRIA DELS GEGANTS     

                                  

3.1. Les figures i comparses del seguici popular               9 

 

3.2. Els orígens 

        De la Confraria de la Minerva a la secularització dels Gegants.             30 

           

3.3. Temps moderns: De la secularització dels Gegants fins             31 

 la Transició Democràtica. 

 

4. EL MOVIMENT “FEM-NE FESTA MAJOR”.                                39

           

  

5. EL CANVI IDEOLÒGIC ALS GEGANTS DE MATARÓ.                               41 

 

5.1.  El manifest dels 16, la base teòrica de la nova època.                               41

            



   El Giravolt de la Família Robafaves  

 4 

 

 

5.2.  El “cop d’Estat”; la presa del poder de la nova generació.            43           

 

 

 

5.3. La incorporació de les dones. Entrevista a Maria Mas,            46 

        primera gegantera de Mataró de la Família Robafaves. 

 

5.4.  L’autoritat i els Gegants. Entrevista a              48 

        L’Alcalde de la ciutat de Mataró,Joan Antoni Baron, 

         i a la tècnica de Festes de Mataró, Núria Modolell. 

 

6. EL CONEIXEMENT POPULAR DE LA FESTA MAJOR                               51 

           6.1. Significació social de la Festa: Diferències entre els barris             52 

 

7. CONCLUSIONS I CONSIDERACIONS CRÍTIQUES                               65 

 

8. BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA               66 

 

9. AGRAÏMENTS.                                  68 

 

10. ANNEX.                69

               

 

 

 

 



   El Giravolt de la Família Robafaves  

 5 

 

 

 

 

1. PRESENTACIÓ I OBJECTIUS DEL TREBALL 

 

L’origen d’aquest treball es troba en el meu interès pels Gegants de Mataró. 

Aquest interès m’ha portat a fer-me de la colla gegantera en qualitat de responsable de 

nans, que és el que em pertoca en la meva doble condició de menor d’edat i d’aspirant a 

pertànyer a la colla gegantera perquè estic en la llista d’espera d’ençà un parell d’anys. 

Val a dir que, des de petita m’han interessat els gegants, la meva família m’ha fet 

participar en les festes de Mataró, no només de les Santes sinó també de les festivitats 

tradicionals que es fan durant l’any de forma que, constitueixen una referència de la meva 

manera de ser i de concebre el lleure.  

 

A tot això s’hi ha afegit el meu interès per la història, ja que estic considerant 

la possibilitat d’estudiar història i que, en la sortida d’aquest estiu a Créteil, una ciutat 

agermanada amb Mataró, després de passejar els Gegants per aquesta ciutat de la vora 

de París, i davant de l’èxit absolutament espectacular i de la increïble participació de la 

gent, els responsables de l’Ajuntament de Créteil van interessar-se o, si més no, van 

preguntar per l’aspecte cultural i social al voltant dels gegants i de la nostra Festa Major. 

En aquest punt val la pena recordar que els Gegants, d’altra banda presents arreu 

d’Europa  (ja que n’hi ha a diverses ciutats europees), donen molt de joc i relleu a les 

festes cíviques, de forma que contribueixen significativament a la vida cívica i bona 

cohesió social.  Com a una suma interactiva de tot plegat, aquest Treball de Recerca es 

presenta com una contribució a la millor comprensió del fet geganter, bastament estudiat 

des del punt de vista més tradicional i folklòric.  

Tanmateix, aquesta és una tasca ingent que cal dividir en diverses etapes i que, si és el 

cas, cadascuna de les quals pot donar origen a altres treballs de recerca i, per què no, 

d’estudis universitaris de, per exemple, Administracions Públiques, Ciències polítiques, 

Econòmiques, etc. De moment, em centraré:  

 

1) únicament en conèixer què ha fet que, a la ciutat de Mataró, els geganters i les 
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geganteres en comptes de cobrar, ho facin voluntàriament pel gust de participar 

i pel goig i honor de representar aquesta ciutat.,  

 

 

2) i en conseqüència, què significa socialment unes figures tan peculiars com les de la 

Família Robafaves. El sentit de tot plegat és  

 

3) poder oferir una resposta orientativa i clara a la pregunta a tots aquells mataronins que 

es qüestionen sobre la manera de pensar i actuar dels geganters, que, contribueixen en el 

bon funcionament del fet geganter a la seva ciutat com a element de cohesió social i 

promoció de la vida cívica. 

 

Per poder realitzar aquest treball de recerca s’ha fet un treball de camp on 

s’ha viatjat a través del temps per mitjà del testimoni oral, tot fent entrevistes a molts 

geganters i geganteres de la Colla així com les autoritats de la ciutat. S’ha hagut de fer 

una ressenya a tots els documents i revistes històriques així com el Mataró escrit entre 

d’altres; i s’ha fet la recerca de documents inèdits com per exemple programes de les 

Santes. 

 

Tractant-se d’una activitat amb una dimensió cultural i folklòrica fonamental, 

m’ha semblat convenient, d’abans de res, passar qüestionaris, cinquanta per cada un dels 

barris de Mataró, per conèixer la percepció ciutadana. Val a dir, que aquest treball empíric 

té la limitació que les persones entrevistades no necessàriament representen el promig 

tècnic dels habitants del barri; per tant, el seu significat és orientatiu i, justament aquí, rau 

el seu valor, és orientatiu; tanmateix, s’han fer cinquanta enquestes a cadascun dels 

barris mataronins, amb la qual cosa, els resultats que se’n desprenen han de, 

versemblantment, tenir un significat a considerar, significat que no es pot fàcilment posar 

en dubte, si més no per la solitària opinió d’algun que ho preguntés sense cap 

documentació tècnica de més valor que la que acompanya i recolza aquest treball. 
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2. LA FESTA MAJOR COM A FET SOCIAL ACTIU 

 

Festa Major és un concepte que a les acaballes de l’any 2000 ha multiplicat 

les seves accepcions. La nostra societat, la nostra llengua ha agafat uns mots 

preexistents amb un significat ben concret i els ha atorgat unes noves fronteres molt més 

àmplies.  La indústria  del lleure i del consum ha estat determinant en l’extensió del 

concepte inicial i en la multiplicació del seu ús.  

 

Aquest fet ha comportat que nombrosos historiadors i estudiosos hagin opinat 

que la Festa Major, en el seu sentit inicial, ha desaparegut. I és que, probablement , el 

que avui les persones vivim no és el mateix que cinc-cents anys enrere. Això significa la 

banalització del seu significat.La Festa Major té com a accepció un sentit lúdic, que és el 

que la majoria de persones coneixen i practiquen.  Però la Festa Major manté una vessant 

patrimonial.  

 

 La Festa Major és un patrimoni viu, considerat com un bé cultural i un fet 

simbòlic, que mereix ser preservat, conservat, protegit i administrat, sense perdre 

òbviament el seu caire lúdic. La Festa Major és un concepte  heretat dels avantpassats i 

és fruit de la idea que la modernitat i el ritu no 

solament no són incompatibles sinó que, han 

caminat units, al llarg de la història, i com a 

conseqüència una de l’altre. Així, el bestiari va 

néixer de la mà dels grans artistes medievals que 

treballaven en esglésies i catedrals, els castellers 

són fills evolucionats del ball de valencians que 

arribà a Catalunya des del País Valencià; els focs 

artificials són una conseqüència de la Revolució 

Francesa i de l‘enfonsament de l’Antic Règim, 

etc.  Això, a petita escala, és el  que fa que cada 

Festa Major sigui única i particular de cada ciutat, 

com ho és la seva història local. 

 
 

• Gravats de gegants editat per l’imatger Joan 
Llorens. Segle XIX 
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Les especials circumstàncies històriques de Catalunya, on la pèrdua de la 

sobirania nacional ha impedit una progressió cultural normalitzada, ha fet que el valor 

d’allò popular vagi més enllà de l’espai lúdic. Els ciutadans de la Catalunya post-industrial 

són responsables de l’actualització constant del patrimoni festiu, que aquí ha estat 

condicionat per prohibicions i persecucions. Per exemple, durant l’edat mitjana la Festa 

Major neix per catequitzar a la població; durant la Contrareforma va emfatitzar el caire 

purament religiós dels actes públics organitzats per l’església; durant la Il·lustració, 

s’oposava al raonament dels governants; al segle XIX, les mentalitats modernes la fan 

progressar en un rebuig de l’arcaisme, etc. , A la festa patrimonial hi trobem sempre la 

successió d’uns actes que es repeteixen consecutivament i mantenen la seva estructura 

bàsica.  

 

Aquesta seqüència ritual i 

tradicional té una funcionalitat mística, és a 

dir, els actes que la integren són 

previsibles però això no els resta interès 

sinó el contrari, defineix la celebració. En el 

ritus és fonamental la reiteració d’actes i 

elements d’acord amb els cànons 

rigorosament preestablerts, i en aquesta 

repetició fidel i constant la que en garanteix 

l’eficàcia.  La funció social defineix una 

festa que representa l’oposició cap a 

d’individualisme de la societat 

postmoderna. La festa suposa el 

trencament amb la feina, les normes i codis 

de comportament, la immersió en una 

experiència caòtica i efervescent 

desembocant en una teràpia regeneradora 

que viu un retorn imaginari i fascinant cap a 

un cert igualitarisme. 
• La Família Robafaves. 
Gegantada de les Santes. Any 2004 
Fotografia: Eloi Romañà 
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3. LES SANTES, FESTA MAJOR DE MATARÓ. LA HISTORIA DELS GEGANTS 

 

Trobem gegants mítics a totes les cultures. Són  éssers fabulosos que  

protagonitzen  fets  essencials per als orígens de la comunitat o que  simbolitzen el poder i 

la força d'allò que volen  representar. A la mitologia grega, els  gegants (els titans, els 

cíclops...) eren els fills de Gea (deessa de la Terra), eren d'origen  diví, però no  

immortals. Coneixem  Goliat,  Samsó,   Gargantua, etc. No  és  fins  a  les  processons  de 

Corpus quan es coneixen les primeres cercavilesde gegants. 

 

3.1. Figures i Comparces del Seguici popular. 

La Família Robafaves 
 
En Robafaves 
 

En  Robafaves és el gegant més antic i representatiu de Mataró.  És un 

gegant de rostre ferreny, alt i gros, amb indumentària de guerrer medieval que 

s'inspira en la figura i de Jaume I el Conqueridor. Té el pit engalardonat de 

medalles i duu a la mà esquerra un pergamí on hi ha escrita la seva llegenda, 

mentre s'agafa la capa amb la dreta. La seva alçada i el seu pes no se sap amb 

exactitud. La primera notícia de l'existència d'un gegant a Mataró data a finals del 

S. XVII i principis del S. XVIII, i des d'aquestes dates fins a finals del S. XIX ha 

anat desapareixent i apareixent amb aparences quelcom diferents.  També ha patit 

canvis en la seva fisonomia com per exemple, l'any 1884, que es presenta amb 

vestits  i pentinats nous, a l'estil de l'última moda del moment. La confecció  

d’aquests va anar a càrrec de les modistes Señoritas Margenat i els pentinats pel 

perruquer Sr. Diamant. Aquest canvi de vestimenta va ser molt criticada a l'època 

ja que, segons diuen, la roba eren molt lletja i donava als gegants una aparença 

una mica ridícula. 
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Al juliol de l'any 1893 hi ha 

l'esperada renovació dels gegants; es 

canvien els vestits, i es fa una 

recomposició de les estructures i dels 

caps; les mans a càrrec de l'artista 

mataroní Josep Vinardell. Els gegants de 

mica en mica es van deteriorant, i el 

1898 es fan uns petits retocs per intentar 

emmascarar el tan mal estat en que es 

trobaven ja els gegants en aquest any.  

