
11

Nanos i Gegants
xicotets i grans N

an
o

s 
i 

G
eg

an
ts

 d
e 

V
in

ar
ò

s

Nanos i Gegants
xicotets i grans N

an
o

s 
i 

G
eg

an
ts

 d
e 

V
in

ar
ò

s 
20

12

Nanos i Gegants
xicotets i grans 

Digitalfotogrames



2

Interiorisme
ROYSAL

Benedicto XIII, nº 5 · 12500 VINARÒS
Tel. 964 402 347 · Fax 964 400 445

2



33

Nanos i Gegants, xicotets i grans
Des d’aquest llibret us volem oferir 

una petita història dels nanos i gegants 
de Vinaròs. És una història encara incom-
pleta, perquè aquesta tradició popular 
-arrelada a la nostra ciutat i també a la 
nostra cultura des de fa segles-, mai no ha 
estat massa documentada. Dels temps més 
antics podem saber allò que ens diuen els 
arxius i poca cosa més (i que veritablement 
també es ben poca cosa). Però la tradició 
està aquí, i les costums s’han transmès al 
llarg dels anys, perquè ha estat alimentada 
per la gent.

La presència dels Nanos i els Gegants 
és sempre festiva, i a la vegada alegre; i 
en alguns moments pot arribar a ser ceri-
moniosa..., però  els nostres protagonistes 
de cartró sempre arriben envoltats d’una 
gran colla de fidels i entusiastes  que són les 
xiquetes i els xiquets del nostre poble, i que els 
esperen i els acompanyen allí on els nostres 
nanos i els nostres gegants fan presència. 
Però també són els pares i les mares dels més 
menuts, aquells que -quan acompanyen als 
seus fills-, a l’endins mantenen ben ferms els 
records de la seua infantesa.

Benvinguts al món dels Nanos i Gegants.

Joaquim-Vicent Guimerà i Rosso
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Que són els nanos?

Poques vegades ens hem preguntat que son els Nanos i que són els Gegants, donat que 
a Vinaròs sempre han format part de la nostra vida, sempre els hem vist, ja sigue sortint a la 
processó de Corpus Christi o majoritàriament a les festes del poble, des d’almenys 1944, i 
suposem que anteriorment també. Els Nanos i el Gegants són  el punt d’inici de les festes dels 
antics patrons: de les festes i fira de Sant Joan i San Pere. Des de sempre el llibret de festes 
comença amb “ traca infantil, campanes al vol i cercavila de nanos i gegants acompanyats 
del so de la dolçaina del joglar”. És l’acte que s’ha mantingut més invariable al pas dels anys, 
i continua sent bàsicament el mateix any rere any.  Qui no recorda el nanos asomant el cap 
des de les finestres de la casa de la vila, o les cares del xiquets i xiquetes, molts d’ells damunt 
del bescoll del pare,  quan veuen aparèixer els nanos per la porta de l’Ajuntament o quan 
fan rogle al voltant de la dansa de nanos, atordits pel so de les castanyes, del “xoc xorroc xoc 
xoc!”. Quasi la totalitat dels habitants de Vinaròs hem passat per aquest “bateig”.

Però com dèiem, no ens hem parat a pensar amb el seu origen. Tant els nanos com els 
gegants tenen el seu arrel amb la festa d’origen medieval Corpus Christi, instituïda pel Papa 
Urbà IV el 1264, i que havia de servir a l’Església per a la veneració pública del Sagrament 
de l’Eucaristia; exaltant la doctrina del cos de Crist, enfront dels que la negaven. Per això 
se li va atorgar un caràcter d’ostentació més propi de les festes paganes, que no d’una 
solemnitat cristiana. Cal comentar com tots els elements que conformen el que ara 
anomenen “cultura popular” tenen el seu origen amb el Corpus medieval: Ball de Cintes, 
Ball de Bastons,  Ball de dimonis, dracs, víbries, tarasques, cavallets, ball de la moma, 
etc...; tenint tots aquest elements un significat religiós ja sigue adaptant antics ritus 
precristians com inventant-se significacions noves.

La processó de Corpus, almenys en la façana mediterrània de la Península Ibèrica 
són l’origen de les actuals cercaviles de festa major. A Vinaròs s’ha mantingut el 
costum de sortir els nanos i gegants a la processó, cosa que en molts municipis i 
ciutats ja s’ha perdut. D’entre totes les processons actuals que conserven un major 
nombre d’elements o “entremesos” destaca la processó del Corpus de València, 

Que són els gegants?
Poques vegades ens hem preguntat que son els Nanos i que són els Gegants, donat que 

a Vinaròs sempre han format part de la nostra vida, sempre els hem vist, ja sigue sortint a la 
processó de Corpus Christi o majoritàriament a les festes del poble, des d’almenys 1944, i 
suposem que anteriorment també. Els Nanos i el Gegants són  el punt d’inici de les festes dels 
antics patrons: de les festes i fira de Sant Joan i San Pere. Des de sempre el llibret de festes 
comença amb “ traca infantil, campanes al vol i cercavila de nanos i gegants acompanyats 
del so de la dolçaina del joglar”. És l’acte que s’ha mantingut més invariable al pas dels anys, 
i continua sent bàsicament el mateix any rere any.  Qui no recorda el nanos asomant el cap 
des de les finestres de la casa de la vila, o les cares del xiquets i xiquetes, molts d’ells damunt 
del bescoll del pare,  quan veuen aparèixer els nanos per la porta de l’Ajuntament o quan 
fan rogle al voltant de la dansa de nanos, atordits pel so de les castanyes, del “xoc xorroc xoc 
xoc!”. Quasi la totalitat dels habitants de Vinaròs hem passat per aquest “bateig”.

Però com dèiem, no ens hem parat a pensar amb el seu origen. Tant els nanos com els 
gegants tenen el seu arrel amb la festa d’origen medieval Corpus Christi, instituïda pel Papa 
Urbà IV el 1264, i que havia de servir a l’Església per a la veneració pública del Sagrament 
de l’Eucaristia; exaltant la doctrina del cos de Crist, enfront dels que la negaven. Per això 
se li va atorgar un caràcter d’ostentació més propi de les festes paganes, que no d’una 
solemnitat cristiana. Cal comentar com tots els elements que conformen el que ara 
anomenen “cultura popular” tenen el seu origen amb el Corpus medieval: Ball de Cintes, 
Ball de Bastons,  Ball de dimonis, dracs, víbries, tarasques, cavallets, ball de la moma, 
etc...; tenint tots aquest elements un significat religiós ja sigue adaptant antics ritus 
precristians com inventant-se significacions noves.

La processó de Corpus, almenys en la façana mediterrània de la Península Ibèrica 
són l’origen de les actuals cercaviles de festa major. A Vinaròs s’ha mantingut el 
costum de sortir els nanos i gegants a la processó, cosa que en molts municipis i 
ciutats ja s’ha perdut. D’entre totes les processons actuals que conserven un major 
nombre d’elements o “entremesos” destaca la processó del Corpus de València, 

Poques vegades ens hem preguntat que son els Nanos i que són els Gegants, donat que 
a Vinaròs sempre han format part de la nostra vida, sempre els hem vist, ja sigue sortint a la 
processó de Corpus Christi o majoritàriament a les festes del poble, des d’almenys 1944, i 
suposem que anteriorment també. Els Nanos i el Gegants són  el punt d’inici de les festes dels 
antics patrons: de les festes i fira de Sant Joan i San Pere. Des de sempre el llibret de festes 
comença amb “ traca infantil, campanes al vol i cercavila de nanos i gegants acompanyats 
del so de la dolçaina del joglar”. És l’acte que s’ha mantingut més invariable al pas dels anys, 
i continua sent bàsicament el mateix any rere any.  Qui no recorda el nanos asomant el cap 
des de les finestres de la casa de la vila, o les cares del xiquets i xiquetes, molts d’ells damunt 
del bescoll del pare,  quan veuen aparèixer els nanos per la porta de l’Ajuntament o quan 
fan rogle al voltant de la dansa de nanos, atordits pel so de les castanyes, del “xoc xorroc xoc 
xoc!”. Quasi la totalitat dels habitants de Vinaròs hem passat per aquest “bateig”.

