Manacor, desembre 2004
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PRESENTACIÓ

Les festes tradicionals populars varen introduir com a element festiu els
gegants, unes figures que des de temps immemorials estaven fixes en les
entrades d’alguns Ajuntaments; el dia de festa eren tretes al portal del mateix
com a signe de festivitat. A Manacor aquestes figures no foren posades mai al
portal de l’Ajuntament sinó que es posaven, per a la festa del Convent en motiu
de Sant Domingo, al portal de l’Església.
En l’actualitat aquestes figures ballen pels carrers juntament amb gegants
d’altres municipis, realitzant intercanvis culturals entre els mateixos.
L’Ajuntament de Manacor va signar un conveni amb l’Associació de Veïnats
des Convent, es Centre, es Tren i s’Antigor, propietaris actuals dels gegants
com a custodiadors de les tradicions del Convent, per tal de que els Gegants
de Sant Domingo representessin a Manacor en aquestes trobades.
L’any 2002 l’Associació de Veïnats i l’Ajuntament de Manacor van signar el
primer conveni per una vigència d’un any, finalitzant dia 16 de maig de 2003.
Des de la finalització del mateix fins al dia 16 de febrer de 2004 no hi va haver
conveni amb l’Ajuntament; no obstant, els gegants continuaren sortint en nom
de Manacor i sense aportació econòmica per part de l’Ajuntament. Per tant, en
aquest temps les despeses foren a càrrec de l’Associació de Veïnats, al igual
que durant tot el 2001, on no existia tampoc conveni.
A l’actual conveni del 2004, el punt número 6 del conveni (l’Associació de
veïnats es compromet a presentar a l’Ajuntament, a finals d’any, una
memòria detallada de les sortides realitzades dins i fora de Mallorca)
vincula a l’Associació a presentar una memòria anual a l’Ajuntament en relació
a les distintes trobades. Per tant, amb la present memòria s’informa de les
activitats dels gegants, no solament de l’any 2004 sinó des de l’inici de la
signatura del primer conveni, on no es feia menció al compromís de
l’Associació a presentar una memòria, ja que creim que és interessant que
quedi documentat tot allò que els gegants han realitzat des de que surten fora
del marc de les festes de Sant Domingo, és a dir, des de l’any 2001, que va ser
la primera vegada que el gegants sortiren de Manacor.

El fet de participar en les distintes trobades ha fet que tothom demanés quins
eren els noms dels gegants. Com és sabut els gegants són coneguts com “es
moro” i “sa pagesa”, si bé la gent esperava un nom propi. La colla decidí
anomenar-los Vicenç i Catalina; aquests noms venen donats per Sant Vicenç
Ferrer, titular de l’església del convent on naixeren, i Santa Catalina de Siena,
puntal femení dins l’Ordre Dominicana.

MEMÒRIA

Ara fa quatre anys que amb motiu de les Fires i Festes de Primavera,
l’Ajuntament de Manacor dugué a terme la I Trobada de Gegants. Fou en
aquest acte on l’Ajuntament ens va demanar a l’Associació de Veïnats des
Convent, es Tren, es Centre i s’Antigor si volíem fer d’amfitrions. Aquest fou el
punt de partida de les andances dels gegants de Sant Domingo, els quals, tal i
com era costum, solament sortien amb motiu de les festes des Convent.
Actualment les festes geganteres estan agafant molta importància dins el marc
de les festes municipals. És un acte que agrada tant a infants com a persones
majors. Si es viu intensament la festa, es pot veure perfectament des de
l’emoció de l’infant al veure aquests personatges de paper-cartro que ballen al
so de les més típiques melodies populars fins al goig dels majors que
gaudeixen de la festa amb els seus nets. És un acte on conviuen perfectament
totes les generacions del poble, i és per això que des de la colla gegantera de
Sant Domingo treballem per seguir portant la il·lusió a les festes del nostre
Manacor.
Abans de passar al concret llistat de sortides cal ressenyar 5 punts importants:
 L’aprovació del reglament de la colla gegantera de Sant Domingo
 L’ingrés a l’Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya
 L’apadrinament d’en Roc i n’Esperança (gegants de l’Ajuntament de
Capdepera)
 L’agermanament amb la Colla Gegantera de Sant Salvador de Guardiola
 L’impulsió de la constitució de l’Agrupació de Colles Geganteres de les
Illes Balears

Un cop enunciats els actes que per a nosaltres tenen major rellevància passam
a relacionar les sortides.
L’any 2001 varen realitzar les següents sortides:
 I Trobada de gegants a les Fires i Festes de Primavera de Manacor







Fires i Festes de Primavera de Manacor, desfilada de carrosses
Festes del Rei Jaume I a Santa Ponça.
Festes d’Alaró
Festes de Sa Pobla
Dijous Bo a Inca

Al 2002 les trobades on participàrem foren:










