
 
 

 

Els Geganters de Cabrils ens expliquen 

 

En Fran és el responsable de la 

colla de músics dels Geganters de 

Cabrils. Hi va arribar gràcies als 

seus fills i ja porta més de 6 anys 

tocant la gralla a totes les 

trobades de gegants que es fan 

arreu de Catalunya. 

 

En què consisteix l’associació? 

Els Geganters de Cabrils som una colla molt familiar formada per 10 

famílies sortides de l’escola L’Olivera i el Mas Maria. Actualment tenim 7 

gegants: 2 gegants vells (Cristòfol i Helena),  2 gegants nous (Esteve i 

Eulàlia), 2 gegantons (Oliver i Maria) i 1 gegantonet (Patufet), per als més 

menuts. A banda dels gegant hi ha la música, sense música no hi ha festa. 

Sortim per les festes majors de Cabrils i acostumem a fer entre 8 i 10 

sortides a l’any fora del municipi. Els músics ens reunim els dimarts a la nit 

per assajar i practicar noves cançons a l’Escola de Música.  

 

 



 
 

 

Com creus que és d’important la vostra associació 

dins el patrimoni del poble? 

Personalment crec que és molt important, nosaltres portem el nom de 

Cabrils allà on anem. Tenim la sort de tenir uns gegants molt macos, 

especialment l’Esteve, el vinyataire, que no hi ha molts a Catalunya, i quan 

anem a trobades la gent ens pregunta per ell i vol que estigui a les trobades 

dels seus pobles. 

També és important per la promoció econòmica i turística del poble. El fet 

de tenir una trobada de gegants a Cabrils fa que vingui molta gent, gent que 

coneix el poble, que coneix els restaurants, els comerços... i això fa que 

probablement un altre dia vinguin a visitar-lo. 

L’any 2013 vam organitzar la trobada de Gegants d’Escola de Catalunya a 

Cabrils i vam aconseguir portar més de 40 escoles i més de 2.000 persones 

d’arreu de Catalunya.  

 

Quins projectes de futur teniu? 

Principalment, engrandir la colla i, sobretot, els músics. Actualment som 2 

gralles i 2 tabals, sonem bé però si fóssim el doble, sonaríem el triple de bé. 

També estem col·laborant amb diverses colles de pobles del voltant i 

intentant ajuntar-nos amb els músics de la colla de Premià de Mar. 

 



 
 

 

Què li diries a la gent perquè s’apuntés? 

Una colla gegantera és una diversió per a tota la família. Gegants i música 

és sinònim de festa.  

Personalment crec que la música necessita molta dedicació, però finalment 

et dóna més del que tu li dónes a ella. Gaudeixes tu i fas gaudir als altres.  

Tothom té un lloc a la colla, qui no pot portar gegants, hi ha altres coses a 

fer, músics, tabalers... 

Aprofito per dir que estem buscant nous músics que s’apuntin a la colla, 

poden venir a fer una prova oberta. Només cal que es posin en contacte 

amb nosaltres al correu geganterscabrils@gmail.com o al telèfon 606 51 07 

01. 
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