Però com dèiem, no ens hem parat a pensar amb el seu origen. Tant els nanos com els 
gegants tenen el seu arrel amb la festa d’origen medieval Corpus Christi, instituïda pel Papa 
Urbà IV el 1264, i que havia de servir a l’Església per a la veneració pública del Sagrament 
de l’Eucaristia; exaltant la doctrina del cos de Crist, enfront dels que la negaven. Per això 
se li va atorgar un caràcter d’ostentació més propi de les festes paganes, que no d’una 
solemnitat cristiana. Cal comentar com tots els elements que conformen el que ara 
anomenen “cultura popular” tenen el seu origen amb el Corpus medieval: Ball de Cintes, 
Ball de Bastons,  Ball de dimonis, dracs, víbries, tarasques, cavallets, ball de la moma, 
etc...; tenint tots aquest elements un significat religiós ja sigue adaptant antics ritus 
precristians com inventant-se significacions noves.

La processó de Corpus, almenys en la façana mediterrània de la Península Ibèrica 
són l’origen de les actuals cercaviles de festa major. A Vinaròs s’ha mantingut el 
costum de sortir els nanos i gegants a la processó, cosa que en molts municipis i 
ciutats ja s’ha perdut. D’entre totes les processons actuals que conserven un major 
nombre d’elements o “entremesos” destaca la processó del Corpus de València, 

Poques vegades ens hem preguntat que son els Nanos i que són els Gegants, donat que 
a Vinaròs sempre han format part de la nostra vida, sempre els hem vist, ja sigue sortint a la 
processó de Corpus Christi o majoritàriament a les festes del poble, des d’almenys 1944, i 
suposem que anteriorment també. Els Nanos i el Gegants són  el punt d’inici de les festes dels 
antics patrons: de les festes i fira de Sant Joan i San Pere. Des de sempre el llibret de festes 
comença amb “ traca infantil, campanes al vol i cercavila de nanos i gegants acompanyats 
del so de la dolçaina del joglar”. És l’acte que s’ha mantingut més invariable al pas dels anys, 
i continua sent bàsicament el mateix any rere any.  Qui no recorda el nanos asomant el cap 
des de les finestres de la casa de la vila, o les cares del xiquets i xiquetes, molts d’ells damunt 
del bescoll del pare,  quan veuen aparèixer els nanos per la porta de l’Ajuntament o quan 
fan rogle al voltant de la dansa de nanos, atordits pel so de les castanyes, del “xoc xorroc xoc 
xoc!”. Quasi la totalitat dels habitants de Vinaròs hem passat per aquest “bateig”.

Però com dèiem, no ens hem parat a pensar amb el seu origen. Tant els nanos com els 
gegants tenen el seu arrel amb la festa d’origen medieval Corpus Christi, instituïda pel Papa 
Urbà IV el 1264, i que havia de servir a l’Església per a la veneració pública del Sagrament 
de l’Eucaristia; exaltant la doctrina del cos de Crist, enfront dels que la negaven. Per això 
se li va atorgar un caràcter d’ostentació més propi de les festes paganes, que no d’una 
solemnitat cristiana. Cal comentar com tots els elements que conformen el que ara 
anomenen “cultura popular” tenen el seu origen amb el Corpus medieval: Ball de Cintes, 
Ball de Bastons,  Ball de dimonis, dracs, víbries, tarasques, cavallets, ball de la moma, 
etc...; tenint tots aquest elements un significat religiós ja sigue adaptant antics ritus 
precristians com inventant-se significacions noves.

La processó de Corpus, almenys en la façana mediterrània de la Península Ibèrica 
són l’origen de les actuals cercaviles de festa major. A Vinaròs s’ha mantingut el 
costum de sortir els nanos i gegants a la processó, cosa que en molts municipis i 
ciutats ja s’ha perdut. D’entre totes les processons actuals que conserven un major 
nombre d’elements o “entremesos” destaca la processó del Corpus de València, 

4



55

amb el Ball de la moma com a característica destacable. També cal nomenar com festes 
peculiars el Corpus de Morella, o la Patum de Berga, o l’ou com ball de Barcelona, o les catifes 
de flors de Sitges (perdudes a Vinaròs).

Per tant sabem que a Vinaròs els Nanos i Gegants sortien únicament dues vegades a 
l’any; sent esperades pel poble les seues sortides, sobretot la de les festes, on l’ambient és 
més festiu davant el litúrgic de Corpus.

De gegants existeixen a tot el món i tots els continents, l’ésser humà sempre ha tingut 
mitificades les figures de persones gegantines, d’animals enormes que han format part de 
les seves creences i tradicions. A la zona de la mediterrània occidental  on es troba Vinaròs, a 
cavall entre València i Barcelona, la primera constància de l’aparició d’un gegant es al 1424 
a la processó de Corpus de Barcelona, l’origen seria el representar a les figures de David i 
Goliat i/o Sant Cristòfol. La figura de la geganta no apareix fins al segle XVI, cal esmentar 
que les tradicions i els costums al pas del temps evolucionen i canvien. Cal comentar que 
una variació  sobre aquest origen és que moltes ciutats com València, Sogorb, Reus,  tenen 
gegants que representen diferents ètnies del món, assenyalant el triomf del cristianisme 
sobre les altres religions.

El Nanos, denominació més estesa i antiga, també anomenats cap-grossos, cabets, 
cabuts, “carracatxocs”,  “cabolos”, “cabessuts”, etc.. tenen el seu origen en la processó de 
Corpus de València, on es té constància del segle XVII; i a Catalunya, des del segle XIX. Per 
tant, és a l’antic regne de València on trobem un major nombre de nanos i on destaquen 
les seves danses. Junt amb Vinaròs, València, Castelló, Alacant, Alcoi, Elx, i moltes altres 
ciutats tenen una dansa de nanos amb característiques semblats tant en moviments com 
en música. El seu origen està lligat als gegants, donat que haurien de sortir per tal de fer de 
contrast, deformant-se amb el temps amb colles, comparses o grups de nanos.

Una llegenda molt arrelada, és la que ens diu els nanos són els fills dels gegants, i que 
amb el pas del temps es convertiran en gegants. al nostre poble es diu “Nanos i Gegants, 
xicotets i grans, quan seran fadrins tots seran iguals”, dita que també l’hem pogut sentir a les 
comarques d’Alacant. Una de les característiques dels nanos de Vinaròs són les castanyes, 
o castanyots, que sabem almenys que des de la recuperació de la tradició en la època del 
industrial Sendra existeixen.
Per a resum, podríem dir que els nanos i gegants tenen a les nostres contrades un origen 
medieval amb caràcter marcadament religiós, que durant el pas del temps han anat 
evolucionant; desmarcant-se i participant en actes no litúrgics i propis.
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“…acabades les vespres se féu una sacramentat, ab totes les peanes e 
imatges que solen exir lo dia de Corpus Christi i donaren la volta per la mar y 
hague en la processó jagants, nanos, dança de dançants y de boltejadors” (3 de 
Febrer de 1694, centenari de l’Església Arxiprestal ). 

Aquest text de l’Arxiu Parroquial és la primera constància escrita de 
l’existència dels Nanos i Gegants a Vinaròs, encara que cal pensar que 
aquesta tradició és més antiga.

La història escrita d’aquests personatges tan populars ha estat més 
bé escassa , i això ens porta a un salt en el temps fins arribar a principis 
del segle XX; tornem a tenir referències escrites per la Festa del Corpus 
de 1903, quan l’industrial Antoni Sendra va fer construir 4 nanos i 2 
Gegants, restaurant-se  l’antiga costum de sortir en la processó a la qual 
acompanyaven, i que es perllongaria fins a l’esclat de la fatídica Guerra 
Civil del 36 , moment en el que totes les figures van desaparèixer.

Va ser a l’any 1944, quan l’Ajuntament va decidir no perdre la tradició. Per 
tal motiu, els regidors Manolo Garcia Julbe i Vicent Caballer es desplaçaren a 
Barcelona, concretament als Almacenes El Siglo, al carrer Pelai, i van comprar 
els únics Nanos que quedaven després que el magatzem sofrís un incendi. 
Aquests Nanos representaven una família burgesa amb el Pare, la Mare, el Fill 
o Xiquet (que anys després patiria una desafortunada restauració en arlequí), 
dos criats i una criada negra. Pel que fa als Gegants, aquests seguirien els 
gustos de l’època i representaven, com en molt altres llocs, als Reis Catòlics. 