Al 1900 arriba novament una gran i 

necessària restauració, ja que segons 

cròniques de l'època, els gegants 

estaven deteriorats. La testa d'en 

Robafaves es restaura i és pintada 

novament pel pintor Josep Vinardell.  

 

Els gegants es presenten al públic 

el dia 26 de juliol on en Robafaves té 

l'aspecte d'un conseller i les gegantes d'elegants dones de l'època.  Durant els 

anys següents fins el 1919, els gegants van rebent petites restauracions i no és 

fins l'any 1919 i, entre el Corpus i Les Santes, es realitza una renovació total dels 

gegants. Aquesta reforma és coordinada per en Manuel Diamant i Adrià on els 

gegants tornen a tenir una imatge medieval clàssica i en Robafaves té l'aparença 

d'un gran monarca barbut.  

 

 

 

• En Robafaves 
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El 1930 és quan arriba una de les reformes més importants pels gegants, ja 

que adopten la fisonomia que tenen a l'actualitat (la més carismàtica és potser la 

d'en Robafaves en el paper de Jaume I). Dirigida per l'artista barceloní Salvador 

Alarma i portada a terme per en Josep Diamant i Llobet, la reforma afecta, com ja 

hem dit, per complet als gegants, que són presentats dos dies abans del Corpus a 

la Plaça de l'Ajuntament.  

L'any 1949, en Josep Diamant i Llobet fa una reconstrucció urgent dels caps i les 

estructures. L’ any 1950, es construeix un nou gegant per a la ciutat: en Maneló 

(dissenyat per l'escultor barceloní Lluís Sabadell), formant ja els quatre membres 

actuals).  

 

Finalment, l'any 1964 els quatre gegants són reconstruïts totalment, és a 

dir, es fan totalment nous (roba, estructura, caps, etc...), sense aprofitar res dels 

vells. La construcció de les noves figures corre a càrrec d'en Josep Maria Diamant 

i Montañés, que fa unes rèpliques exactes de les anteriors tret, de la Toneta, a la 

qual li fa un cap més proporcional a les dimensions del seu cos. Les noves 

estructures són fetes de ferro i els gegants de fibra de vidre. No eren uns gegants 

idèntics i per això van ser molt criticats. Popularment es diu que són gegants de 

contes de fades. L'any 1982 en Casserras restaura  els gegants grans, però 

aquesta no es una restauració total, només repassa i pinta de nou els caps de 

fibra de vidre d'en Robafaves i la Geganta, i renova el vestuari a l'estil dels que 

portaven als anys 50. Aquesta és l’última reconstrucció per la qual han estat 

restaurats els gegants. 
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La llegenda 

 

Una de les històries més curioses d'en Robafaves és la que dóna origen al 

seu nom. S'expliquen moltes versions, i totes ben diferents; la que s’explica a 

continuació és la que apareix al llibre "Els Gegants de la Ciutat de Mataró" de 

Nicolau Guanyabens. 

 

Hi havia una vegada els gegants de Mataró varen anar a ballar a Argentona 

i quan, ja acabada la festa, tornaven cap a casa, els portadors es varen enamorar 

d'unes precioses faves que verdejaven en un camp proper a la carretera. No 

podent resistir la temptació, varen abandonar els ninots enmig del camí i es varen 

llençar al camp a robar una bona quantitat de faves, que varen amagar sota la 

panxa del gegant; feren conxorxa amb el 

flabiolaire i li digueren que anirien a mitges, 

però que no els descobrís. 

 

Un estol de mainada va rodejar la 

gran parella en entrar a Mataró i, amb 

molta insistència, els van demanar que 

ballessin. Els geganters es resistien, ja que 

amb la sobrecàrrega que portaven no els 

venia bé ballar. Una autoritat que s'esqueia 

en la facècia els va fer ballar i mentre 

ballaven, amb els sotracs, les faves varen 

anar caient per terra.  L'admiració i la 

broma foren grans i, des d'aleshores, va 

quedar el mal nom de Robafaves al pobre 

gegant, que no hi tenia cap culpa."  

 
• El pergamí on en Robafaves guarda  la seva 

llegenda. 
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La Geganta 

 

La Geganta és la parella inseparable d'en Robafaves; té la fisonomia d'una 

reina clàssica, amb corona, vel blanc i capa de vellut; a la mà esquerra duu un ram 

de flors naturals i a la dreta un mocador fet de forma artesanal que només llueix 

quan els gegants surten per Santes. En la web dels gegants de Mataró realitzada 

per Coral Mas i Toni Braza diu que la Geganta té una alçada de 4.10 metres, cosa 

que els geganters de la Família Robafaves han desmentit. El pes dels components 

de la Família Robafaves és una incògnita que, els geganters no expliquen a ningú, 

doncs perdria la màgia dels mateixos.  

 

La primera noticia de la 

Geganta va ser durant l’any 

1683 en l’informe de les 

factures de la confraria de la 

Minerva de Santa Maria. La 

Geganta al igual que la resta 

dels gegants ha patit molts 

canvis. Un dels més importants 

va ser durant l’any 1930 en la 

2a República Espanyola, quan 

Josep Diamant  i Llobet li canvià la corona per un turbant. Durant les guerres i 

revoltes, la família Robafaves pateix moltes desaparicions, com per exemple, 

durant la Guerra civil espanyola que no se’n sap res d’ells. Durant les Santes, el 

seu marit, en Robafaves és l’últim d’entrar a l’Ajuntament, doncs es queda sol 

ballant per la quitxalla, però, el dia 28 de juliol, després d’haver anat a la 

Residència de Sant Josep, la Geganta és la que es queda fins tard tot fent  ballar 

als nens, mentre que la resta de figures ja han entrat a l’Ajuntament. 

 

• La Geganta 
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En Maneló 

En Maneló és el gegant i marit de la 

Toneta, filla d'en Robafaves i la Geganta.  Va ser 

construït per Manuel Casserres l’estiu de 1950.  Fill de 

Terrassa, es va casar amb la gegantona de Mataró 

enmig d'una cerimònia festiva de Les Santes de l'any 

1950.  

El nom i la simulada provinença de Terrassa no són 

totalment arbitraris; el nom, d'origen ben desconegut, 

és heretat del que, segons referències escrites del 

baró de Maldà1 ,que era el nom del fill dels anteriors 

gegants de Mataró, en aquella època anomenat 

Manueló.  

Del fet que sigui de Terrassa, és degut a 

un intercanvi de favors entre els Ajuntaments de les 

dues respectives ciutats: la família Robafaves va a la 

gran trobada de gegants que es fa el dia 2 de juliol de 1950 a la esmentada ciutat, i a 

canvi, els gegants de Terrassa, vénen el dia de Les Santes, així ho diu la revista Mataró 

escrit de 1950:“ A las 5: GIGANTES- llegada a nuestra ciudad, por la Carretera de 

Barcelona, del nuevo gegantet Manueló, acompañados por los flamantes gigantes de 

Terrasa. Serán recibidos por nuestro Robafaves en la Plaza Santa Ana, des de donde 

continuarán hacia la Casa Consistorial””Terminada la procesión nuestros gigantes 

acompañarán a los gigantes hasta la Plaza Santa Ana a los gigantes de Terrasa desde 

donde partirán hacia su ciudad, después de efusiva despedida regresando los 

nuestros a la Casa Consistorial.”2 Les figures d’en Maneló  i de la Toneta no van ser 

restaurats fins l'any 1980 pel mateix artista constructor de gegants Manel Casseras i Boix, 

que els va dotar de les aparences actuals.  

                                                 

1 Baró de Maldà i Maldanell és un títol nobiliari concedit el 1766 per Carles III a Rafael d'Amat i de Cortada, hereu per la 
branca materna del títol de Senyor de la Baronia de Maldà i Maldanell. 

 
2 Programa de les Santes, dia dijjous 27 de Juliol de l’any 1950. editat per la publicitat Fermalli, patrocinat per “ el 
excelentisimo Ayuntamiento”: 

• En Maneló 
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La Toneta 

La Toneta és una geganta jove, fila d’en Robafaves i de la Geganta. La Toneta va 

vestida de tons rosats i marronosos.  porta un ram de flors naturals a la mà dreta, mentre 

que amb l’altre embà s’aguanta la faldilla. La Toneta és un gegant d'origen antic, va ser la 

primera gegantona filla de gegants, que hi va haver a Catalunya.  

No tenia un nom, simplement era gegantona o gegantoneta, i d'aquí es treu 

finalment el seu nom actual: Toneta. No se sap ben bé la data de la seva creació però 

l’any 1683 és al data on gràcies a les factures de la Confraria de la Minerva sabem de la 

seva existència.   Una de les dates més rellevants de la història gegantera de Mataró va ser 

el 27 de juliol de 1950 :el casament de la Toneta amb el gegantó terrassenc Maneló. Es 

va fer una gran festa tot celebrant les noces, que, malgrat molts mataronins marxaven de 

vacances durant Les Santes va haver una quantitat considerable participant-hi. Va patir 

moltes restauracions de la mà de molts artistes com poden ser els de la família Diamant  

En Maneló com la Toneta van ser restaurats l'any 1980 pel famós artista 

constructor de gegants Manel Casseras i Boix, que els va dotar de les aparences actuals, 

que són, més o menys, les que 

havien tingut en un principi, 

molts anys enrere. Molts dels 

seus bustos estan en el museu 

de Mataró on es controla el 

seu estat. ,Els quatre gegants 

només mantenen les antigues 

estructures de ferro de la 

restauració de l'any 1964; les 

testes i les mans tornen a ser 

de cartró doncs les que tenien 

abans eren de fibra de vidre. 

 
 

• La Toneta 
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Els Nans 
 
 

La ciutat de Mataró compta amb la presència 

de capgrossos a partir de la segona meitat del segle 

XIX.  Joan Amades  l’any 1934 diu que els nans daten  

des de l’any 1840 i que estaven formats per 3 parelles 

segons la informació donada per via oral de Julià 

Gual.  El 1848 el consistori emprèn accions per formar 

noves figures. El projecte inicial  contemplen una 

àliga, una mulassa i gegants, però a alhora de la 

veritat el 1853 només s’estrenen 3 gegants. No es pot 

precisar la data en concret de l’aparició dels nans 

mataronins.  

 

La primera dada que se’n troba ens la proporciona el periòdic local “Pensament 

Marià de la Costa”  el 26 de juliol de 1921 on l’article és titulat” Cinquanta set anys enrere, 

és dir l’any 1864 en un programa de les Santes trobem que diu:” Día 26 en la tarde de 

este dia después de un repique general de campanas saldran a recorrer las calles de la 

población los gigantes y los enanos.” Un article de l’any 1868 de la premsa local del 

moment: “Crónica Mataronesa” diu el següent: “saliendo luego a echar piruetas por las 

calles y plazas de la ciudad festiva y jocosa comparsa de enanos que contrastea 

deliciosamente la grabedad y noble continente de los gigantes”. 

 

Es tenen referències de que els nans surten per la processó del Carme de l’any 

1869 i també que aquests són enviats fora de la ciutat perquè són requerits a altres 

poblacions més properes com per exemple la de Arenys (1874) o Calella (juliol 1893). 

Però també es fan sortides extraordinàries quan la importància dels esdeveniments, com 

per exemple la celebració del acabament de la Tercera Guerra Carlina el març de 1876, 

ho requereixen. 