Festes de Sant Sebastià a Palma
II trobada de gegants a les Fires i Festes de Primavera de Manacor
Fires i festes de Primavera, desfilada de carrosses
Festes de Llucmajor
Festes de Santa Maria del Camí
Festes del Rei en Jaume I a Santa Ponça
Festes d’Alaró
Festes de Sa Pobla
Dijous bo d’Inca

L’any 2003, i finalitzat el conveni, com hem fet menció anteriorment, els
gegants continuaren sortint en nom de Manacor per les distintes trobades de
Mallorca. A més, el mes d’Agost, a les 12 del migdia, per primera vegada els
gegants pujaven dins el barco “Milenium” de la companyia Transmediterránea
per viatjar cap a Barcelona en nom de Manacor. I així les sortides realitzades
aquest any són:











Festes de Sant Sebastià de Palma
Apadrinament dels gegants de Capdepera
III trobada de gegants dins les Fires i festes de Primavera de Manacor
Festes de Llucmajor
Festes de Sant Salvador de Guardiola –BarcelonaFestes del Rei Jaume I a Santa Ponça
Festes de Sant Llorenç a Alaior –MenorcaFestes del barri de la Marina –BarcelonaFestes de Sa Pobla
Dijous bo d’Inca

Durant l’any 2004 han estat moltes les vegades que els gegants de Sant
Domingo han representat el municipi de Manacor, així les trobades són:







Festes de Sant Sebastià de Palma
Acampallengua de Pollença
Festes de Capdepera
Cercaviles a l'inici de les Fires i Festes de Primavera de Manacor.
Assistència a la Ciutat Gegantera, a El Prat de Llobregat BarcelonaIV Trobada de Gegants de Manacor

 Desfilada a les Carrosses i comparses de les Fires i Festes de
Primavera a Manacor
 Sant Joan Despí –Barcelona Llucmajor
 Alaior -Menorca Sant Lluís –Menorca Calvià
 Santa Coloma de Farners –Girona El Prat de Llobregat -Barcelona Fira del Dijous Bo a Inca
 Sa Pobla

COMPROMISOS PER A L’ANY 2005

Per a finalitzar la present memòria, relacionarem els compromisos que tenim en
previsió per a l’any 2005:

















Muro
Sant Sebastià -Palma de MallorcaNavarcles -BarcelonaFestes de Capdepera
Mancor de la Vall
Cercaviles a l'inici de les Fires i Festes de Primavera –ManacorAssistència a la Ciutat Gegantera, a Capellades -BarcelonaV trobada de gegants a Manacor
Desfilada a les Carrosses i comparses de les Fires i Festes de
Primavera –ManacorMollet del Vallès –BarcelonaLlucmajor
Calafell -BarcelonaCalvià
Alaró
Fira del Dijous Bo a Inca
Sa Pobla

PREVISIÓ DE LA V TROBADA DE GEGANTS A
MANACOR, FIRES I FESTES DE PRIMAVERA

Després de les converses amb la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de
Manacor, es fixa la data de la V Yrobada de gegants a Manacor pel dia 4 de
juny de 2005. Per tant, aquesta data consta al calendari de trobades tant de les
Illes, com de Catalunya i Nacional.
Les colles que es preveu que hi assisteixin procedents de fora de Mallorca són
les següents:
Menorca
 Sant Lluís (sense confirmació )
Barcelona





El Prat de Llobregat (confirmada)
Mollet del Vallès (confirmada )
San Salvador de Guardiola (sense confirmació)
Navarcles (confirmada)

Així i tot s’està pendent de poder fer algun intercanvi amb alguna colla de la
Comunitat Valenciana o be d’Aragó, i tampoc no es descarta viatjar a la
Comunitat de Madrid, ja que la nostra finalitat és dur el nom de Manacor a les
màximes poblacions possibles.

ESCUT DE LA COLLA GEGANTERA DE SANT DOMINGO

L’anagrama de la colla gegantera de Sant Domingo és el mateix que el de
l’Associació de Veïnats a la qual pertany la colla. Com de tots és sabut, aquest
escut està format per la quatribarrada i l’escut de Manacor, juntament amb
l’estrella de Sant Domingo.
Aquest escut s’ha reproduït en forma de plafó per tal de poder obsequiar a
distintes persones o entitats que hagin col·laborat amb els nostres gegants.
Disposen d’aquest plafó:





L’Il·lustríssim Ajuntament de Manacor
La delegació de cultura de l’Ajuntament de Manacor
Vidres Toni-Miquel
Joieria Manacor