Biografia dels nostres 
Nanos i Gegants
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El poble es va bolcar en la recuperació dels Nanos i 
Gegants , i va ser diferents entitats i sectors locals els qui 
van contribuir-hi: des de la Secció Femenina del Frente 
de Juventudes, fins al comerç tèxtil, venedors ambulants, 
passant pels fusters, ferrers, o el mateix taller que va fer els 
bastiments dels Gegants al 1903. És, precisament, aquest 
grup de Nanos i Gegants, construïts per la Casa “El Ingenio” 
de Barcelona els que ara, al 2004, van complir 60 anys. 

Amb el pas del temps, tant els Nanos com els Gegants 
se’ls va anar afegint canvis pel que fa al vestuari, encara 
que seria al 1972 quan es plantejaria restaurar-los; 
al mateix temps, l’Ajuntament va pensar en adquirir 
uns cap-grossos nous, decantant-se finalment per la 
Família Ulises del TBO (Ulises, Sinforosa, Filomena, Lolín, 

Ctra. N-340 km. 1048,2
Tels. 964 401 122 · 964 402 224
Fax 964 402 378 · Vinaròs (Castellón)

reservas@hotelcrystalpark.com
www.hotelcrystalpark.com

Hotel 
Crystal ParkC P
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Merceditas i Policarpio). Aquests els varen comprar a València i 
els estrenaren l’any 1972.

I per acabar la nostra família “nano-gegantera”, ens queda 
parlar-vos dels últims en arribar i pot ser els més carismàtics. 
Van ser creats principalment per l’artista vinarossenc Agustí 
Roso -amb moltes col·laboracions- l’any 2000. Es tracta de dos 
nous gegants: “Lo tio Gori”, personatge molt popular al poble, 
lligat al camp i al grup local de dansa ”Les Camaraes”, i la “Tia 
Caballera”, lligada al món mariner.

Cal remarcar, dintre la peculiaritat de la nostra Colla, el fet 
de ser una de les poques que té un ball propi de Nanos. Aquest 
Ball, creat pels funcionaris de la Brigada Municipal, J. Batiste 
Bel i Ramón Romillo, és un tret diferenciador propi, així com la 
música, de la qual desconeixem els seus orígens, encara que 
sembla ser una variació de música popular de la nostra comarca. 

Dintre d’aquest breu recorregut històric, hem d’assenyalar 
l’any 1990 com el del relleu dels encarregats en portar la Colla 
de Nanos; si fins a aquest any era la Brigada Municipal de 
l’Ajuntament qui s’encarregava, seria l’Associació Cultural “Ball de 
Dimonis” qui assumiria la responsabilitat de portar aquesta Colla 
a partir d’aquesta data. Preocupats per la tradició, van recuperar 
el Ball, gràcies, en gran mesura, a Vicent Ferrer, antic membre de 
la Colla. I es posaren a treballar: des d’Andorra a Sevilla, passant 
per Manresa, València, Argentona i un llarg periple de sortides. 

L’any 2001, l’Ajuntament va oferir la possibilitat de portar 
tant la Colla de Nanos com els Gegants, així com la música, de 
manera integral. La resposta fou positiva i entusiasta.

9
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Al 2004, amb motiu del 60è aniversari es va fer una  gran trobada 
portant a la majoria de gegants de la província de Castelló, a més 
dels de les nostres comarques, a més d’Aragó i Barcelona.

Un any després, la Colla adquireix un organigrama més familiar, 
passa a autogestionar-se i es crea l’Associació Cultural Colla de Nanos 
i Gegants de Vinaròs separant-se de Ball de Dimonis de Vinaròs. És 
ara quan toca assentar la tradició dels Nanos i Gegants al poble i ser 
membre actiu de la seva societat continuant el treball iniciat durant 
l’època de Dimonis, implicant a menuts i grans.

Entre 2005 i fins l’actualitat es col·labora en la creació de diverses 
colles geganteres al País Valencià i participem en algunes de les 
cercaviles geganteres més impressionants de les que hem estat 
presents, com són la de les Festes de la Mercé de Barcelona o les 
festes de Gràcia a Maò.

L’any  2008, el Tio Gori i la Tia Caballera varen ser reconstruïts als 
Tallers Sarandaca de Granollers i, per celebrar-ho, el Tio Gori i la 
Tia Caballera aprengueren “les Camaraes” estrenant-les el dia de la 
Trobada 2008. Aquest ball fou possible gràcies a la desinteressada 
col·laboració del grup de ball folklòric “Les Camaraes”, els dolçainers 
i els balladors de la Colla.

Avui en dia, amb més d’un centenar de socis i sòcies, la Colla 
gaudeix d’una vitalitat admirable, sobretot gràcies a les ganes 
dels seus membres que, temporada rere temporada, sacrifiquen 
temps del seu lleure per a portar el nom de Vinaròs arreu i 
contribueixen de manera activa al manteniment de les tradicions 
del nostre poble en tots els actes en que els Nanos i Gegants 
estan presents a Vinaròs.
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Si alguna tradició caracteritza la Festes de Sant Joan és la 
“cercavila” dels nanos i gegants pels carrers de la ciutat. La mú-
sica que acompanya aquests personatges recorda que les fes-
tes ja s’inicien, encara que la seva presència no se cenyeix no-
més a aquestes festes sinó que cada vegada més són presents 
en nombrosos actes populars.

De l’existència dels “nanos i gegants” a Vinaròs tenim cons-
tància ja l’any 1694. Amb motiu del primer centenari de la be-
nedicció de l’Església Arxiprestal, entre els dies 1 al 8 de febrer 
d’aquest any es van celebrar unes grans festes de caràcter re-
ligiós i popular. 

Tal com va narrar en el seu dia D. Josep Domènech, el dia 3 
“també feu 01:00 sacramentat ab totes els peanes i imagens que 
solen eixir el dia del Corpus Christi i donaren la volta per la mar 
i hague en la processó jagants, nanos, dança de dançants i de 
boltejadors”. 

Una nota molt interessant ja que en aquesta data ja sortien 
els “nanos i gegants”, la qual cosa és de suposar que la tradició 
venia de molt abans, lligada suposadament a les representa-

Els Nanos i Gegants 
de Vinaros

Alfredo Gómez
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cions de caràcter teatral-carnavalesc populars de carrer. 
Lògicament aquestes figures havien de renovar de tant en 
tant ja que estaven realitzades amb fusta, cartrons i teles 
que s’anirien deteriorant amb l’ús quotidià.

El dia 11 de maig de 1903, amb motiu de la festivitat 
del Corpus es van estrenar uns nous gegants que van ser 
costejats per l’industrial D. Antonio Sendra i quatre nous 
nanos pagats pels Majorals que s’unien als dos que ja es 
tenien. Els caps d’aquests sis personatges van ser renova-
des per a les festes del Corpus de l’any 1921, ja que era 
costum que sortissin a la processó.

Els gegants van desaparèixer durant la guerra, però 
els caps dels nanos es van conservar. 

15
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Després de la guerra, i al cap d’uns anys, la població va reprendre 
de nou aquesta tradició de més de tres-cents anys i el 1944, gràcies a 
les gestions de l’Ajuntament, es van desplaçar a Barcelona els llavors 
regidors García Julbe i Vicente Caballer. 

A la ciutat comtal es van dirigir a l’establiment dedicat a la venda 
d’aquestes figures, a la “Casa El Ingenio” al carrer Raurich número 6 (en-
cara oberta), amb tan mala fortuna que feia poques setmanes havia pa-
tit un incendi el magatzem i les existències eren molt limitades. 

D’entre els pocs gegants que quedaven es van decidir per les 
imatges dels Reis Catòlics, Isabel i Ferran, que són els que es conser-
ven en l’actualitat. No són models exclusius ja que la casa fabricant 
utilitzava els motlles per construir altres similars. Parlem únicament 
dels caps ja que l’estructura o carcassa intern es va construir al taller 
de Tomàs Miralles a Vinaròs i els vestits van ser cosits per les joves del 
Front de Joventuts. 

La primera desfilada que van realitzar va ser a les Festes de Sant Joan 
i Sant Pere del mateix any 1944. El ball característic va ser compost per 
José Batiste Bel i Ramon Romillo, funcionaris de l’Ajuntament. La música 
no va ser invenció seva sinó una variació de la qual tocava el dolçainer, 
que era de Càlig. 