 

 

 

• En Patufet 
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Se’n fan unes restauracions els anys 1893 i 1900 al igual que els gegants i 

Amades escriu el següent: els sis nans anaven vestits de comtes, ells amb barrets de 

gresol i perruca blanca i elles amb còfia. 

L’any 1912 els gegants   els gegants i nans són altre 

cop sotmesos a una reforma de pintura i vestimenta  

tot i que dos membres de la comparsa canvien 

sensiblement com ho  trobem en un document escrit 

aquest mateix any: “los enanos varones uno 

conservará la misma indumentaria típica usada hasta 

ahora; otro vestirá traje de caballero de la época de 

Napoleón, levita cruzada y sombrero de copa; el otro 

vestirà traje de alcalde pedáneo, capa larga y 

barretina. Las enanas vestiran por el mismo estilo que 

el de antes...” 

 

 

L’any 1922 la comparsa passa de sis membres a nou. S’incorporen dos macers i 

en Patufet. L’Sport Mataronés convenç a l’Ajuntament per adquirir la nova figura i les 

figures es compren a la botiga de l’Ingenio de Barcelona. 

Els portadors de nans reben el seu sou de forma diferenciada amb el dels geganters. Els 

nans cobren 19 pessetes mentre que el sou dels geganters és de 100 pessetes. L’any 

1930 Josep Maria i Diamant en fa una reforma tan en els nans com en els gegants.  

 

Durant la guerra civil, les figures desapareixen entre mig de tan rebombori a la 

ciutat; els gegants es malmeten posteriorment, doncs,  com molts altres gegants de 

Catalunya van anar a la inauguració de les Olimpiades Populars paral·leles a les que 

s’havien de celebrar a Berlín des del 19 al 26 de juliol, on hi venen participants de molts 

països europeus que estan en contra de les Olimpiades que es celebrarien els mateixos 

dies a l'Alemanya de Hitler. Molts dels gegants que arriben ja a l'estadi el dia 18, dia de 

l'aixecament militar a Barcelona, se’n perden molts, entre ells els de Mataró.  

 

 

• El Carrau 
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 Ja que els geganters tornen cuita-corrents cap a les seves ciutats sense els 

gegants, tothom suposa que allà són abandonats, però, al Museu Arxiu de Santa Maria hi 

ha una filmació de les Santes de 1939 on apareixen els gegants de la ciutat. En acabar la 

Guerra Civil , per les Santes de 1939 surten alguns nans i són cedits a la ciutat de Sant 

Celoni on l’alcalde d’aquest poble de la època declara:”· se hace responsable de cuantos 

desperfectos sufran los mismos en virtud de su utilización” . 

 

L’any 1941 la comissió municipal de governació elabora una proposició dedicada 

únicament a la millora dels nans que els hi costarà mil cinc-centes pessetes. Durant els 

anys cinquanta podem comprovar com hi ha uns constants canvis en els membres de 

figures: ni les fotografies ni els documents ens els clarifiquen, a més dels que hi havien 

s’afegeixen: el Xinès, l’Arlequí, el Moro, el Follet, el Bufó i l’anomenat popularment el 

“dràcula” on Nicolau Guanyabens, historiador mataroní, assegura que “és un capgròs alt 

de llargs ullals i que és més lleig que un pecat” 

. 

Els portadors dels nans era jovent que anaven 

amb barretines i el públic els hi donava una moneda de 

deu cèntims perquè ballessin i al final de la jornada els 

diners aconseguits es dividia en tres parts dues de les 

quals eren pels geganters i l’altre se la repartien els 

portadors m nans. La deixadesa de les autoritats 

provoca que els primers anys seixanta hagi una gran 

crisi per la subsistència de les figures i en el cercavila 

anomenat “Laietana” només hi van participar la Toneta, 

en Maneló i en Patufet. 

 

Definitivament, després d’aquest trist i tràgic període la comparsa es queda amb 

onze nans. En el temps de transició cap a la democràcia s’encomana la revisió i el 

manteniment de les figures a Manuel Casserres, de Solsona. i és aquest qui incorpora el 

comte, el Carrau, el Pierrot i el Follet que havien desaparegut amb la restauració de 1964. 

 

• El Xino 
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El tema de com enllaçar la comparsa de nans en el nou context geganter que s’ha 

obert a partir de 1982, preocupa a la colla i és objecte de moltes discussions. És obligat 

partir des de zero, perquè hi ha un buit lògic de portadors de nans. Es forma un nucli de  

nois i noies que inicien un grup estable i és des d’aquest any que hi comença a haver-hi 

una llista d’espera. Des de la diada de Sant Jordi (1992), els nans són disset doncs 

s’incorporen en Jonàs i en Mataties en motiu del seu 75è aniversari. Són obra de Manuel 

Caserres. L’any 1998 s’incorpora en Miquel Biada de la mà de Sergio Lainado arribant a 

les divuit figures. L’any 2005 són repintades per Miquel Torner on ressalta el caràcter de 

cadascun dels nans. Tots els menys els tres darrers tenen un ball propi i no és fins l’any 

2005 que troben per fi el seu encaix a l’hora de les conegudes dormides3. Composada per 

Alba Pujol i amb la coreografia de Montserrat Calsapeu. Aquest fet és la darrera novetat 

de la comparsa dels capgrossos de Mataró. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 acte ritual que consisteix en “fer anar a dormir les figures”. Prové del fet que, per entrar els gegants a 
l’Ajuntament, se’ls estira, com si “els posessin a dormir”, es fa al final de les cercaviles de Les Santes 

• La Família Robafaves 
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L’Àliga de Mataró 

 

De l’Àliga de Mataró, en tenim una referència escrita des de l’any 1601, quan 

formava part del seguici mataroní que es traslladà a Barcelona per celebrar la 

canonització de Sant Ramon de Penyafort.  

 

 

 

L’entremès que fins i tot ballà 

davant el sepulcre del sant, era segons 

les cròniques una àliga com la de 

Barcelona, tan en el seu aspecte físic 

com en el seu caràcter de representació 

ciutadana.  

 

 

 

Les poques referències escrites dels segles XVII i XVIII  que la citen, ens mostren 

un entremès vinculat al món de les confraries religioses que la fan sortir per la processó 

de Corpus i per la Festa Major de la Mare de Déu d’Agost.  

Durant la segona meitat del segle XVIII viu diversos períodes d’absència com a 

conseqüència de les estrictes normes que dicten les autoritats contra els entremesos 

festius del moment, i torna a aparèixer l’any 1799  a la processó de la que serà la nova 

Festa Major: Les Santes.  

 

 

 

 

 

 

• Àliga de Mataró 
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L’àliga mataronina tenía el coll dret i el bec daurat en el qual portava un colom 

daurat. L’acompanyaven tres aligons vestits de l’estil de la marina. Tot indica que era una 

figura grossa, coronada i amb les ales un xic desplegades. Però la represa de 1799 va 

resultar efímera perquè a partir de 1801 l’entremès desapareix del tot. L’any 1848 el 

consistori va tenir l’idea de reposar-la però el projecte no es durà a terme.  L’Àliga es 

restitueix l’any 1987 gràcies a un grup de persones vinculades a la família dels Gegants 

de la ciutat que troben en l’Ajuntament el suport institucional que necessiten. S’encarrega 

de la construcció d’aquesta figura Manel Casserres, artista solsoní que pren com a model 

la descripció de l’any 1799. Surt en diverses ocasions durant les festes de les Santes, a 

finals de juliol sempre acompanyant el consistori de la ciutat. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

• L’Àliga al taller de Manel Casserras, 1987 
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Les Diablesses 
 

Les Diablesses és una comparsa de 25 a 30 noies tot i que tirant foc acostumen a 

ser una vintena, tabalers del Maresme. La cap de colla actual és Meritxell Filvà. És l’única 

colla que està formada únicament per dones. L’any de fundació d’aquestes va ser el 25 de 

Juliol de 1985. Surten a tots els actes de les Santes on hi ha foc com l’ Escapada a Negra 

Nit.  

 

La raó va ser que en aquella època, no deixaven entrar noies a les colles de foc 

que hi havia en aquells moments a la ciutat de Mataró. 

Un grup de noies, cansades de la negativa, van 

decidir crear una colla exclusivament per noies. Els 

Tabalers si que hi tenen nois.  

 

La colla pertany a l'Ajuntament de 

Mataró on en el seguissis, sempre és la primera. A 

l'Escapada, són les Diablesses les que conviden a 

les diferents colles de Diables i de bestiaris a 

participar de l’acte. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Una Diablessa a l’Escapada a 
Negra Nit 
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El Dragalió 
 

El Dragalió és la figura més nova que trobem dins el seguici popular de la Festa 

Major de Mataró. Va ser presentada a les Santes de l’any 2007 de la mà de Xevi Ribas. 

És una figura de colors llampants i galtes vermelloses. Porta la pirotècnia en punts com la 

cua, els queixals i les ales. Sempre va acompanyat dels seus tabalers que són nens i 

nenes de la ciutat de Mataró. 

 

Anys abans del seu naixement hi havia un acte per les Santes que es deia el 

Festeig del Drac amb la Víbria de Granollers. Després d’un temps aquest acte es va haver 

de canviar per el ball de dracs doncs després de tants festejos la Víbria va donar llum al 

drac de Mataró. Durant gairebé un any el drac va cuidar-se del el seu futur fill, fins que el 

dia 27 durant la crida a la Festa Major de l’any 2007, el Dragalió va ser presentat a tota la 

ciutadania mataronina la qual el va rebre amb crits, rialles i un gran aplaudiment. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

• El Dragalió 
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El Drac 
 
 

El Drac de Mataró és una figura de foc 

que representa a la ciutat de Mataró, tan a 

nivell lúdic com institucional. Va néixer el 20 

d’abril de 1991 tal i com diu en la revista del 

“Mataró escriu” del dia 20 d’aquest mateix any 

on Piera, el cap de colla, ens explica “després 

dels primers esbossos, i un cop aprovat el 

projecte, va iniciar la tasca de realització en 

fang de la figura que esdevindrà definitiva. La 

nostra idea és que el drac tingui la dualitat 

ferotge-amable que li permeti un ampli ventall de possibilitats, per aquesta raó, mai no 

envestirà a la gent, però tindrà en el foc un element indispensable.“ Les despeses de 

construcció d’aquesta figura, els tabals i la confecció del vestuari fet per les germanes 

Pruna van sumar un total d’un milió de pessetes reflectit en el document protocol·lari del 

drac de Mataró creat l’any 1991. 

 

Pressupost 

• Construcció de figura...................................................................600.000 

• Vestuari: 

Camises......................................................................................................44.000 

Pantalons....................................................................................................73.500 

Barrets........................................................................................................20.000 

Sabates o botes..........................................................................................40.000 

• Tabals...........................................................................................300.100 

 

Total ptes. Pressupost.....  1.077.600 

 

+ 12% I.V.A 

 

 

• El Drac de Mataró 
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Construït a Solsona per Manuel Casseras, el drac de Mataró recrea la figura que hi 

ha en el casc d’en Robafaves. 

El seu ball propi va ser creat per Montse Calsapeu i musicat per Michael Weiss. Té buit 

punts de foc, repartits entre el cap, les ales i la cua. En total hi ha 16 portadors, però la 

figura del drac la porta una sola persona, mentre que necessita tres persones per aixecar-

la, dues per encendre el foc i una tercera per guiar-la. Acompanyat per 14 músics amb 

tabals, caixes4, i un mig5.  Les sortides més populars i importants d’aquesta figura és La 

Fogonada de Sant Jordi: és la festa pròpia de foc i de música del Drac de Mataró que se 

celebra el 23 d’abril pels carrers de Mataró i que consisteix en l’escenificació de la 

llegenda de Sant Jordi essent aquesta figura el drac maligne de la llegenda i acompanyant 

als mataronins als “voltafocs”6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Tabal format per una capa metàl·lica amb unes baquetes de fusta. 
5 Tabal de fusta i de pell amb unes masses també de pell. 
6 Dins del correfoc propi de Sant Jordi, consisteix en fer voltes per les places en sentit contrari a les agulles del rellotge amb 
foc sense explosió i música tradicional catalana. 

