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Sa Bassa s’omplí a vessar dissabte per presenciar els balls dels gegants.

Manacor, ciutat gegantera
La trobada de gegants reuní colles d’arreu de l’illa i del Principat
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Montserrat Nadal
Pendents del cel i dels niguls amenaçadors, i de veure si finalment arribava a
descarregar la pluja, a les cinc de l’horabaixa, hora prevista per a la plantada
dels gegants a la plaça de sa Mora, la
presència de colles era més aviat escassa. De mica en mica, però, anaren arribant les diferents agrupacions geganteres de la trobada i els voltants de l’estació començaren a canviar de fesomia,
a cobrar vida i color, i sobretot a guanyar “alçada”. A més de les colles geganteres de la nostra illa, enguany hi participaren colles procedents del Principat
de Catalunya, com és el cas de la colla
de Cornellà de Llobregat, la de Pineda
de Mar, o la de Santa Eulàlia de
Ronçana, vila situada a prop de
Granollers.
Amb una mica de retard sobre
l’horari previst, els gegants i les seves
comparses iniciaren el seu recorregut
festós, animat i renouer cap a la plaça
de Sant Jaume i el carrer de Ciutat, fins
arribar a la plaça del Convent, on
vàrem poder gaudir d’una esplèndida
plantada de gegants davant la façana de

l’edifici antic de l’Ajuntament, mentre
els geganters i acompanyants refeien
les forces amb una, o més d’una, copeta d’herbes mallorquines. Després
seguiren el seu itinerari pel carrer
Major fins arribar a la plaça de sa Bassa.
Una de les novetats de la trobada
d’enguany va ser que els gegants no
entraren a sa Bassa pel carrer Major,
sinó des del carrer d’Alexandre
Rosselló; fet que va permetre que l’entrada i la sortida d’aquests grans personatges es fes per llocs diferents. Allà els
gegants amfitrions, en Vicenç i na

Catalina, reberen amb tots els honors
els il·lustres visitants que havien participat a la trobada, i cada colla ens obsequià amb un ball al so de les xeremies.
L’apoteosi final es produí amb el
ball dels gegants de Manacor, que acabaren la seva dansa amb una explosió
de colors i de paperins que omplí de
màgia el cel de sa Bassa. El presentador
de l’acte, però, es reservà la sorpresa
del dia per al final de la trobada: i és
que l’any que ve en Vicenç, el gegant
de Manacor, fa 85 anys; i això sí que
serà motiu de festa grossa!

Colles del Principat visitaren Manacor.

Na Catalina, l’amfitriona.