A la fi dels anys 1960 els nanos estaven ja prou deteriorats per la qual 
cosa es va decidir adquirir uns nous per a les processons. La comissió es 
va decidir per comprar els nanos que representaven a la coneguda Fa-
mília Ulisses del TBO: Ulisses, Sinforosa, Filomena, Lolin, Merceditas i Po-
licarpito; sis en total. L’any 2000 es van presentar els dos nous “gegants” 
de Vinaròs, que representen el Tio Gori i Tia Caballera.

17
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Història de la Colla de 
Dolçainers i Tabaleters 

de Vinaròs
La Colla de dolçainers i tabaleters de Vinaròs forma 

part de la Colla de Nanos i Gegants de Vinaròs. I reple-
ga la tradició del “joglar”, nom en que es coneix al dolçai-
ner a Vinaròs, sent la colla en actiu més antiga de Vinaròs. 
Formada majoritàriament per membres de la colla  que ante-
riorment havien portat nanos i/o gegants, neix de la necessitat 
de comptar amb música pròpia i no haver de contractar músics, 
cosa habitual des de poc abans de l’escissió de Dimonis. 

L’octubre de 2005, la Colla de Nanos i Gegants i l’Ajuntament 
de Vinaròs organitzen un curset gratuït i obert a tothom per dotar 
de música als Nanos i gegants. Ximo Albiol, dolçainer amb una 
àmplia trajectòria al món de la música tradicional i en la creació 
de colles dolçaineres de les nostres comarques, fou l’encarregat 
de fer-nos créixer com a músics i com a colla fins al dia d’avui.  
Després de 3 mesos d’assajos, la Colla de dolçainers i tabaleters 
s’armà de valor i debutà en cercavila a la inauguració del Parc 
de Nadal d’aquell mateix any. 

La temporada de 2006 ja comptàrem amb un projecte de 
colla dolçainera que amb tres o quatre peces ens feren ballar 

18
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tot l’any. Tot i que modestament, la Colla de dolçainers 
acomplia perfectament la seua comesa. 

Afortunadament per a tots, la temporada 2007 
ja comptàvem amb un repertori més ampli i a força 
d’anar tocant van millorar la sonoritat, sobretot gràcies 
a l’esforç dels i les músics de la colla.

A dia d’avui, la colla està formada íntegrament 
per músics vinarossencs, amateurs i que ens esti-
mem la dolçaina i tabal.. Degut també a la expe-
riència adquirida en estos anys i al repertori del 
què ja disposem, avui dia la Colla de dolçainers és 
tinguda en compte per participar en aplecs de dol-
çaina i gralla, festes majors, festes de carrer, etc...  
L’any 2010 la colla ja va celebrar el 5 anys de vida, orga-
nitzant la I trobada de dolçainers i tabaleters de Vinaròs. 
Aquest mateix any la colla va recuperar amb l’ajut de 
Raúl Eroles la tonalitat de la dansa de Nanos i Gegants 
de Vinaròs i incorporar parts perdudes. Aquesta va ser 
una fita important tant per als músics com per als na-
nos, per què si hi ha una música que ens identifica i ens 
fa únics, aquesta és la Dansa de Nanos i Gegants.

El futur de la colla es esperançador, doncs anys rere 
any incorporem nous dolçainers i tabaleters a la colla, 
i sempre intentant recuperar la música dels joglars de 
Vinaròs i gaudint de com ballen els nanos i els gegants 
al so de la nostra música.
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De la Dansa dels 
Nanos i Gegants

La música que acompanya tradicionalment al Nanos i Ge-
gants és el so de la dolçaina i del tabal (o caixa), això no ens ha de 
semblar estrany donat que era el so d’aquests dos instruments el 
que acompanyava tots els actes del poble, bous, processons, set-
mana santa, balls de festa, tota festivitat o acte religiós que anava 
acompanyat pel Joglar. La paraula “joglar” o “xiulà” com també 
l’hem trobat escrita és com a Vinaròs s’anomenava al dolçainer. 

Dolçainer és la persona que toca la dolçaina, i el ser dolçainer 
era una professió. Aquesta persona anava acompanyat del seu ta-
balet, un noi jove que amb el pas del temps rebria les ensenyan-
ces del dolçainer i serà el seu substitut quan el vell dolçainer ja no 
tingué forces per a tocar. Per tant, fins fa no res -podríem dir que 
20-30 anys-, les colles de dolçainers eren desconegudes, ja que 
continuava el costum d’un únic dolçainer i el seu tabaleter.

La dolçaina pertany al grup dels oboès, i el seu origen es perd, 
sent a Mesopotàmia (estem parlant de 2000 anys a.c.) on trobem 
els primers instruments semblants a la dolçaina. Instruments de 
la família de la dolçaina estan estesos per tot el món. A les nostres 
contrades trobem la gralla, que es toca de l’Ebre fins a la zona de la 
Catalunya Nord i Andorra, Dulzaina tocada a Castella, Dolçaina i/o 
Xirimita que es toca al sud de l’Ebre, a Castelló, València i Alacant. 
Caldria afegir, com a les nostres contrades també s’anomena a la 
dolçaina gaita, i al dolçainer gaitero, mantenint-se aquesta denomi-
nació a la ciutat de Morella i a la comarca del Ports.

Per tant podem dir que fins fa ben poc, ser dolçainer era una 
professió, i que els tocs i les músiques eren guardades pels dol-
çainers com les fórmules magistrals, passades de pares a fills i 
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guardant-se els coneixements en determina-
des famílies. Fins els anys 90 a Vinaròs única-
ment sortia un dolçainer i un tabaleter, sent 
posterior l’aparició de colles, amb diferents 
dolçaines i tabals: en un principi la Colla 
dels Dimonis, ja desapareguda, i l’actual 
Colla de Dolçainers i Tabaleters de Vinaròs, 
formada per membres de l’Associació dels 
Nanos i Gegants. 

La música de la cançó de nanos i gegants, 
o la música dels nanos, o la dansa de nanos 
i gegants, l’hem trobat recollida per diverses 
persones, la més antiga versió que hem tro-
bat és dels anys el 1924-1926 per Joan Just i 
Josep Romà (anomenada per ells com a To-
nada de Processó). L’expedició de folkloristes 

amb el patrocini del Santuari de Montserrat 
per tal de recollir tradicions i costums de 
l’àrea geogràfica de la mediterrània occiden-
tal,  en recull un bon grapat a Vinaròs.  També 
hem trobat versions de la dansa de Ricardo 
Olmos dels anys 40. Desprès també trobem 
les versions de Tomàs Mansicidor, director 
de la Banda de Musica “La Alianza” del vol-
tants dels anys 50, trobem la versió de Pau 
Puig dels anys 90, i la colla de nanos i gegants 
-amb l’ajut de Raul Eroles i Tomàs Limorte-, 
fa una compilació, un estudi de les versions 
i en treu una altra versió arreglada i comple-
ta l’any 2011.  Cal comentar que tradicional-
ment a Vinaròs cantem als xiquets menuts la 
cançoneta dels nanos, amb la lletra de “nanos 

i gegants xicotets i grans.....” i és aquesta una 
de les diferents parts de l’actual peça de la 
Dansa de Nanos.

A Vinaròs hem trobat joglars com Vicent 
Vives del segle XVIII, i ja en el segle XX podem 
nomenar a “El Poli” de Benicarló, Algabeño (Pe-
níscola), músics del Dentista Surià, Tio Canetà, 
Sinyó Peraire (Benicarló), Manolo Gerada ta-
balet (Vinaròs), Juan Esteller (Benicarló), Ximo 
Albiol (Benicarló), com veiem dominen el dol-
çainers del poble del costat, sent Benicarló un 
poble que ha donat bons dolçainers i que han 
difós les diferents cançons a les comarques del 
Maestrat i Montsià. Com anècdota podem dir 
que als anys 80 durant un parell d’anys, desprès 
de la mort del dolçainer Juan Esteller, un clarinet 
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de la Banda “La Alianza” junt amb Manolo Ge-
rada van realitzar la funció del juglar a la dansa 
dels nanos. Cal comentar com actualment un 
dels dolçainers i estudiosos de l’instrument més 
important és el vinarossenc Pau Puig. 