• El Drac de Mataró 
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La Momerota 

 

 La Momerota és una figura del 

seguici popular amb una estructura de 

ferro, el cap de cartró i el vestit de vellut. 

Disposa de dos punts de foc a les banyes i 

excepcionalment en les sortides més 

importants s'amplien a quatre o sis.  La 

colla està formada per  uns quaranta 

momeroters/eres. El seu vestuari consisteix 

en pantalon negre, faixa marró, bata a 

ratlles fines marrons sobre fons clar i boina. 

La Momerota la  fan ballar  dues persones acompanyades pel so de les gralles. 

En "El Costumari Català" de Joan Amades al referir-se a les celebracions 

relacionades amb el paganisme de carnestoltes diu literalment: "A Canet de Mar havien 

entronitzat la Momerota, ninot estrany que volia semblar un bou o una vaca i que 

simulaven matar. Aquesta figura pot recordar la de les antigues xerups egípcies en les 

quals mataven al bou Àpis adorat per tot un any, i n'entronitzaven un altre que havia de 

regir altre tant. Possiblement a Mataró s'havia fet 

una representació semblant, puix que encara 

avui en dia és ben viu el qualificatiu de 

Momerota aplicat als objectes estranys i 

extravagants." 

Emparant-se en aquests origens remots 

d'una Momerota a Mataró, el 1979 dins del 

procés iniciat per a la recuperació de les festes 

populars i en el marc del Carnestoltes i la festa 

de " Les Santes”. Construïda per Boris Ruiz  és 

una figura en forma de bou que treu espurnes de 

foc per les banyes, portada per dues persones, 

es caracteritza per les constants embranzides i per les corredisses i ruixades de foc que 

llança sobre tothom. La seva presentació oficial es va produir el 25 de juliol de 1979 on la  

• La Momerota 

• Boris Ruíz, creador dels caps 
de les Momerotes 
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figura i el conjunt de portadors i músics passen a ser patrimoni de la ciutat el 25 de 

juliol de 1981. El ball de la Momerota es va estrenar el 1979 coincidint amb la seva 

presentació. La música va ser composta especialment per a l'ocasió, la interpreten els 

grallers de la Colla i la coreografia és de Montserrat Calsapeu. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

• Momerota any 1979 

 

• Momerota any 2004 
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En "El Costumari Català" de Joan Amades ens explica com es relacionava la nova figura 

amb els mataronins i quin era l’objectiu i la manera de fer d’aquesta:  

Molts li anaven al darrera per riure del pobre que atrapava però aleshores reculava i 

engegava guitzes a qui el seguia. Era el terror i la gresca de la població mentre voltava. El 

dimarts a la tarda feia cap a la plaça, on la gent se li tirava al damunt, la feia objecte de mil 

masegues i la tustava fins que por últim era decidit matar-la. Tots els qui tenien escopeta ja 

havien fet cap a la plaça i li engegaven una gran quantitat de trets amb pólvora sola i la 

bèstia queia morta. Així que queia es dessagnava i la gent acudia a recollir-ne la sang amb 

galledes i altres recipients. Sota del buc del artefacte hi havia un bot de vi que els qui 

conduïen la bèstia deslligaven del broc i feien rajar simulant ésser la sang. Tothom recollia 

el vi que podia i se’l bevia al mig de la plaça amb molta bulla o gatzara.  

        
 

 

 

• Imatge del "Costumari Català" de J. Amades 
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La Momeroteta 

La Momeroteta és una figura formada per un cap de bou i cos de mulassa, com la 

seva mare: la Momerota. Va néixer a Mataró durant les Santes de l’any 1982. El seu 

creador va ser també Boris Ruiz, l’artista que havia fet la Momerota. El material de la qual 

està feta l’estructura interna és ferro. La roba que li cobreix el cos és de vellut vermelló de 

cotó o llana prou gruixut perquè que quan caiguin guspires no s’encengués com ho faria 

qualsevol altre teixit. Una guardalpa cobreix el llom i a cada banda del cos li penja l’escut 

de Mataró. El cap està fet de   pasta de paper. Té un punt de foc a cada banya, on es 

col·loquen els petards. Les que es col·loquen són menys fortes que les de la Momerota 

doncs aquesta figura va ser pensada per els nens i nenes de la ciutat. Van vestits igual 

que els de la Colla de la Momerota: amb la boina negre, faixa marró i camisa de ratlles. 

Surt a totes les sortides de les Santes menys a l’escapada a negra nit, doncs la 

Momeroteta és massa petita per sortir de nit.  

El grup de portadors està format per vint petits momeroters/es vinculats a la 

manera de fer de la Colla i als costums dels Momeroters. Quan creixen, molts, tenen  

l’opció de passar a la Colla de la Momerota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Momeroteta. Any  1982 
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 3.2. El orígens. 

De la Confraria de la a la secularització dels gegants.  

 

El cas de les figures de la família Robafaves trobem les seves primeres 

notícies en els Llibres de comptabilitat i de resolucions 

de la confraria La Minerva  de l’església de Santa Maria  

de Mataró. Aquesta confraria  s'encarrega d'un munt 

d'aspectes, com el pagament dels portadors de 

gegants, de l'àliga i dels músics. Tot indica que La 

Minerva  gestiona  els gegants i  els fa sortir per 

Corpus. No hi ha constància que surtin per la processó 

del 15 d'agost, la Festa Major antiga de la ciutat. 

La primera  nota  escrita amb  la paraula "gegants"  

data  de 1683,  es  troba en un dels llibres de comptes 

de  La Minerva; però  és  més que  possible que  els  

gegants siguin anteriors a aquesta data, ja que cap 

pagament fa referència a la compra o construcció de 

cap gegant. Es parla sempre de gegants amb plural. 

Tenim la parella de bon principi o potser el trio. A  partir 

de  1709  ja hi ha pagaments normalitzats a músics 

com a l'acompanyament musical proper als gegants. 

 

 

 Aquests sortien sempre per la processó de Corpus i l'any 1725, els portadors 

són tres amb tota seguretat. Eren figures amb estructura similar a les actuals, però més 

petites de mida, fetes de carcassa de fusta, imatges de cartró i vestits de roba diversa. El 

gegant devia portar porra, i la geganta, vestida a la moda. El segle XVIII un Mataró florent, 

que gosava fer la competència a la capital del Principat, buscant signes d'identitat, 

reivindica el patronatge d'unes Santes. 

 

 

• Portada del llibret dels estatuts e la 
confraria de la M inerva. Any 1875 
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 És evident que el Corpus, la festa per excel·lència, queda ferida i que molts 

entremesos, bèsties i figures exòtiques, queden arraconats per sempre. El 1799 els 

gegants reapareixen per Corpus, després d'un període d’absència iniciat en 1780, 

assisteixen per primer cop a la processó de les Santes i tornen a sortir per la Mare de Deu 

d'agost. El segle XVIII els únics gegants que tenen fills són els de Valls, que tenen un 

gegantó molt eixerit anomenat Lladrefaves (algunes males llengües diuen que és fill d'en 

Robafaves) i els de Mataró, que tenen una gegantona, la Toneta, L’any 1823 el pare 

Josep Rius en la seva obra diu que es cremen els gegants a la plaça pública com a 

conseqüències de les seguides revoltes. 

Durant els anys  1823 i 1825 els gegants desapareixen fins els 10 d’abril de l’any 1826 tot 

intentant fer front al seguit de repressions i desaparicions continuades. 

 

3.3. Temps moderns. 

De la secularització dels gegants a la Transició Democràtica 

 

El segle XIX és produeix un període estimat d'absència continuada de figures 

comprès entre 1808 i 1848, propiciat per la guerra del francès i l'arribada de tropes 

franceses a Mataró. L'agost de 1848 l'Ajuntament acorda iniciar la recerca dels recursos 

necessaris per crear nous entremesos, que culmina amb la compra de tres nous gegants, 

ja que els anteriors foren cremats a la plaça publica com emblema del poder que 

s'acabava d'enderrocar. Durant els anys 1850, 1851 i 1852, Mataró assumeix el patronatge 

de les Santes: Juliana i Semproniana concedides per part del Vaticà el dia 16 de 

desembre d’aquest última any. Es realitza un procés de recuperació de  gegants i per 

primer cop els gegants ja es van desentenent de la confraria de la Minerva per formar part 

de l’Ajuntament. En aquest mateix segle es produeix un senyal d’identitat catalana en 

l’etapa del desvetllament dels nacionalismes arreu d’Europa. 
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L’any 1868 fins la fi 

del sexenni revolucionari, és un 

període de temps indecís fins i 

tot per el que fa a la cultura. La 

Comissió de festes de les 

Santes suplica al senyor 

alcalde, Joaquin Llobet, l’any 

1869, “que para dar mayor 

lucimiento a las fiestas se 

permitiese por el Ayuntamiento 

que saliesen los gigantes por la 

población”7 

 

 

 

 

A partir d'aquest moment els gegants 

deixen de ser propietat de la confraria de   La 

Minerva, per ser propietat de l'Ajuntament que 

cedeix les figures prèvia petició per les processons 

de Corpus i de Les Santes. Els gegants tot i 

representar nobles medievals, duen símbols de la 

ciutat com l'escut o el pergamí fundacional. 

                                                 
7 Document trobat en el Eco de la Costa núm. 6, 22 de juliol de 1869, p 34 
 

• Els gegants de Mataró fotografiats al parc de la 
Ciutadella de Barcelona. Any 1902 

• El Sr. Manuel Diamant i Adrià 
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Cal constatar, alhora l'aparició dels primers nans mataronins. El 1888 trobem 

el  primer document on s'esmenta per primera vegada al gegant gros pel seu nom 

"Robafaves", el text fou publicat a l'Òrgan del partit republicà-històric. El 27 d'agost de 

1902 els gegants tenen l'honor de participar en la primera cercavila de masses de la seva 

història, en el concurs de Barcelona, on es van endur una medalla de plata i un diploma 

d'honor. 

L’any 1919 El senyor Manuel Diamant i Adrià és l’encarregat de fer una 

reforma als gegants. Es tracta d’un Robafaves barbut amb planta de rei. Aquest canvi li 

altera la posició de  les mans; la geganta porta un llibre a la mà esquerra i la geganteta 

tenia l’aspecte d’una princesa medieval. El cost dels quals van ser 2563’50 pessetes.  

L’any 1922 per Sant Jaume,  arriba en tren en Patufet i els dos Macers de manera que els 

nans passen a ser nou; és el mateix any en que ja és tradicional l’acte de la dormida.  

Del 1919 a 1929 la negra i espessa barba d'en Robafaves és la nota identificadora 

d'aquest decenni. Els portadors eren sis, els músics tres i els nans nou a partir de 1922. 

 

 

L’any 1930 amb la fi del règim de 

Primo de Ribera presenta conseqüències per 

als gegants la fisonomia d’en Robafaves ja no 

és monàrquica sinó que es reformen els 

gegants, donant-los l'aspecte que, si fa no fa, 

ha pervingut fins als nostres dies. Així, en 

Robafaves, adopta la nova aparença de 

Jaume I: gros cinturó, espasa, brillants 

manegots, cota de malla, casc amb monstre 

alat. Les dames vesteixen en consonància a 

l'època d’aquest monarca. Tots aquests canvis 

els dur a terme el Sr. Josep Diamant i Llobet. 

