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INTRODUCCIÓ
El Congrés Internacional de Gegants i Imatgeria Festiva “Món Gegant” tindrà lloc a la localitat de Reus el 12, 13, 14 i 15 d’octubre de 2017. Per tant, aquest Congrés Internacional
pretén ser un punt de debat i reflexió sobre el paper de la imatgeria, el seu context i el seu
FOUPSODPNBGPSNBEFYQSFTTJØJDFMFCSBDJØDPMtMFDUJWBFOMËNCJUMPDBM OBDJPOBMJJOUFSnacional, tot explorant les confluències i les diferències de les diverses tradicions i representacions de les figures gegants d’arreu per poder enriquir la delineació del panorama
internacional de la imatgeria festiva amb els coneixements en la matèria d’experts i estudiosos de Catalunya, Espanya, Europa i de la resta del món. En el marc d’aquest Congrés
Internacional també es podrà gaudir d’una Trobada de gegants, gegantons, cap grossos i
altres classe d’imatgeria vinguda de tot Europa amb el seu corresponent acompanyament
musical.
L’objectiu que es pretén assolir amb la organització d’aquest esdeveniment de caire internacional és doble. D’una banda, es vol portar a Catalunya els trets més característics
i representatius de la imatgeria, i de les tradicions que l’envolten, d’arreu del món amb
la premissa de mostrar el món geganter més enllà de les nostres fronteres, gràcies a les
ponències d’experts provinents de diversos països europeus, Japó i E.E.U.U i a la participació de figures i colles provinents de països com Bèlgica, França, Itàlia, Àustria o Portugal.
De l’altra banda, també servirà perquè es pugui donar més difusió del món geganter català
a la resta d’Europa i aconseguir ser un referent a nivell internacional.
Així doncs, l’esdeveniment tindrà una part que estarà centrada a debatre el fet geganter
a nivell mundial i que comptarà amb la presència d’experts en la matèria que parlaran
sobre l’evolució de les figures, les festivitats en les quals participen o les diferències entre
diverses zones. Però, la idea d’aquesta Trobada i Congrés Internacional és fer que tothom

> Darrera sessió referent al
patrimoni festiu de País Gegant
al Caixafòrum de Barcelona.
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en pugui ser partícip i pugui gaudir-ne. Per assolir aquest objectiu, es faran mostres de
figures d’arreu, actuacions i cercaviles per diferents indrets de la ciutat de Reus.
Tots aquests actes serviran per impulsar i per donar més valor al fet geganter a Catalunya. El territori català gaudeix d’un gran volum de figures, colles i membres que les composen però no té el
prestigi i el reconeixement cultural que tenen altres punts d’Europa, com per exemple a Bèlgica.
La Federació Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya està formada per unes 416
entitats geganteres i en el conjunt del territori català es coneix la existència de més de
4.500 figures. Per tant, la organització del Congrés Internacional de Gegants i Imatgeria
Festiva ajudarà a poder estudiar més profundament i catalogar la imatgeria i millorar el
prestigi i reconeixement del món geganter català arreu.

> Taula rodona entorn el
món de la construcció de la
imatgeria festiva en motiu de
la primera sessió País Gegant
celebrada a Olot.

> Diversos ponents que assistiren a la sessió “Cases de la
Festa”, celebrada a Solsona
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CONGRÈS INTERNACIONAL - PONÈNCIES
L’esdeveniment s’iniciarà el dia 12 d’octubre de 2017. Constarà de tres jornades de ponències, estudi i debat sobre la imatgeria festiva a càrrec d’algunes de les veus més autoritzades i reconegudes del panorama nacional i internacional. Els actes continuaran el 13 i 14
d’octubre i es clourà el diumenge, 15 d’octubre, amb una mostra internacional de peces
d’imatgeria vingudes de tot Europa.

Dijous 12 d’octubre.
- 09:00h a 09:30h: Acollida dels congressites
- 09:30h a 10:00h: Inauguració del Congrés Internacional de Gegants i Imatgeria Festiva
- 10:00h a 10:45h: Primera ponència a càrrec de Jan Grau (Catalunya)
- 11:15h a 12:00h: Ponència de Jean Pierre Ducastelle (Valònia – Bélgica)
- 12:00h a 12:45h: Ponència de la representació del món geganter català
- 12:45h a 13:15h: Ponència sobre la imatgeria i festivitats de Reus.
- 15:00h a 15:45h: Ponència d’Ascensión Barañano (Madrid)
- 15:45h a 16:30h: Ponència de Paul Van der Broek (Flandes – Bélgica)
- 16:45h a 17:30h: Ponència de la representació del Nord de França
- 17:30h a 18:15h: Ponència de la representació del món geganter català