Actualment els dolçainers de les colles de 
Vinaròs i pobles del voltant estan tocant amb 
la dolçaina de tipus valenciana en Sol, que és 
la que s’està utilitzant majoritàriament, enca-
ra que cal comentar com a Vinaròs, la dolçai-
na tradicional fins als anys 80 era la dolçaina 
llarga o dolçaina en Fa; una dolçaina  que en 
estos últims anys està revifant a la zona de 
Tortosa. A Alcanar també s´ha canviat a gaita 
llarga, gràcies al gaitero de Morella Jose Vi-
cente Castel, sent a Morella i els Ports una de 

els zones on la gaita llarga no s’ha deixat mai 
de tocar, estant ben viva.

El panorama actual de la dolçaina i tabal 
és molt esperançador; hi ha un constant aug-
ment de colles i l’instrument a poc a poc es va 
introduint en l’ensenyament reglat. Localment, 
en aquests moments a Vinaròs tenim dos co-
lles: la Colla de Dolçaina i Tabal de Vinaròs, nas-
cuda del Ball de Dimonis de Vinaròs, i la Colla 
de Dolçainers i Tabaleters de Vinaròs nascuda 
dels Nanos i Gegants.  A part de les sortides del 
Nanos i gegants, el so tradicional de la dolçaina 
i tabal està present a les cercaviles de festes, a 
les festes dels diversos carrers, a l’aplec de pun-
taires, trobades d´instruments tradicionals, co-
rrefocs,  ball de cintes, Flama del Canigó, etc... 

Podem dir que a Vinaròs, la tradició de l’antic 
joglar està ben viva.

Respecte a la música de la dansa de nanos 
podem dir (donat que com hem vist el treball 
de dolçainer estava limitat a un nombre reduït 
de persones), es dedueix que un mateix do-
lçainer era contractat per un gran nombre de 
pobles per tal d’amenitzar les seues festes, els 
seus balls, posar música a les seves processons, 
etc... Durant aquests anys hem pogut anar sen-
tit trossos de les diferents parts de la dansa de 
nanos a diferent pobles del Maestrat, Benicar-
ló, Sant Jordi, Traiguera, Càlig, i a cada poble la 
mateixa cançó rep un nom, la qual cosa ens pot 
fer pensar que un mateix joglar o que un ma-
teix grup de joglars posava la musica a diferents 
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danses i costums. Afegirem que hem trobat la ma-
teixa tonada pareguda també en diferent danses de 
nanos com la de Castelló, la d’Alacant o d’Alcoi, però 
una de les coses més curioses i observada pel gaite-
ro Castel es la similitud d’un fragment d’una Sonata 
del segle XV de la Catedral de Saragossa tocada en 
xirimita (cosina germana de la dolçaina).

Nosaltres considerem la dansa dels nanos com a 
nostra, però no deixa de ser una peça d’un trencaclos-
ques molt gran del folklore i de les tradicions de les te-
rres del Maestrat, del Montsià i de les terres del Sénia. 

En els últims anys ha sigut Ximo Albiol de Beni-
carló, conegut com “Ximo el dolçainer” actual mes-
tre de la colla de joglars dels Nanos i Gegants de 
Vinaròs, qui ha contribuït més a la creació de nous 
dolçainers, tabaleters i l’aparició de colles a banda 

i banda del riu Sènia, des de Tortosa fins a la Torre 
d’En Domenech passant per Xert, sent molt pocs 
els dolçainers que no l’han tingut en algun mo-
ment com a mestre.

Com a cloenda, podem dir que la colla de dol-
çainers i tabaleters de Vinaròs, la colla dels nanos i 
gegants, l’any 2011 recupera parts perdudes de la 
dansa de nanos, així com la tonalitat original. Aquest 
any 2012 ha recuperat dos peces: dos Balls Plans de 
Vinaròs recollits per Joan Just i Josep Romà l’any 
1924-1926, que s’estrenaran a la Processó de Corpus 
d’enguany per tal de posar la música al Ball de Cintes 
de Vinaròs, ballat per “Les Camaraes”. 

La intenció de la colla es recuperar tots els balls 
i tocs recollits a Vinaròs per Joan Just i Josep Romà, i 
que es troben en els arxius de Montserrat.

Tel. 664 001 438 · Plaza  Jovellar 19 · Vinaròs

27

Si al profesional le gusta su trabajo,
el cliente disfrutará del trato y el servicio técnico



28

Nanos, Gegants, dolçainers i tabale-
ters, tots junts formen la Colla de Nanos 
i Gegants de Vinaròs, com a hereus d’una 

tradició que es remonta a segles; però 
que es va adaptant als nostres temps i a la 
nostra societat del segle XXI. Són els més 

joves de la Colla els que recolliran el testi-
moni de la nostra cultura i tradició per a 
les venideres generacions.
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Plaça Tres Reis, 3 · Tel. 964 451 890 · VINARÒS
camassita@gmail.com

El forn Ca Massita, dins de les festes del seu 
centenari va voler aportar un nou dolç a les 
taules vinarossenques, unint tradició i inno-
vació,  i va idear el “xocorroc”, galeta de xoco-
lata amb la forma del castanyot, (que són les 
castanyoles gegants que toquen els Nanos i 
Gegants en un dels seus balls més estimats). 
I el seu nom és l’onomatopeia del so que fa 

l’instrument quan es balla aquesta dança: 
xoc-xorroc-xoc-xoc. El nom s’arrodoneix per 
donar idea de l’ingredient clau: estan fets de 
xocolata. De fet, el xocorroc és una galeta 
de xocolata.  Però no pas d’una xocolata 
qualevol: és xocolata a la pedra, que recor-
da al xocolate Serret: una de les tres fabri-
ques que hi havia a Vinaròs i que va donar 

el malnom de xocolaters als habitants 
d’entre Aigua-Oliva i Solderiu.

Així que per Corpus, per Sant Joan i Sant 
Pere, trobareu xocorrocs al forn de Ca Mas-
sita. No us podreu estar de repetir. Llépols i 
llépoles!!!

http://blogs.cuina.cat/olletadeverdures/

Xocorrocs, el dolç
dels Nanos i Gegants
de Vinaròs
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Des de l’any 2001 que es crea el 
grup de Nanos i gegants de Vinaros 
dins de Ball de Dimonis, i des del 
2004 quan ens independitzem i ens 
convertim en una associació cultural 
més del poble, fins a l’actualitat mol-
tes han sigut les sortides realitzades 
fora de Vinaròs, tornant les visites 
que ens fan els nanos i gegants de 
altres contrades.

Gràcies a la feina feta i l’interès 
que té la Colla de Nanos i Gegants 
en la difusió del fet geganter -sobre-
tot a les comarques de Castelló i per 
extensió a la resta del País Valencià-, 
podem afirmar que hem contribuït 
junt amb les colles més veteranes de 
Benicarló, d’Ontinyent i la d’Alcoi, a 
l’augment de trobades valencianes i 
la creació de noves colles. Així durant 
aquests anys, ens hem interessat  per 
l’existència de gegants en diferents 
pobles i animant a que ens visiten, 
que coneguen el que és una troba-
da, que s’animn a treure els gegants, 
que creen colles,  etc... Benicàssim, 
Borriana, Castelló, L’Alcora, Morella, 
Almassora, són pobles i ciutats on 
l’afició gegantera ha augmentat en 
els darrers anys i on s’han creat colles 
i consolidat trobades: així com Pai-

porta, Beniarrés, Gandia, Alacant a la 
resta de comarques.

La feina de recuperar gegants és 
llarga, sent una feina de formigueta., 
però és un dels nostres objectius 
difondre la nostra cultura popular 
valenciana. Sabem de l’existència de 
gegants a La Sénia, Xert, Peníscola, 
Sant Mateu, Forcall, Torreblanca, Al-
calà, Vila-real, Xiva, Les Coves, Benas-
sal, Onda, Vall d’Uixó, Nules, Sogorb, i 
encara queda molta feina per fer.

Per tal de coordinar-nos entre 
les diferents colles de gegants va-
lencianes i entre les diferents entitats 
de cultura popular (com són grup 
de danses, dimonis, moixerangues, 
etc...),  s’està treballant en la creació 
de la Federació Valenciana de Nanos 
i Gegants, i també en la creació de la 
Coordinadora de Cultura Popular de 
les Comarques de Castelló.