(Mataró, 1887 – 1956), fill del constructor 

Manuel Diamant i Adrià. 

 

• El Sr. Josep Diamant i Llobet 



   El Giravolt de la Família Robafaves  

 34 

 

 

 

 

 

 

 Acabat aquest decenni el 1930 abans de Corpus, Durant la Guerra Civil 

Espanyola (1936-1939) no se’n sap res dels gegants fins que comencen a sortir de nou en 

les cercaviles de Corpus i per les Santes, purament vinculades amb el culte. L'acte 

geganter més rellevant de la postguerra s'esdevé l'any 1950 quan la Toneta i en 

“Manueló” celebren les seves noces i on figura que el nou gendre és fill dels gegants de 

Terrassa i ve a Mataró a completar i arrodonir la família. La iniciativa està en relació 

directa amb la publicació, dins la revista Museu de l'estiu de 1949, del relat inèdit del baró 

de Maldà sobre les Santes de 1799, que posa en coneixement de tothom que aleshores la 

família de gegants mataronins comptava amb un gegantó anomenat Manueló entregat pel 

mateix Josep   

 

Diamant, el seu cost va ser de 7.500 pessetes i el cost de la gran festassa va 

ser  2.200 pessetes. L’any 1962 les Santes es realitzen sense en Robafaves, sense la 

Geganta i els nans quan Josep Diamant diu que aquestes figures estan inservibles. 

S’havien fet malbé mentre estaven guardades en els magatzems municipals, les goteres 

els havia malmès junt amb la desídia municipal. 

 

• PresentaciÓ d’en Maneló. Any 1950. Gegants de Terrassa i la Família Robafaves 
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Hi ha una gran cercavila l’any  1963  per celebrar el centenari de l’entitat de la 

Caixa Laietana a la qual només hi assisteixen en Maneló, la Toneta i en Patufet, la resta 

s’estaven restaurant al taller dels Diamant situat al carrer Palmerola de Mataró des de feia 

temps. 

 
L’any 1964 el fill del constructor Josep Diamant; Josep Maria Diamant i 

Montañés en fa una reconstrucció amb materials menys pesants, tot intentant fent-los 

idèntics que els anteriors. Malgrat tot no s’aconsegueix, amb colors molt  vius damunt de 

poliester fa que siguin dits popularment  “gegants d’en Disney” o de “contes de fades”. 

L’any 1966 els encarregats de la conservació de les figures, com actualment, són els 

propis geganters, els constructors s’hi desentenen.  

 

L’any 1971 l’Església es decanta  cada 

cop més del franquisme i de la cultura popular 

mataronina de manera que s’anul·len les 

processons religioses perdent-se així mateix 

l’oportunitat de les sortides on hi participaven els 

gegants. L’adéu a les processons religioses és la 

fi del cordó umbilical que des de temps remots ha 

unit els gegants a la societat. És probable la fi de 

l'escenari fundacional de la comparsa. 

Desaparegut el seu medi natural, gegants i nans 

viuen la desorientació lògica. Però la seva 

pervivència està garantida a Mataró: la modalitat 

cercavila s'imposa. Així doncs, mort Francisco 

Franco l’any 1975 i amb l'adveniment de la 

democràcia, la imaginació dóna un cop de mà als 

gegants que esdevenen símbol de la ciutat i de les 

llibertats ciutadanes. 

 
 

• El Sr. Josep Maria Diamant i 
Montañés 
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• Els gegants de Mataró l’any 1902 

• Els gegants nous de 1919. Arxiu Família Diamant. 

Reforma realitzada per Josep  Diamant I Adrià 
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• Els gegants de Mataró a les Santes , 1930. reforma realitzada per Josep Diamant i Llobet 

• Els nous gegants a Mataró, 27 de Juliol de 1963 . 

        Reforma realitzada per Josep Maria Diamant i Montañés 
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• Família Robafaves. Últim canvi que realitza Manuel Casserrras l’any 1984. 
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4. EL MOVIMENT “FEM-NE FESTA MAJOR” 

 

Durant la meitat dels anys seixanta, Catalunya viu la culminació del boom 

econòmic i demogràfic. Malgrat les repressions franquistes, la cultura catalana se sent 

prou forta i el desenvolupament material va transformant la societat i en fa créixer el 

sentiment de llibertat, de pluralisme i de participació 

política tot xocant amb la dictadura i les repressions 

de l’època.  

 
Tot i això, el deteriorament de la Festa 

Major de la ciutat de Mataró és un fet evident ja que 

molta gent aprofita les Santes per marxar de 

vacances i poques són les persones que hi 

participen activament. Els gegants, orfes de 

processó, conviuen la tarda del 27 de juliol de 1974 

amb altres  majorettes i altres productes 

d’importació, provocant així la falta de protagonisme 

en aquests actes. 

 

Per evitar caure en l’oblit molts 

geganters fan multituds de cercaviles aquest mateix 

any, com per exemple, el dia 25 de juliol a Cirera, el 

dia 26 per Cerdanyola, el dia de les Santes, el dia 27 

de juliol pels carrers del centre de la ciutat i ja per acabar, el dia 28 a les residències 

d’aquesta.  Un grup de joves entorn el foment mataroní, inicien una publicació 

reivindicativa anual sense precedents. Aquets moviment és anomenat: Les Santes: Fem-

ne Festa Major. Amb ells es recupera  la festa i el folklore mataroní. Preocupats per la 

situació de la Festa Major i de tot el que l’envolta decideixen organitzar  la nova Junta del 

Foment, perquè comenci a preparar activitats culturals. Aquest avenç té repercussions 

negatives xocant amb les oposicions ja que la dormida del dia 27 de juliol de 1976 queda 

avortada pels avalots que es produeixen amb la Marxa de la llibertat per Mataró. Aquest 

fet serveix al cossos policials com pretext per la provocació i l’enfrontament .  

• Portada del primer programa 
de Santes: Fem-ne Festa 
Major. 
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Els geganters solidaris amb la Marxa de la llibertat8 deixen els gegants quiets 

de manera que la guàrdia civil amenaça als geganters a ser disparats sinó fan ballar a les 

figures tal i com mana el protocol de la dormida. Davant del balcó, orfe d’autoritats, es 

crea un ambient de nerviosisme i finalment els gegants ballen essent apuntats amb fusells 

i metralletes. Però els temps ja anaven canviant i el 3 d’abril de 1979 es celebren les 

primeres eleccions municipals 

del nou període democràtic. 

Quan encara no s’ha creat un 

nou consistori mataroní molts 

politics electes encarreguen a 

la colla del Foment una gran 

Festa on els protagonistes 

d’aquesta festa de Sant Jordi 

són els gegants tot rodejats 

d’una gran quantitat de 

mataronins i mataronines 

desitjosos de participar en la 

primera festa popular de la 

democràcia. 

 

Les intencions d’obertura del nou consistori de govern, presidit per Joan Majó, 

tanca l’etapa de les tasques de suplències que ha cobert la colla del Foment tot obrint una 

convocatòria per formar la Comissió de la Festa Major. Més d’un centenar de persones, 

membres d’actius culturals de la ciutat, organitzats en comissions, protagonitzen un 

fenomen sense precedents en el món festiu local fins arribar a les Santes de 1979, 

preparades a ritme trepidant, amb la força del voluntarisme i la il·lusió de canvis, obren 

una nova pàgina en la història de la Festa Major de les Santes de Mataró. 

 

 

                                                 
8
 La Marxa de la Llibertat va ser un conjunt de moviments protagonitzats per homes i dones, majoritàriament 

joves, van recórrer quasi totes les comarques catalanes desvetllant les ànsies de llibertat i reconquerint per a 
la democràcia la voluntat de la gent. 

• Nous portadors de la Família Robafaves, anys vuitanta 
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5. EL CANVI IDEOLÒGIC ALS GEGANTS DE MATARÓ 

 

Les coses estan canviant cada cop més. Les mentalitats de les Festes 

Mataronines estan evolucionant partint de la idea que cada cop es dóna més importància 

al voluntariat. Ja són lluny de la dictadura franquista i com a tal les repressions gairebé 

són inexistents. Una sèrie de factors, com els nomenats anteriorment, grup del Foment, 

comissions de Les Santes, apertura democràtica... ,  provoquen que alguns membres de 

la Família Robafaves es posen en desacord amb totes aquelles mentalitats ja arcaiques o 

potser conservadores segons la seva manera de entendre la Festa Major. 

 

 

5.1. El manifest dels 16. la base teòrica de la Nova Generació 

 

Tots els entremesos i persones vinculats en la Festa Major formen part del 

voluntariat de manera que molts dels geganters com Joan Fradera, Lluís Hugas, entre 

d’altres, estan encontra dels “mercenaris” o dels “professionals”, és a dir, els geganters 

partidaris de la antiga mentalitat. Tots aquests factors els porta a fer el manifest dels 

setze, un document escrit el juny de 1980, escrit  per setze geganters on exposen un nou 

plantejament de l’ús i el funcionament de la Família Robafaves i de tots aquells factors 

que l’envolten. 

 

Aquest document és encapçalat per una introducció de consideracions prèvies 

on els geganters expliquen que la ciutat de Mataró està canviant per moments.  

Ja hi havia la presència de nous gegants i geganters d’escoles, barris i grups d’esplai. “ a 

hores d’ara es pot ben dir que a Mataró no hi ha cap festa que una o altre mena de 

gegants no hi sigui present.”  Aquestes afirmacions els porten a prendre la decisió de 

plantejar el canvi de funcionament de la Família Robafaves. 
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Era necessari crear un organisme que permeti l’entrada a noves persones, 

una nova institució que s’encarregui de cobrir les despeses destinades a la Colla. També 

ha de ser aquella que s’encarregui de la neteja i manteniment de totes les figures i de 

possibles accidents que es produeixin en possibles sortides. Aquesta, a també, ha 

d’establir nous nexes amb l’Ajuntament i la resta de comissions de la ciutat per garantir la 

presència dels Gegants. Pel que fa a la part econòmica, no estan d’acord amb el fet de 

cobrar per portar gegants i és per això que Joan Fradera, entre d’altres, posen tots els 

seus beneficis en un compte comú, des d’on posteriorment es paga la construcció de 

nous entremesos com les Momerotes i l’Àliga. 

Els Gegants de la ciutat, anteriorment, eren utilitzats per qüestions personals i aquest és 

un fet que aquesta nova generació vol abolir amb totalitat. La Família Robafaves pot sortir 

només per Les Santes, les Festes dels diversos barris de Mataró, per la festa de Corpus i 

en trobades de gegants.  

 

També s’exclou el fet de que tots els membres dels gegants puguin cobrar: 

“caldria tendir a deixar-los portar a totes aquelles persones interessades que 

manifestessin un mínim de capacitat i de compromís de continuïtat, sense cap retribució 

econòmica per aquest fet”. Aquest grup de geganters volen evitar sortides que no tenen el 

mateix tarannà que el de la colla,  demanen que les sortides han de ser estudiades i 

“evitar la seva participació en actes on hi hagi components que no siguin elements 

d’identitat del nostre país. A partir de llavors els nombre de geganters augmenta en cincs 

portadors per figura de manera que aquests puguin accedir per tal de poder assajar els 

balls. 