Divendres 13 d’octubre.
- 09:00h a
- 09:45h a
- 11:00h a
- 11:45h a
- 12:45h a
- 15:00h a
- 15:45h a
- 16:30h a
- 16:45h a
- 17:30h a

09:45h: Ponència de la representació del món geganter català
10:30h: Ponència per videoconferència de Nina Kammerer (EUA)
11:45h: Ponència de Sergi Gómez (País Valencià)
12:30h: Ponència de Lucia Luidold (Àustria)
13:15h: Ponència de Laurent Dubuisson (Valònia – Bèlgica)
15:45h: Espai per les comunicacions
16:30h: Ponència de Pau Tomas Ramis (Illes Balears)
16:45h: Ponència de Setsuko Nakamura (Japó)
17:30h: Ponència de la representació del món geganter català
18:15h: Ponència de la representació del món geganter català

Dissabte 14 d’octubre.
- 09:00h a
- 09:45h a
- 10:30h a
- 12:00h a
- 12:45h a
- 15:30h a
- 16:15h a

09:45h: Ponència de Pau Spapens (Holanda)
10:30h: Ponència de Richard (Canadà)
11:15h: Ponència de la representació del món geganter català
12:45h: Ponència de la representació de Portugal
13:30h: Ponència d’Alberto Bagno (Itàlia)
16:15h: Ponència de Jean Paul Becvort (França)
17:00h: Ponència de la representació del món geganter català
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Dissabte 14 d’octubre.
Exposicions, Mostra de balls i Passejada de gegants
Durant tot el matí i part de la tarda tindrà lloc una exposició de les peces d’imatgeria vinguda de diversos països d’Europa que estarà oberta per tots els públics. Aquesta serè una
gran oportunitat per conèixer les diferents tradicions i costums que envolten el món dels
gegants, gegantons, cap grossos i en definitiva la imatgeria festiva a nivell mundial.
A partir de les 17:00h, una vegada finalitzades les sessions dels conferenciants participants al Congrés Internacional de Gegants i Imatgeria Festiva, es podrà gaudir d’una mostra de balls de la
imatgeria de la ciutat de Reus així com de les entitats geganteres procedents dels diversos països
europeus i a continuació tindrà lloc la multitudinària cercavila pels carrers principals de Reus a on
no s’ha de perdre detall, a part de les figures en si, la uniformitat de les colles participants, els balls
i l’acompanyament musical que és tradició de cada país representant en la passejada.

Diumenge 15 d’octubre.
Trobada internacional de Gegants
Durant tot el matí s’organitzaran activitats geganteres i cercaviles amb tota la imatgeria
forània present a aquest Congrés Internacional i una mostra de gegants, gegantons i cap
grossos de diferents localitats catalanes que siguin més representatius seguint criteris de
territoris, rellevància i interès amb l’objectiu de compartir tradicions i costums diferents
d’un mateix àmbit cultural com és el Món Geganter. També participaran altres figures dels
Països Catalans i de la Península Ibérica.
D’aquesta manera, Reus i Catalunya prendran el relleu dels congressos internacionals celebrats
anteriorment a París (França; Musée de l’Homme, 1990) i a Ath (Bèlgica; Maison des Géants,
1999), com a culminació del congrés nacional de gegants i imatgeria festiva País Gegant, iniciat
l’any 2014, que es va celebrar mitjançant diverses sessions per tot el territori català.

> “Géants contre Dragones”,
sessió sobre gegants i imatgeria
festiva que es féu a Paris
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LOGÍSTICA
En aquest apartat, dintre del Congrés Internacional de Gegants i Imatgeria Festiva, s’ha
de diferenciar entre la logística i els mecanismes de gestió que s’utilitzaran en la part de
ponències dels diversos entesos en la matèria i la Mostra i Trobada de les peces d’imatgeria
vingudes de tot Europa.

Ponències
Entesos i estudiosos del Món Geganter a nivell mundial es concentraran a Reus per oferir
les ponències sobre els Gegants i la Imatgeria festiva dels seus respectius països i enriquirse d’aquest intercanvi d’informació tant valuosa per mantenir viva la flama de les tradicions i costums que configuren la identitat d’un país.
La organització del Congrés Internacional, Món Gegant, es farà càrrec de les despeses de
del viatge d’anada i tornada de tots/es els/les ponents així com de la logística del servei de
transport des de l’aeroport fins a Reus. També es farà càrrec de l’allotjament i les dietes dels
dies de durada del Congrés.
Totes les ponències es realitzaran en un espai municipal completament condicionat per
l’ocasió. No obstant, l’organització es farà càrrec de la contractació d’un servei de traducció simultània a diversos idiomes per la millor comprensió dels conferenciants i del públic
present que podran escoltar les diferents ponències en el seu idioma i d’aquesta manera
agilitzar alhora de treure les conclusions finals de cada jornada.
Totes les ponències i taules rodones seran enregistrades i editades per penjar-les, posteriorment, al web i que sigui accessible per totes les persones que abans s’hagin registrat,
seguin el mateix model de les sessions del Congrés Nacional País Gegantque s’han anat
realitzant des del 2014.