D’entre les moltes sortides rea-
litzades -estaríem parlant de una 
quinzena cada any-, trobades com 
la de Palma de Mallorca, on era la 
primera vegada que els nanos i ge-
gants navegaven entre la península 
i ses illes, i on ens vam retrobar amb 
la nombrosa diàspora vinarossenca 

Nanos i Gegants rondallers
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òptica
maestrat

òptica maestrat

la calidad es
      nuestra convicción

Plaça del Mercat
Tel. 964 460 325

12580 BENICARLÓ

C./ Socors, 51
Tel. 964 455 357
12500 VINARÒS

Comida casera para llevar

Cuina
Teléfonos para encargos:
964451566 (10:00-15:30)
664444461
Avenida Barcelona nº8, Vinaròs
labonacuina-vinaros.blogspot.com.es Vinaròs

Menú de Dilluns a Divendres 5€
1er, 2on i Postre
Paella i Fideuà, a partir de 4,50€/ració
Pollastres a L’Ast
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Bar 
Boquerón 
de Plata

Hermanos Ortega

C/ Hospital, 6 
Tel. 964 45 22 33
12500 VINARÒS

MÁXIMA VALORACIÓN
COMPRA DE ORO
EMPEÑO San Cristóbal, 57 - bajos · Tel. 964 869 055 · VINARÒS

COMIDAS
CASERAS

32



3333

allí existent, també Menorca, a la ciutat 
de Maó,  on com ja teníem el nanos i 
gegants mariners, no es van marejar al 
contrari que la resta de la colla al tastar 
sa pomada. 

També hem acudit a Andorra diver-
ses vegades i on en l’aduana, es queda-
ren els guàrdies una mica sorpresos en 
veure tant gegantí transport. I a la ciutat 
madrilenya de Leganés on ens sentirem 
com a casa i dormirem al costat del fa-
mós carrer AC/DC.

Hem acudit a les terres lleidatanes de 
Tàrrega, o les tarragonines de Montblanc 
en les seues trobades de gegants de tota 
Catalunya, sent ciutats geganteres i on es 
pot veure durant un parell de dies la gran 
quantitat de gegants, de nanos, i de colles.

Va ser molt especial la trobada de les 
festes de la Mercè de Barcelona; emocio-
nant-nos molt en veure els nanos dansant 
per les Rambles, els gegant i la geganta 
entrant a la plaça Sant Jaume.

Hem acudit a la trobada dels nos-
tres amics aragonesos, tant del Mas de 
la Matas en la seua festa d’El Comenda-
dor, com a Fraga, dins de la Franja: ara-
gonesos que parlen com nosaltres!, i on 
varem poder anar a la mítica Florida 135 
i creuar els Monegres. 

Ontinyent que fa la seua trobada 
cada 5 anys no es va quedar enrere i és 
una de les millors festes de gegants on 

hem acudit, i a la vegada conèixer na-
nos i gegants valencians i agafar con-
tactes per tal que ens visiten.

Alcanar, Benicarló, Ulldecona, La 
Ràpita, Amposta, Benicàssim, Borriana,  
L’Aldea, Tortosa, L’Ametlla, Santa Bàr-
bara, Xerta, Horta de Sant Joan, són els 
pobles veïns que més hem visitat i més 
ens visiten.

De la resta, del que ens recordem 
han sigut:  Breda, Cambrils, Almoster, 
Mòra, Morella, Beniarrés, Alcoi, Caste-
lló, Almassora, Vila-real, Rossell, Xert, 
Morella, Forcall, Tarragona, El Prat de 
Llobregat, Paiporta, Alcalà de Xivert, 
Camarles, La Galera, La Riba, Roquetes, 
Hospitalet de l’Infant, Salou, Esplugues 
de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant 
Joan Despí, etc.

Com a resum, i com som tants ron-
dallers i volem que la nostra trobada 
agrade a la resta dels nostres conciuta-
dans, sempre intentem portar gegants 
i nanos nous, així com elements de les 
tradicions i costums com han sigut la 
Nova Moixaranga d’Algemesí, l’Aca 
de Castelló, els Cavallets de Cavallets, 
danses de Paiporta.

Per cloure aquest article: us convidem 
a la nostre XXII Trobada de Nanos i Ge-
gants del 2012 dins les festes.
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De menut em donaven por els nanos, 
els veia com una mena de monstres que 
em volien agafar. Ja de major, vaig poder 
entendre millor la cultura dels Nanos i Ge-
gants. Gent associada a la vida del poble, 
caracteritzada i caricaturitzada immortal-
ment. Acompanyats per música de dolçai-
na i tabal.

Va ser en la localitat de Sant Just Des-
vern on tingué  l’ocasió de poder ficar-me 
el cap d’un nano. Va ser una experiència 
prou enriquidora i divertida. Aquesta vega-
da des de dins: saludant tant a grans com a 

menuts. Xiquets que reien, altres que plora-
ven, noies maquíssimes que et saludaven.

El cap de nano és de cartró, i també 
te una obertura en la boca. Es l’únic lloc 
per on entra una mica d’aire i, a més, és 
el lloc per on veus i beus. Només veus de 
front ja que els costats hi veuràs l’interior 
del cap del nano. Si d’altre nano o d’altra 
persona despistada se t’apropa massa, 
accidentalment hi ha perill de tenir una 
bona topada. Altra cosa molt impor-
tant, quan portes el nano damunt, és la 
de beure aigua per no deshidratar-te. I 

així, quasi totes les actuacions que es fan 
solen ser des la primavera fins a finals de 
l’estiu, on les temperatures solen estar 
fins els trenta graus, o més, i dins del cap, 
amb la xafogor i la calor ambient, pot 
arribar fins els quaranta o més graus.

La colla de nanos i gegants és tot un 
equip que val tant com el que està dins 
com el que està fora de la closca. Des dels 
que ajuden a vestir-se, munten la vesti-
menta del gegants, els carreguen en les 
cercaviles, o els que subministren l’aigua 
als que ho necessiten.

Des de l’interior d’un nano

Per Mateu Beltran

Des de l’interior d’un nano
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Socorro, 5 · Tels. 964 451 703 - 661 941 284  · 12500 VINARÒS

COMERCIAL ADELL

COMERCIAL ADELL

Taller de aluminio
Montaje
Reparación
Mamparas
Persianas
Mosquiteras
Cristales
PVC

casa lina rantxos
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José-Manuel Martos Cueto
Odontólogo Colegiado nº 1454 III Región

Plaza Tres Reyes, 9 -1º
Tel. 964 456 414
12500 VINARÒS
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Calendari geganter (i naner)
JUNY
DISSABTE 9, Vespra de Corpus, a les 
18:30 des de la Plaça de l’ajuntament 
primer ball i bateig de carrer dels nous 
membres i convit pels centre del poble 
fent 5 ballades durant tot el recorregut. 
Carrers de la traca.
DIUMENGE 10, Triatló Jiji-Jaja (mati) 
DIUMENGE 10, Corpus (tarda)
DIVENDRES 22, Primer dia de festes 
Durant totes les festes  a les 19:00 cer-
caviles de Dolçaina i Tabal per diferent 
carrers del poble
DISSABTE 30, Trobada de Nanos i Ge-
gants de Vinaròs, de 11 a 12 del migdia 
plantada al passeig maritim, a les 18:00 
cercavila pel centre de la ciutat.

JULIOL
DISSABTE 14, Trobada de Dolçainers 
Benicarló**

AGOST
DISSABTE 4, Benicarló
DIUMENGE 5, Mòra la Nova
DISSABTE 11, Trobada de Dolçainers 
dels Dimonis**
DIUMENGE 12,  Amposta
DIMECRES 15, Festa de Mare de Déu 

d’Agost a Vinaròs
DISSABTE I/O DIUMENGE, Vilassar de 
Dalt, trobada de gegants centenaris
SETEMBRE 
DISSABTE 1, Borges Blanques
DISSABTE 8, Festes de la Raval Socors
DIUMENGE 9, La Ràpita
DISABTE 15, Benicàssim
DISSABTE 28, La Mercè de Barcelona
(Per confirmar)
OCTUBRE
DIUMENGE 7, Nanos al carrer Vinaròs
DIVENDRES DIA 12, d’octubre Festes 
del Carrer Pilar 
DISSABTE 13, L’Alcora
DECEMBRE
DIUMENGE 2, Nanos Barri de Sant 
Andreu, Barcelona
*Com ja sabeu el calendari anual 
de la temporada es dinàmic i per 
diverses circunstancies durant 
la temporada va tenint petites 
modificacions puntuals.
* * Actuacions de la colla de dolçainers 
i tabaleters de Vinaròs.
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Gerard, té 6 anys,  a ell li “enxissen” 
(encisen) els nanos i els gegants. És un 
gran entusiasta, i va ser durant una ex-
posició fotogràfica al auditori de Vina-
ròs, quan els va tindre més a prop, i va 
decidir que li encantaven i desprès de 
consultar-ho amb sa mare, amb Maria 
José, es va apuntar a la colla de Nanos 
i Gegants. Encara que es molt xicotet 
per portar nanos, acudeix a totes les 
sortides tant del poble com de fora.  