 

Malgrat presenten unes noves maneres d’actuar no per això volen renunciar a 

l’encís, la personalitat i l’estil de majestuositat i de solemnitat que havien tingut des de els 

seus inicis.  Si es fa una reforma en els protocols dels gegants també s’ha de fer de la 

colla dels Nans de la ciutat els quals havien d’estar units als Gegants des de sempre.  

En el manifest dels 16 s’exposa també la duplicació de portadors que de figures de nans i 

la incorporació, per primer cop, de la figura d’un nou membre que ha perviscut fins els 

nostres dies: els “responsables de nans”9 . 

                                                 
9 Persones ja adultes que coordinaven i coordinen als nans i als seus portadors; els assagen els balls propis. 
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Aquesta declaració de nous principis no té sentit si en el seu epíleg no hi 

hagués els noms i cognoms, el DNI de cadascun dels setze manifestants i el seu ofici, 

molts dels quals eren encara estudiants. Aquests eren: Marcel Fàbregas i Brandia, Antoni 

Maria Vidal i Federico,  Josep Viñals i Cortes, Narcís Fàbregas i Brandia, Pere Vilaseca i 

Canaleta, Josep Ibern i Prats, Francesc Reina i Bosch, Enric Castells i Bernabeu, Antoni 

Roca i Casanovas, Josep Fàbregas i Navarro, Jordi Solà i Montserrat, Lluís Hugas i Roca, 

Joan Fradera i Bosch, Emili Peña i Llibre, Carles Trincher i Giménez i Victor Ligos i 

Hernando. 

 

 

5.2. El “cop d’Estat”; la presa del poder de la nova generació 

 

 L’any 1970 mor Rafael Mir, cap de colla fins ara, la colla queda formada per 

vuit homes i com a successor tenen a Joan Pasqual. L’any 1975 entra a la Colla Lluís 

Hugas, i dos anys mes tard (1977) Joan 

Fradera10. Un cop han entrat se n’adonen  que hi 

ha moltes coses que s’han de canviar, que la 

seva concepció de del paper dels gegants 

difereix de la realitat que els hi toca viure. 

 

Creuen que dos portadors per figura 

són insuficients i que és un error el fet de tenir 

una figura fixa per cada portador. Se n’adonen 

que els gegants durant els cercaviles no ballen 

sinó que són transportats i se senten incòmodes 

pel fet d’haver de cobrar de l’ajuntament i del 

públic que llencen diners a les barretines dels 

capgrossos; a diferència de la resta de persones 

que contribueixen en la Festa Major.  

                                                 
10 Joan Fradera i Lluis Hugas són dos homes geganters que seran les persones claus  del canvi intern de la 
colla 

• Joan Fradera rere els gegants a la 
dormida del 27 de Juliol de 2008 
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Paral·lelament, i a l’exterior, després de quatre anys de la mort del general 

Franco, i amb l’aparició del moviment: Les Santes Fem-ne Festa Major, els gegants són 

vistos com un dels pocs fils, que sense discontinuïtat, ens uneixen al sentiment festiu dels 

avantpassats amb una mentalitat arcaica que no s’adiu a les noves mentalitats de la 

ciutat.  Les dormides11 dels gegants són enaltides com apunt culminant de trobada de les 

figures amb la seva gent. Després dels aldarulls de la dormida del dia 27 de juliol de 1976 i 

del fort canvi de mentalitat de molts mataronins a arrel del voluntariat per mitjà del 

Foment, la comissió de les Santes, conscient de la seva força, decideix renovar l’aspecte 

de la parella de gegants petits: en Maneló i la Toneta, tot aprofitant que l’any 1980 es 

celebraria el 30è aniversari del seu casament.  

 

Joan Pasqual, a l’assabentar-se d’això decideix expulsar, amb el consentiment 

de la resta de geganters, a Joan Fradera pertanyent a la Comissió de Festes i Lluis Hugas 

al veure-ho decideix marxar de la colla perquè no hi està d’acord. Malgrat això, els 

gegants petits marxen cap a Solsona a fer el canvi d’aspecte. 

Des de l’exterior es vol canviar la relació entre els gegants i la ciutat. Es crea un grup de 

setze persones on hi figuren els dos expulsats i l’any 1980 es presenta a l’un document 

amb els trets bàsics del projecte de modernització de la colla. 

L’alcalde, pressionat per aquests aires nous, però volent mantenir els drets adquirits pels 

geganters, dicta uns documents de vint-i-sis articles que  contempla les noves adicions 

dels “setze”. 

 

Aquest reglament obre un període de difícil convivència i s’estableix un grup 

ben diferenciat: els geganters que cobren popularment dits “els professionals” i els que no.  

El gener de 1982, Lluis Hugas surt escollit  com a cap de colla i es planifica la renovació 

dels grossos12 i dels nans.Tot esclata quan en les Santes d’aquest any, durant 

l’homenatge a Quirze Peric uns geganters, entre ells Joan Pasqual, protagonitzen uns 

incidents lamentables a l’hora de la dormida del dia 25 de juliol de 1982. 

 
                                                 
11 11 Dormida: fet que, per fer entrar els gegants a l’Ajuntament, se’ls estira, com si “els posessin a dormir”. 
Aquest acte es fa al final de les cercaviles que es realitzen durant després dels balls propis durant Les Santes 
 
12  Parella de gegants formada per en Robafaves i la seva dona la Geganta. 
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La premsa local ho recull com una baralla entre geganters. “resulta que la 

família més pacífica de Mataró, la família Robafaves, va ser causa d’un rebombori 

inadequat i que s’havia d’haver evitat fos com  fos”. L’endemà, mitjançant un decret 

d’alcaldia, queden separades les dues persones  de la resta de la colla i per les Santes de 

1983 definitivament els geganters no cobren. Alguns dels antics geganters s’avenen amb 

els afers de la nova mentalitat de la colla i ara sense faccions, destaca la unitat entre els 

membres de la colla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseqüències del “cop d’estat” 

 

Després de tots els conflictes entre els antics i nous geganters tenim encara 

ara vigent les conseqüències que van comportar tota aquesta sèrie de fets que a petita 

escala podien ser denominats com el cop d’estat de la colla de la Família Robafaves. El 

dia 2 de febrer de 1984 l’Ajuntament de Mataró aprova les noves bases dels gegants i 

nans de la ciutat els quals formen part del patrimoni públic de la ciutat i de la seva 

representació. És per això que s’estableix un fort lligam entre l’ajuntament de Mataró i la 

Família Robafaves tal i com diu en l’article número  10.2 del protocol establert l’any 1984 

pels geganters de Mataró: “ Els geganters, en realitzar les tasques que la Ciutat els 

encomana, mantenen tothora la dignitat i presència que exigeix el respecte a les Figures, 

als ciutadans i el que estableixen aquestes bases.”  

• Manuel Casserras, darrer 
restaurador de la Família 
Robafaves 
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El nou reglament estableix les responsabilitats per les quals es regirà la colla 

és voluntària  i de caràcter gratuït.La colla partir d’ara es regirà per mitjà d’uns criteris 

protocol·laris pel que fa a les sortides i a la aparença de les figures. S’amplia el nombre de 

portadors fins a vint-i-vuit geganters, set per figura . Tots aquests canvis ja arrelats a la 

ideologia de la ciutat provoquen l’aparició d’un nou acte en el programa de Festa: el 

Desvetllament Bellugós13.  on els gegants baixen la Riera tot contant fins a 15 tot saltant i 

ballant al ritme de la música i amb ells també ho fa tot el públic present en aquest acte. 

(Aquest acte és un dels més emblemàtics segons l’estudi estadístic fet als  mataronins 

presentat posteriorment). 

 

 Actualment,  qualsevol mataroní que presenti instancia a l’Institut Municipal d’Acció  

Cultural té l’oportunitat d’entrar en llista d’espera si estan totes les places ocupades i així 

poder formar part de la Colla de la Família Robafaves de Mataró.  

 

 

 

5.3 La incorporació de les dones. Entrevista a la senyora Maria Mas, primera 

gegantera de Mataró de la Família Robafaves. 

 

Sempre s’ha relacionat el fet geganter a Mataró i els gegants amb l’equilibri, 

les consciència i la força,  atributs que anteriorment eren associats al sexe masculí. 

Antigament, tots els actes i comparses de la Festa Major de les Santes estaven 

protagonitzats per persones del sexe masculí. El tema del folklore mataroní i tot el que 

l’envolta està més que estudiat i arxivat. Però segons el historiador Nicolau Guanyabens 

de Mataró, la Festa Major estudiada des del punt de vista de la dona, és pràcticament 

nul·la. Estem en una societat que cada cop dóna més l’esquena al masclisme, i en què les 

dones pioneres en alguna activitat són reconegudes pel seu mèrit.  
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És per això que un punt en aquest treball està reservat per a les dones. Les 

pioneres són Maria Mas i Anna Bellavista. La darrera mor de SIDA pocs anys després de 

la seva incorporació. Aquestes dues noies comencen a formar part de la Colla quan tenien 

tretze i catorze anys respectivament. Això succeeix l’any 1980, quan la Família Robafaves 

es guardada a l’Escorxador i quan encara hi ha establerts els petits enfrontaments entre 

els dos grups dins la Colla. Comencen portant nans i després essent portadores de 

gegants.  Maria Mas li atribueixen el Moro i a l’Anna Bellavista  la Bruixa, però se 

n’adonen que amb això  no en tenen prou i l’any 1983 demanen a Víctor Ligos, un dels 

geganters que estan a favor del canvi encontra l’arcaisme de la Colla, que si pot provar 

d’aixecar la Toneta. 

 

L’any 1984, s’estrenen com a 

portadores de gegants en un acte nou: el 

desvetllament bellugós, on els geganters saben 

que han de baixar la Riera a ritme del 

“bequetero” amb la banda de les Gaianes de 

València.  

 

I aquest va ser el primer acte on la 

dona té un paper alhora de ser portadora. 

Segons Maria Mas el fet de portar gegants no 

l’ha condicionat mai doncs la relació que 

s’estableix entre geganters i geganteres és 

considerable. Joan Fradera, un dels geganters 

protagonistes en l’evolució del canvi ideològic 

de la Colla, asegura que “ a mi, no em va 

importar, en absolut, que s’involucrés el sexe 

femení, al contrari.  

 

                                                                                                                                                     
13 Acte del dia 25 de juliol de les Santes de Mataró on els gegants ballen a ritme de el “Bequetero” 
acompanyats per la banda del Maresme. 

• La Toneta seguida de l’autora a 
les Santes de l’any 2008 
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 Cal dir també, que no se sentien mals comentaris per part de ningú de la 

Colla ni dels ciudatans al veure una dona fent ballar als gegants. El fet de poder portar 

gegants de la Família Robafaves, segons Maria Mas, és un honor, un privilegi, és un 

sentiment que pot ser qüestionat per molta gent però que és tan verídic que fins i tot, el 

geganter té un ritual per vestir-se, perquè d’alguna manera es té l’escut de la ciutat ben a 

prop del pit i del cor, tot fent-ne d’un aspecte cultural un acte simbòlic d’identitat per a la 

seva vida. 

 

5.4. L’autoritat i els Gegants: entrevista a L’Alcalde de la ciutat de Mataró, 

Joan Antoni Baron, i a la Tècnica de Festes de Mataró, Núria Modolell. 

 

Joan Antoni Baron i Espinar, alcalde de l’actual ciutat de Mataró des de l’any 

2007, va concedir una entrevista14 per poder concloure i completar aquest treball de 

recerca. Com a representat de la mateixa, Joan Antoni Baron afirma que la Família 

Robafaves és un símbol per Mataró , doncs, molts dels ciutadans, tan d’edat avançada 

com nens petits reconeix la figura de’n Robafaves.  