8 | Congrés Internacional de Gegants i Imatgeria festiva

Mostra i Trobada d’Imatgeria d’Europa
Un gran valor afegit que se li vol donar, a l’organització del Congrés Internacional Món
Gegant, és la realització d’una mostra de la imatgeria vinguda de diversos països europeus
a on la tradició gegantera està molt arrelada i el fet geganter gaudeix d’un gran prestigi
dintre les festivitats pròpies de cada regió o país.
En aquesta ocasió, la comissió organitzadora, es farà càrrec del transport de les peces
d’imatgeria des dels respectius països fins a Reus. Es preveu el lloguer de trailers que facin el recorregut per tot Europa recollint, d’aquesta manera, les figures per, seguidament,
transportar-les fins a la localitat de Reus. En el cas especial no fos possible la mateixa organització es faria càrrec del transport de la imatgeria de la colla o colles en qüestió.
L’organització “Món Gegant”, també es farà càrrec, de tots els dies de durada del Congrès,
de les despeses d’allotjament de tots els participants, músics i geganters, de les diverses
entitats geganteres vingudes de fora de Catalunya.També es farà càrrec del pagament de
totes les dietes als participants idependentment de la seva prosedència.
Pel bon funcionament de tots els actes realitzats, també es disposarà d’una àmplia
bossa de voluntaris i voluntàries que realitzaran tasques com l’acompanyament i ajuda
a les colles forànies participants, tasques de control de cercaviles i actes culturals que
es realitzin, etc.
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COMUNICACIONS
Per tal de donar la importància que es mereix el Congrés Internacional de Gegants i Imatgeria Festiva, es realitzaran diverses accions publicitàries per donar a conèixer tots i cada
un dels actes previstos.
Per fer el seguiment de tota la evolució d’aquest congrés, es crearà una pàgina web dinàmica que informarà constantment de totes les novetats i les activitats realitzades amb fotografies i vídeos per estar al dia de tots els esdeveniments.
L’organització “Món Gegant” s’enviaran cartes d’invitació als representants polítics de les
principals institucions catalanes.
Des de l’organització “Món Gegant”, la colla gegantera de Reus i l’Ajuntament de Reus ja
s’està treballant per confeccionar cartells, tríptics i altre material de difusió per aconseguir
que la organització a Catalunya del Congrés Internacional Món Gegant sigui un referent a
nivell mundial.
Cal dir que en breu estarà en línia la web corporativa de l’esdeveniment i les respectives
xarxes que l’acompanyen: www.mongegant.cat

10 | Congrés Internacional de Gegants i Imatgeria festiva

LA PRÈVIA: PAÍS GEGANT
Entre el 2014 i 2016, com a prèvia del Congrès Internacional, es van generar una sèrie sessions emmarcades dins de l’anomenat Congrès de Gegants i Imatgeria Festiva a Catalunya,
País Gegant.
Les sessions s’han desenvolupat entorn de les temàtiques del món de la construcció, les
cases de la festa, la comunicació, els caps de la festa, el ball de gegants i el patrimoni festiu:
Figures festives i mans Creadores, Sala Torín d’Olot (20/09/2014)
Cases de la Festa. L’aparador del patrimoni festiu, Sala Cultural de l’Ajuntament de Solsona
(15/11/2014)
Tradició, comunicació i tecnologia, Pavelló de Suècia de Berga (29-30/11/2014)
Caps de festa, Centre Cultural El Social de Terrassa (30/5/2017)
Quan els peus els donen vida. Ball de Gegants i de l’Àliga. Museu de Badalona (22/10/2016)
Gegants, patrimoni i festa. Caixa Fòrum de Barcelona (27/11/2016)

CONCLUSIONS
Una vegada finalitzat el Congrés Internacional es farà una publicació amb el recull
de totes les ponències realitzades durant
els 3 dies de duració del congrés així com
les conclusions finals que han sorgit de les
presentacions i taules rodones que han
tingut lloc. Aquest document ha de servir
d’estudi i reflexió sobre les diferents maneres d’entendre la cultura gegantera, a nivell
mundial, i tot el que l’envolta.
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