Per tant: Gerard la primera vegada 
que va veure als nanos i gegants va 
decidir apuntar-se a la colla, ja que li 
agradaven molt.

Dels 12 nanos que tenim a Vinaròs, 
en té dos de preferits, un és Merceditas 
de la família Ulisses, la nana del llaçet. La 
raó és lògica, es sembla a Blancaneus; i 
l’altre nano que li agrada es “La Brasile-
nya” com li diu ell, que és el nano negre 
del nanos vells; i li agrada molt doncs 
per que està morena. Dels 4 gegants, li 
agrada el Tio Gori, per que és molt gran, 
té gorra i li agrada com balla.

Per a Gerard, el significat dels na-
nos i gegants és festa. Per ell, quan 
hi ha gegants es sinònim de festa, i li 
agrada molt estar a la colla de Nanos i 
Gegants per les sortides i pels gegants 
que veu a les altres sortides. De totes 
les sortides que fem normalment li 
agrada més La Ràpita i Ulldecona. I 
això és pels seus gegants: a La Ràpita 
hi ha una geganta amb “cara rara” que 
li crida molt l’atenció, i els d’Ulldecona 
doncs per que la xica porta mantó. El 
mantó “li encanta i és nou” i per que 
està la “Bruixa Farga” que ella és ami-
ga d’ell i sempre que el veu li fa coses.

Gerard ja fa tres anys que està a 
la colla, i de totes les activitats que 
fem -a part de les sortides-, també 
li agraden molt els dinars que fem 
a l’ermita...Be, més que el dinar, és 
el pujar a l’ermita amb la resta de la 
colla i els nanos i gegants. I pot ser 
més endavant, portarà nano amb 
sa mare i més endavant portarà  el 
seu gegant preferit: Tio Gori.

Segons Gerard...
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 uñas de gel
C./San Francisco - Pasaje Local 5 · Vinaròs
Tels. 964 459 106 · 655 567 871

T. 617 20 68 23
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Segons Jonathan...

40

Jonathan, és un xiquet de 
8 anys de la colla, i  la primera 
vegada que va veure els na-
nos i gegants va tenir temor, 
com sol ocórrer als xiquets, 
però ara ja te la por supera-
da, i ara li agraden molt.  Però 
igualment va pensar que vo-
lia tocar amb els dolçainers i 
tabaleters de la colla.  

Després de 3 anys, Jona-
than ja és un gran tabaleter, 
agradant-li molt tocar a la 
colla, perdent-se molt pocs 
assajos i sortides.

De tots els nanos, a ell li 
agrada “la nana rubia” de la 
Familia Ulisses. La raó és ben 
lògica, doncs perque li agrada. 
I dels quatre gegants és el xic, 
o sigue el Tio Gori.

Jonathan, junt amb els 
seus pares David i Cruz, in-
tenten venir a totes les sor-
tides, ja que a Jonathan li 

encanta tocar el tabal, i és 
aquest fet el que li agrada 
més a Jonathan.

Jonathan -com molts ja 
sabeu-, és un xiquet que pateix 
una malaltia de les anomena-
des rares, que és l’Anèmia de 
Fanconi, que moltes vegades 
fa que no pugue acudir a les 
sortides que tant li agraden.
Per això la Colla de Nanos i Ge-
gants, tot Vinaròs i molta gent 
d’altres pobles, estem ajudant 
per tal que Jonathan pugue 
venir sempre que vulgue a to-
car el tabal.

Gerard, Jonathan, Jorge, 
Pablo, Samuel, Zaira, Ainoa, 
Dora, Aaron, Nicolas, són els 
“xiquets i xiquetes” de la Colla. 
Ells seran els futurs geganters, 
nanos, músics, caps de colla, 
Ells són els transmissors de les 
nostres tradicions i costums.

Ells són el futur.
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intoleràncies
alimentaries

biològics

dietètica
esportiva

alimentació
sana

suplements
nutricionals

cosmètica
natural

plantes

Socors, 46, baixos
12500 VINARÒS

Tel. 964 452 986
angelsboti@gmail.com

C./ San Cristobal, 11
Tel. 964 450 336
12500 Vinaròs

Avda. Jaime I, 23
Tel. 964 452 067

12500 Vinaròs

Fem varietat de pans especials: Espelta, Kamut...
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rosa@catisimo.es · www.catisimo.com

Tapes
Xarcuteria
Esmo rzars
Menú diari

Av. Barcelona, 12 · 12500 Vinaròs (Castelló)
casaencarna.baresrestaurantesvinaros.es

Tel. 964 825 141

Casa Encarna
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La Trobada 
de Vinaròs

Un dels actes més importants de les 
Festes i Fira de Sant Joan i Sant Pere és la 
trobada de Nanos i Gegants de Vinaròs, 
que acostuma a celebrar-se el segon dis-
sabte de les festes. L’acte consisteix en 
la visita a la nostre ciutat de nanos i ge-
gants d’altres pobles, fent-se l’acte per 
intercanvi: ells venen a la nostra trobada 
i nosaltres anem a la seua, encarregant-
nos únicament del menjar.  L’acte des d’un 
principi consisteix en una plantada dels 
gegants participants al migdia i una cer-
cavila per la tarde quan al sol ja no apreta.

Va ser l’any 1989 quan es va organit-
zar la I trobada de Nanos i Gegants de 
Vinaròs, una iniciativa molt encertada del 
regidor de cultura del moment, Juanito 
Boix. Enguany realitzarem la XXII Trobada 
de Nanos i Gegants, per tant s´ha deixat 
de fer molt poc, i és una acte ja consolidat 
i que podem dir que també és l’acte que 
treu més gent al carrer per tal d’admirar 
i contemplar el nostres visitants. A part 
de tots els pobles veïns i amics que ens 
han visitat, cal destacar que han vingut 

gegants de Mallorca, de Menorca, de Castelló, 
d’Ontinyent, d’Alcoi, de Fraga, de Leganés, de 
Tarragona... La trobada més importat va tenir 
lloc l’any 2004, 60é aniversari dels nanos i ge-
gants vells; on varem reunir mig centenar de 
gegants; i d’ells, quasi la totalitat dels gegants 
de les comarques de Castelló.

Cada any intentem -en la mesura de lo pos-
sible- portar nanos i gegants nous, sense obli-
dar les trobades dels nostres pobles veïns.
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Associació Comerciants de Vinaròs
Mare i Fill Costa i Borràs
Pinturas Arnau Av. Llibertat
Carceller Cervera Av. Llibertat
Almacenes Utrera Av. Ruiz Picasso
Impremta Costa i Borràs Costa i Borràs
E.S.Verdera N-340
Lámparas Vidal Doctor Fleming
El món del bebé Doctor Santos
Ajuar Doctor Santos
Bambú La Purísima
Sandra Kids La Purísima
Bambinos La Purísima

Rosa R. Moda La Purísima
Gen XX-XY Major
Calçats Jaques Major
Diego Mora Major
Electrodom. Beltrán Major
Fandos Major
Gascó Major
Ginerba Major
Jaques Sport Major
Lanas Adell Major
Mora Major
Titto Bluni Major
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Peces i teixits Major
Perfumeria Arnau Major
Vidal Hijo Major
Viver Major 
Yobel Major
M2 Major
Miralles i Romero País Valencià
María Arnero Plaça Parroquial
Òptica Callau Plaça Parroquial
Raffel Pagés Pilar
Fotoprix Pilar
D.J.Sports Plaça Constitució
Els Diaris Plaça Jovellar
Perfumeria Yolanda Plaça Jovellar
Si Informàtica Plaça Jovellar
Abanna 05 Plaça Jovellar

El Raconet Sant Agustí
Nova Casa Sant Agustí
Adm. Loteria nº2 Sant Antoni
Milian Stand del Mueble Sant Antoni
Viajes Maestrazgo Sant Antoni
GMN Sant Antoni
Adm. Loteria nº1 Sant Cristòfor
Fannymar Sant Cristòfor
Violet Sant Cristòfor
Azul Turquesa Sant Isidre
Leire Sant Jaume
Tejidos Salom Sant Pasqual
Electrodom. Sebastià Sant Valent
Piñana Sport Sant Valent
Maite Sabates Sant Valent
L’Encís de la Llar Sant Valent

Corsetería M.Carmen Socors
Tramontana Socors
Modas Beltrán Socors
La Cubana Socors
Òptica Maestrat Socors
Grafish Streetwear Socors
Bricol’Art Sant Tomàs
Carreras Sant Tomàs
Modas Ramírez Sant Tomàs
Triángulo Sant Tomàs
Artcrom Sant Tomàs
Cachemir Sant Francesc
Nova Boutique Trav. Safont
Matilda N-238
L’Atelier Porxes
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Nanos i gegants
Famílies senceres, junts, tots plegats
“troupe” voluntària de totes les edats,
nòmades festers pels pobles rodant,

Dintre de ninots singulars
com titellaires interns,
ni maquillatge, ni diàleg,
sols l’alè del cabut ser.