 

Tal hi com diu en el pregó de les Santes de l’any 2007: ja sabeu que pels 

“santerus” el calendari es divideix en abans i després de Santes”, afirmació que indica la 

forta vinculació i sentiment que tenen molts mataronins envers la seva festa. Malgrat que 

pugui semblar que la mentalitat de la Colla de la Família Robafaves pugui semblar 

tancada a la resta de mataronins, Joan Antoni Baron afirma que ja troba encertat la 

manera de funcionar d’aquesta, doncs, és la que proporciona a la resta de mataronins 

aquest respecte i admiració envers les seves figures.  

 

 

 

 

 

                                                 
14 Totes les entrevistes estan adjuntades a l’Annex d’aquest treball. 
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La família Robafaves, durant els trenta anteriors anys ha servit de cohesió 

social, i que d’alguna manera, va ser una connotació política de la llibertat democràtica 

alhora de recuperar les tradicions i les festes mataronines. Joan Antoni Baron recolza el 

fet de que els gegants no són unes figures arcaïques sinó que al contrari, doncs, segons 

Baron, “en l’època de la “Play Station” els nens s’encantarien igual que ho fan amb en 

Robafaves.” I no solsament aquests, sinó que quan presideix en el balcó de l’Ajuntament 

de Mataró crida No n’hi ha prou!15  alhora de les dormides dels gegants, doncs ell afirma 

que l’omple d’orgull tenir uns gegants tan emblemàtics com aquests. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Els nens i nenes de la ciutat criden No n’hi ha prou a en Robafaves perquè aquest no pari de ballar. 
 

• Joan Baron i Roser Dorda a l’ Ajuntament de Mataró 
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La Núria Modolell i Julià tècnica de festes, pel que fa en l’àmbit cultural i social 

del fet geganter mataroní, explica que a deguda a la importància i prestigi que ha anat 

adquirint la cultura gegantera de Mataró, seria molt convenient el fet de tenir una seu de la 

cultura popular de la nostra ciutat per fomentar la Festa Major de Mataró.  

 

Aquesta tindria un arxiu propi, un manteniment molt més acurat, però que 

actualment, malgrat sigui partidària de tenir-la estem vivint en un període de temps crític 

deguda a la crisi,m però que,  “a curt o a llarg termini Mataró tindrà una seu de la cultura 

popular” afirma la Núria Modolell. Però que tal construcció hauria de ser estudiada per 

l’IMAC (institut municipal d’acció cultural) i parlar-ho amb els geganters durant les 

assemblees de tardor i d’hivern16. 

Així doncs, és qüestió de trobar la part adquisitiva per dur a terme un projecte com aquest 

però que “ de ganes i il·lusió no n’hi falta”, afirma Núria Modolell.  

                                                 
16 Assemblees que se celebren cada any per fer un balanç de les sortides i de l’estat de la colla i dels gegants, 
amb crítiques, informacions noves de tot tipus i els greuges presentats per els geganters estudiats 
previamente. 
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6. EL CONEIXEMENT POPULAR DE LA FESTA MAJOR 

 

Actualment, els geganters o geganteres de Mataró es reuneixen cada 

dimecres a Can Marfà, l’antiga fàbrica tèxtil de Mataró, per poder parlar de tots els 

esdeveniments que succeeixen al voltant de la Família Robafaves i la cultura festiva de 

Mataró. 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Però, en una d’aquestes reunions es va parlar de les sortides que es fan als 

barris de Mataró amb les pertinents diferencies que hi ha entre ells. Es solia parlar que els 

barris d’aquesta es podien dividir en tres grups, segons ells, barris Tradicionals on hi 

torbaríem: el Centre, l’Havana i l’Eixample; els barris Consolidats format per : la Llàntia, 

els Molins, Vista Alegre, Pla d’en Boet, Palau- Escorxador, Rocafonda, Peramàs, 

Cerdanyola i Cirera; i els barris de Nova Creació format per Via Europa i Camí de la 

Serra. Subjectivament, els geganters prefereixen les sortides al voltant dels barris 

tradicionals, doncs, els gegants no surten del seu context i afirmen que el grau de 

participació de les cercaviles és totalment diferent. 

 

• Local de Can Marfà. Setembre de l’any 2008 
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Aquesta és una divisió totalment subjectiva i la pràctica d’aquest treball serveix 

per poder reafirmar o contrabatre aquesta afirmació dita popularment per els  geganters, 

de manera que es podrà dir si és una separació que té alguna raó de ser o és purament 

intuïtiva.  

 

6.1. Significació social de la Festa: Diferències entre els barris 

 

D’una manera o altra,  aquestes enquestes són el resultat d’un treball empíric 

per poder comprovar si realment existeixen diferències entre aquests 3 grans grups sobre 

els quals se’n farà un anàlisi sobre el coneixement de la Festa Major de Mataró i sobre 

aspectes  que l’envolten. Per fer-ho s’han fet cinquanta enquestes per barri abans de 

agrupar-les als tres grups. Aquest treball té una limitació ja que les persones que han 

realitzat aquest qüestionari no representen el promig tècnic dels habitants de cada barri, 

per tant, és de caràcter solsament orientatiu. Les preguntes que es van fer a tots els 

enquestats tenen respostes molt senzilles i per les quals no han hagut de prendre cap 

mena de compromís alhora de contestar-les, doncs, són anònimes. La primera qüestió 

que es va anar fent a tots els barris de Mataró ha estat la següent: 
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SI

No

Sí

No

Sí

No

 

Coneix la Festa Major de Mataró? 

 

 

Barris Consolidats 

 
   

      

 

 

 

 

 

 

 

Barris Tradicionals    Barris de Nova Creació 

 

 

Aquesta diferència entre els 3 grups de barris pot haver estat provocada per 

factors atzarosos. Tot i així les causes que poden haver intervingut en els resultats poden 

ser l’edat dels enquestats o  el lloc de procedència, malgrat cada cop més s’incrementa el 

nombre de participants en la Festa Major. Així doncs,  es pot comprovar com el grup format 

per els barris tradicionals hi ha un increment del percentatge en comparació la resta, degut 

a la proximitat entre els barris més cèntrics de Mataró i els carrers i places on es realitzen la 

gran part dels actes de la Festa Major.  La següent pregunta que segueix ha estat: 

 

SI No 

86,43% 13,6% 

Sí No 
94,23% 5,77% 

Sí No 
86,11% 13,9% 
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No 

Les Santes

No 

Les Santes

No

Les Santes

 

Sabria dir el nom de la Festa Major de Mataró? 

 

Barris Consolidats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Barris Tradicionals                Barris de Nova Creació  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

El resultat obtingut en aquestes enquestes són coherents amb els barems 

resultants de l’anterior pregunta. Tal hi com es pot comprovar en aquests gràfics, els 

barris tradicionals amb un  92.31%, són els que tenen un major percentatge degut a les 

causes esmentades anteriorment. Segons els gràfics, les persones que coneixen la Festa 

Major, n’han sabut dir el nom. 

 

No Les Santes 
19,77

% 80,23% 

No Les 
Santes 

20,37% 79,63% 

No Les 
Santes 

7,69% 92,31% 
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No

Juliol

Finals de Juliol

27 de juliol

No

Juliol

Finals de Juliol

27 de juliol

No

Juliol

Finals de Juliol

27 de juliol

 

 

Malgrat tot, totes les preguntes tenen relació unes amb les altres. Per 

endinsar-me en el context de les Santes vaig veure convenient preguntar quin era el 

principal dia de les Santes, cosa que molta gent ignora i contesta amb seguretat respostes 

completament errònies. L’enquesta segueix dient: 

 

Em pot dir el dia més important de les Santes? 

 

  

Barris Consolidats 

 

 

 

 

Barris Tradicionals    Barris de Nova Creació 

No Juliol Finals de 
Juliol 

27 de 
juliol 

40,31% 1,55% 15,5% 42,64% 

No Juliol Finals de 
Juliol 

27 de 
juliol 

19,05% 8,571% 12,38% 60% 

No Juliol Finals 
de Juliol 

27 de 
juliol 

37,04% 17,55% 13% 32,41% 
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Aquests són el conjunt de resultats pels quals afirma la hipòtesi realitzada: els 

barris tradicionals són els que tenen un coneixement més representatiu i elevat  del dia 

central de la Festa Major mataronina. Els barris tradicionals són aquells barris que formen 

part del municipi Mataroní des dels seus orígens i aquest és un dels motius pels quals el 

coneixement del dia assenyalat de les Santes és més elevat.  Una de les possibles 

causes per les quals els barris tradicionals tenen un nivell de coneixement més elevat pot 

ser el percentatge de migració, aquest és més reduït que la resta dels barris segons les 

dades de població de l’Ajuntament de Mataró de l’any 2008.  

 

La següent pregunta que he fet a les persones enquestades ha estat si 

participaven en la Festa Major, per saber si realment la majoria de persones que 

gaudeixen de les Santes són, necessariament, dels barris tradicionals. La pregunta ha 

estat la següent. 
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Participa de la Festa Major? 

 

Barris Consolidats 

 

 

 

 

 

 

Barris Tradicionals 

 
 

 

 

 

 

Barris de Nova Creació 

 
 

 

 

 

 

 

Sí, com 
a 

públic 

Sí, 
Activament 

Alguns 
anys No 

65,89% 4,65% 7,35% 22,11% 

Sí, com 
a 

públic 
Sí,Activament Alguns 

anys No 

65,38% 18,27% 1,93% 14,42% 

Sí, com 
a 

públic 

Sí, 
Activament 

Alguns 
anys No 

70,37% 7,41% 9,26% 13,89% 

Sí, com a públic

Sí, Activament

Alguns anys

No

Sí, com a públic

Sí,Activament

Alguns anys

No

Sí, com a públic

Sí,Activament

Alguns anys

No
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Segons, el resultat de l’enquesta exposada anteriorment, la diferència entre 

els diferents barris segons si participen de la Festa Major o no, com a públic, és 

orientativa. La diferència és poc notable,  de manera que la conclusió per la qual diem que 

la majoria de persones de tot Mataró participa de la Festa Major és certa.  Les causes per 

les quals les persones no participen de la Festa Major són diverses, com per exemple, 

una qüestió d’edat, de temps de residència a la ciutat i fins i tot si utilitzen Mataró com a 

ciutat dormitori, amb la qual cosa treballen en els dies assenyalats. 

 

Malgrat tot, podem comprovar que el nombre de persones que participen 

activament en les Santes resideixen als barris Tradicionals (18,27%) a diferència de la 

resta com per exemple els barris de Nova Creació (7,41%) o els Consolidats (4.65%) . 

Aquest resultat pot ser a causa de que les persones que viuen en barris allunyats del nucli 

urbà tenen la seva pròpia festa del barri. Així doncs, participen en les seves respectives 

celebracions.  

 

Malgrat ja s’han fet estudis per saber la quantitat de persones per les quals 

participen dels actes de la Festa Major, no per aquest motiu he deixat d’anar pel carrer a 

demanar les opinions dels ciutadans escollits aleatòriament. Cadascú em deia els cincs 

actes que li agradaven més, d’aquesta manera i per mitjà d’un càlcul matemàtic he arribat 

a la conclusió de trobar als 5 actes més populars de les Santes.  
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Em pot dir el nom dels tres actes més importants per vostè? 