Aiximateix, des de l’inici de les trobades realitzades amb els nostres gegants
fora de Mallorca hem fet entrega d’aquest plafó a totes les colles que ens han
rebut, per tal que quedés constància de que els gegants de Manacor han estat
present a la trobada d’aquest municipi.
No obstant aquesta previsió d’entrega del plafó solament a les colles de fora de
Mallorca, la nostra colla també ha fet entrega del plafó a la colla d’Inca en motiu
de l’ajuda rebuda per aquesta a la trobada de Sant Lluís de Menorca.
Cal ressenyar que amb aquest plafó els més joves de la colla gegantera de
Sant Domingo varen voler agrair, entregant-los el plafó emmarcat amb una
placa nominal, a les primeres quatre persones que tragueren per primera
vegada en la seva història als gegants de Sant Domingo fora de Manacor, a la
vegada que fundaven la colla gegantera. Aquests primers geganters han estat:





Diego Fabricatori Rigo
Joan Febrer Colomina
Antoni Oliver Perelló
Mateu Riera Sureda

FINANÇAMENT

La Colla Gegantera s’ha nodrit econòmicament dels dos convenis que ha signat
amb l’Ajuntament :

Concepte
Ajuntament 2001
Ajuntament 2002
Ajuntament 2003
Ajuntament 2004

entrades
0€
300 €
0€
2000 €

És evident que les entrades no són suficients; per tant, els geganters hem anat
fent petites aportacions a títol individual cada cop que hem sortit de Mallorca
per a fer front a les despeses, i l’Associació ha hagut de fer font mitjançant una
pòlissa de crèdit a l’entitat bancària Colonya, Caixa Pollença.
La Colla també ha demanat durant l’any 2004 una subvenció al Consell Insular
de Mallorca, donat que l’Administració local no subvenciona totes les sortides
(solament una a l’any). Ha estat possible sol·licitar aquesta subvenció al
Consell ja que no existeix una incompatibilitat a l’hora de sol·licitar-les, no
obstant, no hem rebut contesta per par de l’Administració Autonòmica sobre la
concessió de la mateixa.

APADRINAMENT DELS GEGANTS DE CAPDEPERA

L’Ajuntament de Capdepera es va adreçar a la colla gegantera de Sant
Domingo per tal de que els nostres gegants apadrinessin a n’en Roc i
n’Esperança, els gegants de Capdepera. Els criteris que seguiren per a elegirnos foren que Manacor gaudeix dels gegants més antics de Mallorca i, així
mateix, per ser el municipi de la capital de comarca de Llevant.
En el transcurs de l’acte de bateig, el cap de colla de Manacor, Antoni Oliver,
va fer entrega en nom del Batlle de Manacor d’una placa al cap de colla de
Capdepera, Climent Crespo.

AGERMANAMENT AMB LA COLLA DE SANT SALVADOR
DE GUADIOLA

En el municipi de Sant Salvador de Guardiola, situat als peus de la muntanya
de Montserrat, va tenir lloc el dia 2 d’Agost de l’any 2003 l’acte institucional
d’agermanament de la Colla Gegantera de Sant Domingo amb la del municipi
de Sant Salvador de Guardiola.
Al Voltant les 19’00 de la tarda del dissabte, els nostres gegants foren plantats
a la porta de l’Ajuntament per a començar a les 20’30 un cercaviles que
concluiria amb l’acte protocol·lari d’Agermanament dels gegants.
Els gegants entraren al polisportiu de Sant Salvador encapçalats per les
banderes Mallorquina i Manacorina, que eren portades per cinc al·lots de
Manacor vestits amb el vestit pagès mallorquí.
Després de la presentació dels gegants, es va procedir a signar l’acte de
protocol per part d’Antoni Oliver i Joan Febrer, Óscar Marques i Sandra
Morlans, Cap de Colla i Secretari respectivament de Sant Domingo i Sant
Salvador. Actuà de testimoni el Senyor Tomàs Roset, batlle de Sant Salvador
de Guardiola.
Per a finalitzar, es realitzà l’intercanvi de Senyeres i s’entregà als Gegants de
Manacor una placa commemorativa,
Acte seguit s’interpretà l’Himne de Mallorca.
A continuació, en els distints parlaments, Antoni Oliver digué que “l’emoció que
sentim ens ha omplert el cor, aquí al peus de la muntanya de la Moreneta i en
honor a Manacor sentir l’Himne de la nostra terra mallorquina”. Oscar Marques
agraí l’oferiment d’agermanament a la vegada que mostrava sentiment
d’estimació cap al components de la colla manacorina. Tomàs Roset obrí les
portes de la ciutat als manacorins dient que “la gent de Manacor ja no sereu per
nosaltres forasters, ja formeu part de la nostra vida i del nostre Poble”. Antoni
Oliver, en nom del batlle de Manacor li entregà una placa d’agraïment.

Els gegants oferien el seu ball als assistents. Els portadors dels nostres
gegants, Antoni Gomila i Diego Fabricatori, es convertiren en els primers
geganters de la nostra colla en ballar fora de l’Illa.
Finalment, les dues colles s’intercanviaren els gegants per fer una ballada
conjunta i abandonar les pistes del polisportiu.