Calor sufocant, suor que lliure flueix
i cap mà el pot aturar
Sensacions claustrofòbiques, 
de foscor ofegant.

I una petita finestreta,
un petit i màgic forat
que sols destria per l’escletxa
llum i felicitat.

I vosaltres generosos geganters
plens de força i destresa
us engrandiu encara més,
fent-nos gaudir sa bellesa

No sou vosaltres els que els feu ballar
Són ells qui comencen la dansa.
art, gracia i vida,
els doneu en cada sortida

L’infant obre els ulls i es posa a somniar.
la desfilada està a punt de començar.
no som nosaltres els protagonistes,
són els cabuts i gegants els estimats
Felicitat, alegria i algun que altre plor ofegat
esglai d’un innocent espantat
d’aquets éssers ben estranys,
i la mare el tranquil·litza:
… fill que són els nanos i gegants!!

Que fort sone la música
que comence a ballar tothom. 
Gralles, dolçaines i gaites, 
tambors, bombos i tabals.
batecs de l’espectacle
de tan festa ancestral.

Figures de totes les mides
Caps de tots els colors.
Mites, símbols, al·legories,
personatges reals i de ficció.

Fauna amb cor geganter, 
cabuts imbuïts d’esperit fester. 
Junts omplirem tota la vila
en una cercavila pròpia i singular
i que cada any que tornem 
serà sempre per recordar.

Sebastià Fabregat

Nanos i gegants
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Preus ajustats. Visita’ns!
Av. Llibertat, 3 - baixos · 12500 Vinaròs

Dilluns a Divendres:
Matins de 9h a 13h / Tardes de 16.30 a 20.30h

Dissabtes: de 10h a 14h

Cita prèvia: 964 869 205
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El concurs fotogràfic “Nanos i Gegants” està obert a tot el món. I el requisit fonamental és que 
haurà de girar al voltant del món dels Nanos i Gegants, sent vàlides totes aquelles fotos realitza-
des a les Festes de Sant Joan i Sant Pere, així com en qualsevol sortida al poble o fora dels Nanos 
i Gegants de Vinaròs.

Les fotografies hauran d’enviar-se a l’adreça nanosigegants@gmail.com abans de l’1 de Setem-
bre, i en format .jpg. Les sortides que es realitzen desprès de 1 de setembre entraran a formar 
part del període del concurs següent

El jurat estarà format per: 
 -1 representant de la Colla de Nanos i Gegants.
 -1 representant de la “Fundació Caixa Vinaròs”
 -1 representant d’una agrupació fotogràfica local
 -1 representant de l’Ajuntament.
 -1 representant dels  mitjans de comunicació.
 -1 fotògraf professional.

 -El guanyador de l’edició anterior.

D’entre totes las fotografies rebudes, el jurat seleccionarà 3 candidates que pas-
saran a formar part de l’exposició anual que la “Colla de Nanos i Gegants” realitza 
dins dels actes programats en el aniversari de la Carta Pobla. Cada concursant 

podrà aportar un màxim de 3 fotografies.

Durant l’exposició, els visitants podran votar les fotografies finalistes, determinant 
així la fotografia guanyadora, que serà el cartell anunciador de la següent “Trobada”

*NOTA: Els participants hauran de tenir en compte que el jurat valorarà las fotografies en vistes a ser conver-
tides en cartell anunciador de la següent “Trobada de Nanos i Gegants de Vinaròs”, així que és convenient (encara 

que  no és obligatori) pensar en la orientació de la foto (horitzontal-vertical), els espais lliures per introduir el text i la 
presencia en la foto dels Nanos i Gegants de Vinaròs.

Us animem a participar a totes i tots!

Bases II Concurs Fotogràfic 
“Nanos i Gegants”

Foto feta per 
Maite Baila, i 
guanyadora del 
Concurs 2011
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Sant Tomàs 13-15
12500 VINARÒS
T. 964 456 024

Fax 964 456 024

Tallas grandes
de 44 a 64

CENTRO DE BELLEZA

Tere Miralles
Micropigmentación

MASAJE LINFÁTICO
MÉTODO ORIGINAL DR. VODDER

C:/San Pascual, 1 -5º A
Tel. 964 401 299

Móvil 696 466 529
12500 VINARÒS

esteticateremiralles@hotmail.com
INDIBA

Bases II Concurs Fotogràfic 
“Nanos i Gegants”

Técnica especializada en areolas mamarias
- cejas, ojos, labios -
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COPRABER

Servicio técnico propio  ·  Mantenimientos  ·  Montajes  ·  Equipamiento de tiendas y obradores 
de panaderías, pastelerías y cafeterías

Calle Nueva, 58 · 12500 Vinaròs
Tel: 964 407 867 · Fax: 964 407 868

Movil: 639 781 361 
www.copraber.com · info@copraber.com

TRES 
PONTETS

Pollos a l’ast

Pollos, Paletillas, Conejos, Codillos,
Canelones, Patatas fritas, y mucho más...

C./ San Francisco, 87 · Tel. 964 453 524                                       Av. Pablo Bejar, 6 (Ctra. Costa Sur) · Tel. 964 40 20 71
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La Colla de Nanos i Gegants, actualment som una asso-
ciació cultural del poble, que arrepleguem l’antiga tradició 
de treure els nanos i gegants al poble de Vinaròs. Som els 
hereus del treballadors de la brigada municipal (Delfín, 
Camacho, Pacheco, Juan, Pepet, Massip, etc...), dels joglars, 
dels xics que treien els nanos. Som la continuació d’aquesta 
tradició tant volguda i arrelada a la ciutat de Vinaròs.

Els temps canvien i els nanos i gegants es tenen que 
adaptar, els 12 Nanos i 4 Gegants de Vinaròs són propietat 
de l’Ajuntament, de tots els vinarossencs, i la nostra associ-
ació mitjançant contracte els traiem i ens encarreguem de 
treure’ls any rere any, que no falten a cap dels seus actes.

Som un grup de gent: vinarossencs i vinarossenques 
que estimem aquesta benvolguda tradició, un grup de gent 
oberta i que acollim a tota persona que vulgue venir amb 
nosaltres a treure un gegant, fer ballar un nano, fer sonar 
la dolçaina i tocar el tabal. Per tot això, tu que estàs llegint 
aquestes línies i voldries participar amb nosaltres. No t’ho 
penses dues vegades, vine i prova-ho, segur que repetiràs!!!

Truca al nostre telèfon 665  584 407, 
envian’s un correu a: 

nanosigegants@gmail.com 
o visita la nostra pàgina:

 www.nanosigegants.com

Trucan’s
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699 970 697
609 764 670

VINARÒS

699 970 697
609 764 670

VINARÒS

digitalfotogrames
Tot un món de serveis al teu abast

edició de catàlegs, llibres i revistes · disseny i maquetació · fotografia de reportatge i fotografia d’objecte
foto estudi · impressió digital · creació i manteniment web ·  cursos de disseny · creació d’àlbums fotogràfics

cartelleria · plastificació i laminació

www.digitalfotogrames.com · Sant Tomàs 15, 2on · 12500 VINARÒS

600 415 058 · 964 453 694
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Tel. 964 452 484
Sant Tomàs, 12 · VINARÒS
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Carrer Pont, 36
Tel. 964 454 638
VINARÒS