 

Barris Consolidats 

0

10

20

30

40

50

60

Focs Ruixada Desvetllament Diada
Castellera

Escapada a
Negra Nit

 

Focs Ruixada Desvetllament Diada 
Castellera 

Escapada a 
Negra Nit 

56,2% 37,6% 25,58% 17,83% 16,3% 
 

Barris Tradicionals 

0

10

20

30

40

50

60

Escapada a
Negra Nit

Desvetllament
Bellugós

Focs Ruixada La Passada
de les Santes

 

Escapada a 
Negra Nit 

Desvetllament 
Bellugós Focs Ruixada 

La 
Passada 

de les 
Santes 

54,5% 54,5% 34,26% 34,26% 21,13% 
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Barris de Nova Creació 

0
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Desvetllament
bellugós

Ruixada Focs Escapada a
Negra Nit

Concert de
Festa Major

 

Desvetllament 
Bellugós Ruixada Focs Escapada a 

Negra Nit 
Concert de 
Festa Major 

55,56% 55,6% 47,2% 37,04% 29,63% 
     

 

Aquests darrers gràfics sumen més del cent per cent doncs cada persona, n’ 

havia d’anomenar cinc, malgrat això hi havia persones que en deien un o dos. Així que és 

correcte que el resultat sigui superior a la xifra esmentada. 

D’aquesta manera podem comprovar com un dels actes que es repeteixen més és el 

Desvetllament Bellugós, acte pel qual s’ha centrat una part d’aquest treball a estudiar-ne 

l’origen. Els focs, tradicionalment fets a la platja, és un dels actes més populars de Mataró 

a causa de la seva antiguitat i de la seva tradició que ha arrossegat una gran multitud de 

persones de totes les edats. Una altre acte rellevant és la Ruixada, de caràcter, més 

juvenil ha esdevingut un acte molt important per al jovent de la ciutat de Mataró malgrat 

les despeses que genera i la pèrdua de l’aigua són importants. 

 

I ja per finalitzar la part empírica d’aquest treball, una de les preguntes més 

proposades per totes les persones endinsades al folklore mataroní,es basa en la 

popularitat de les figures. D’alguna manera són les conseqüències de tota la història de la 

Família Robafaves i de la resta d’entremesos que formen part del seguici popular. 

Cada persona havia de dir  els noms de totes les figures que coneixia, així, poder arribar a 

saber quina és la figura més entranyable i popular. És per aquesta raó per la qual la suma 

de tot el percentatge és superior al cent per cent. 
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Em pot dir el nom de les figures de la Festa Major de les Santes que coneix? 

 
Barris Consolidats 
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Barris Tradicionals 
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Robafaves Geganta Maneló Toneta Nans Diablessses Drac Dragalió Momerota Momeroteta Àliga 

51,94% 23,3% 17,05% 19,77% 29,84% 4,65% 24,03% 11,63% 29,46% 13,57% 
8,53% 

 
 

Robafaves Geganta Maneló Toneta Nans Diablessses Drac Dragalió Momerota Momeroteta Àliga 

68,52% 50% 46,3% 43,52% 46,3% 29,63% 46,3% 28,7% 57,41% 41,67% 
 

41,67% 
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Barris de Nova Creació  
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Robafaves Geganta Maneló Toneta Nans Diablessses Drac Dragalió Momerota Momeroteta Àliga 

70,37% 46,3% 24,1% 29,63% 37,04% 3,7% 25,93% 18,52% 51,85% 27,78% 
 

3,7% 
 

 

 

 

Els barris que coneixen un major nombre de figures, estadísticament parlant, 

són els concèntrics o tradicionals. Malgrat tot hi ha present un resultat pel qual reafirma la 

hipòtesi que en Robafaves és la figura més coneguda, en diferents graus, depenent del 

grup. Segurament perquè és la figura més representativa i una de les que surt a més 

actes on hi va multitudinàries masses de persones. Per la seva majestuositat, la seva 

alçada, el seu rostre ferreny, el seu pes indecís i les seves dimensions, en Robafaves és 

la figura més coneguda de tot el seguici popular en tots els barris de Mataró. 

Una altra de les figures molt coneguda a gran escala és la Momerota a causa 

del seu caràcter juganer que, a diferència de les altres figures, persegueix a les persones 

tot ruixant-les amb el foc. Un altre dels factors és que és present a tots els correfocs que 

es realitzen dins i fora de la ciutat de Mataró, i com a conseqüència engloba un grau 

elevat de popularitat.  D’altra banda, les Diablesses i l’Àliga són dos entremesos que per 

qüestions de popularitat són les menys conegudes, però no per això menys importants. 
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És possible que les Diablesses siguin relativament poc conegudes pel seu escàs temps 

de lideratge en els correfocs, doncs,és una colla que té pocs anys en comparació la resta, 

concretament de s’inicia l’any 1985 tal hi com s’explica en l’annex del treball on hi figura 

l’historia de tots els entremesos. 

 

L’Àliga, és una comparsa per la qual poca gent ha sabut nombrar-la, doncs és 

una figura que malgrat la majestuositat i el significat que representa, és un tipus de 

bestiari poc reconegut degut a les poques sortides on que participa fora de les Santes. 

Malgrat dansi lentament, no per això perd la seva majestuositat i elegància, doncs és la 

única figura que té el privilegi de dansar davant les relíquies de les Santes durant el dia 

assenyalat de la Festa Major de Mataró. 

 

 

 

 

 

• L’autora fent les enquestes al barri del 
Palau 

 

 

 

 

 

 

• L’autora fent les enquestes al barri de 
Cerdanyola 
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7. CONCLUSIONS I CONSIDERACIONS CRÍTIQUES 

 

Les festes tradicionals i populars mataronines han estat presents a una gran 

part de la seva història, fent-ne de figures i bestiari un símbol d’identitat per molts dels 

mataronins preeminents.  

Hi ha una relació establerta entre els ciutadans d’aquesta ciutat, i els seus gegants 

denotant un vincle que els singularitza de moltes altres poblacions catalanes, doncs, la 

població mataronina ha configurat una relació de complicitat i de simbolisme envers els 

gegants i la resta de bestiari que forma part del seguici popular. 

 

Arribar a poder entendre d’ on venim i allà on estem i cap a on anem, en 

l’àmbit de la cultura popular, ha estat un fet que m’ha enriquit a nivell personal, al llarg del 

transcurs d’aquest treball. Tot hi així, aquest treball de recerca obre les portes a futurs 

treballs d’investigació històrica, econòmica i musical de la ciutat de Mataró, que es podrien 

dur a terme en altres Treballs de Recerca o fins i tot en estudis universitaris. 

A fi d’entendre que no només són unes figures, sinó que rere de tot això hi ha hagut 

baralles, repressions i per què no un lligam d’amistat entre les diverses persones que 

gaudeixen d’una manera especial la petjada dels Gegants. És per això que durant 

dormides i cercaviles, tan grans com petits es queden enlluernats al veure tal planta. 

Malgrat, tot generalitzant, els ciutadans participen de la Festa Major provinents de tots els 

barris i de diverses poblacions; aquesta idea ha canviat les hipòtesis pròpies realitzades 

prèviament abans de dur a terme la part empírica.  

 

Una part pràctica que serveix per constatar que els geganters de la Família 

Robafaves no van mal encaminats quan diuen que els barris més concèntrics de Mataró 

són el context de la Família Robafaves, doncs, segons els resultats obtinguts, els barris 

tradicionals són els que han proporcionat un grau més elevat de coneixement de la Festa 

Major tan lligada amb la vida i la filosofia dels Gegants. La relació que s’estableix és 

fraternal, ja que sense la primera seria incomprensible el fet de veure ballar la Família 

Robafaves pels carrers i places de la ciutat, doncs sempre han anat agafades de la mà. 
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Com tot, la Festa Major i la Colla ha anat evolucionant. Actualment tots els 

geganters i geganteres que porten gegants són conscients que se’n podria extreure un 

benefici econòmic però, segons ells, tota la riquesa que s’emporten és la satisfacció de 

poder ser membres de la Família Robafaves. Aquests són un dels trets pels quals la seva 

història els ha conduït a mantenir una manera de fer i de veure la cultura popular. Per ells, 

poder engalanats amb l’escut de Mataró al pit, és un fet per el qual n’estan orgullosos. No 

és només portar gegants, sinó que rere aquestes figures hi ha una història, una filosofia 

d’entendre el folklore, unes baralles i el més interessant de tot, unes vides.  

Aquest sentiment de pertinença a una entitat, com la esmentada, combinat amb 

moviments del voluntariat són els que els va portar a lluitar per tal de arribar a una situació 

semblant a l’actual. D’alguna manera, aquesta és criticada per molts mataronins i 

mataronines, que ignoren que és aquest tarannà el que els fa ser uns gegants 

majestuosos i elegants. 

 

És aquesta manera d’entendre la cultura popular que ha fet que La Família 

Robafaves, amb tots els seus pertinents membres, hagin esdevingut des de fa molt de 

temps un símbol, una icona per tots els ciudatans de Mataró. Aquests darrers estimen a 

una ciutat on la Família Robafaves hi deixa una petjada en el seu passat, en el seu 

present i en el seu un futur. 

 

 
 

• El giravolt de la Família Robafaves 
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9.AGRAÏMENTS. 

 

El Giravolt de la Família Robafaves és un Treball de Recerca amb la finalitat 

d’endinsar-se en el marc sociopolític i popular de la nostra Festa Major de les Santes. 

Tot i les recerques bibliogràfiques, aquest treball no hauria estat possible sense la 

col·laboració del molt il·lustríssim senyor Alcalde de Mataró,  Joan Antoni Baron, que amb 

molta amabilitat va contestar l’entrevista. També agrair a Núria Modolell (tècnica de 

festes) i a Sergi Penedès (regidor de cultura de Mataró) pel seu interès en aquest Treball 

de Recerca. 

Caldria esmentar també a Maria Mas, Nicolau Guanyabens, Víctor Ligos, Albert Botta i 

Joan Fradera pel seu recolzament i entusiasme alhora de dur a terme aquesta 

investigació.  

Agrair a totes aquelles persones que per l’atzar van contestar l’enquesta per fer l’estudi de 

la part empírica d’aquest treball: la significació social de la Festa Major de les Santes.  

I ja per finalitzar, agrair a Remei Rossell, tutora d’aquest Treball de Recerca: El Giravolt 

de la Família Robafaves, que ha sabut mantenir el contacte i s’ha interessat plenament 

amb la recerca del nostre passat, dels nostres gegants i de tot el que això comporta.  

Ella ha estat la que m’ha sabut guiar, aconsellar i retocar tota la meva investigació per 

poder presentar això que ara és el meu Treball de Recerca. 

Moltes gràcies, sense vosaltres res hauria estat possible. 

 

 

 

       

 Gràcies.  

     Roser Dorda i Cot. 
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Figures de temps passats 

 

Nans i Capgrossos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El Compte 

Anterior a l’any 1984.                        

• El Follet 

Anterior a l’any 1984.                       

• L’àrab 

Anterior a l’any 1984. 

Un nan desaparegut.                      

• Agutzil  Rialler 

Anterior a l’any 1984.                        
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• La Mulata 

Anterior a l’any 1984                        

• Popularment dit “el dràcula” Aquest nan és una figura desapareguda 

 

• La Vella Verda 

Anterior a l’any 1984                        
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• El Moro 

Anterior a l’any 1984                        

• El Pagès 

Anterior a l’any 1984                        

• El Xino 

Anterior a l’any 1984                        
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Bustos de la Família Robafaves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bust de la Toneta, 1920 • Bust de la Toneta,1930 

• Bust d’en Maneló1964 • Bust de la Toneta,1964 
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La Família Robafaves. Avui  

   

 

 

 

 

• En Maneló 

 

• La Toneta

• En Robafaves • La Geganta 
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