“Ens retrobem a L’Harmonia”
Colla Gegantera de Sant Josep
Del 6 de maig al 6 de juny de 2021
Museu de L’Hospitalet. L’Harmonia

L’Harmonia obre les seves portes al món geganter amb una exposició molt
especial, organitzada pel Museu de L’Hospitalet i la Colla Gegantera de Sant
Josep. “Ens retrobem a L’Harmonia. Colla Gegantera de Sant Josep” ens convida
a gaudir de la bellesa i la majestuositat d’una quinzena de parelles de gegants de
la ciutat i, alhora, a posar en valor la nostra gran riquesa patrimonial.
Ja queda menys perquè ens puguem retrobar pels carrers de L’Hospitalet enmig
d’una cercavila o en una plantada de gegants. De moment, us convido a aproparvos a L’Harmonia i a tancar els ulls davant d’en Fargot i de la Fargueta, d’en Perot
i de na Mariona..., i de totes les parelles de gegants, i a imaginar-vos-els ballant al
so de les gralles i dels timbals, com han fet sempre.
Com a alcaldessa de la ciutat vull fer un reconeixement especial a la gran feina,
incansable i altruista, que fan les colles geganteres i d’arrel tradicional i popular
de la nostra ciutat. També aprofito per agrair als amics i les amigues de la Colla
Gegantera de Sant Josep la il·lusió que ha posat en l’organització d’aquesta
mostra. Com tot, aquesta serà una activitat reduïda i de petit format per evitar
grans concentracions i preservar la salut de tothom.
Gaudiu de l’exposició, i cuideu-vos molt.
Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de L’Hospitalet

Presentació
En aquesta exposició es podrà observar
el nostre patrimoni festiu i diferents
elements festius de la nostra ciutat
com gegants, gegantons i capgrossos.
També podreu veure per primer cop les
nostres tres parelles de gegants juntes
i, com a novetat, la restauració dels
nostres gegants nous, en Fargot i na
Fargueta, juntament amb l’element nou
que portarà a la mà el nostre gegant
vell, en Perot.
Hem volgut fer aquesta exposició,
principalment, perquè tots els
ciutadans i ciutadanes puguin gaudir de
la gran riquesa d’elements festius que
tenim a la nostra gran ciutat i, com no,
dels nostres gegants. També per a la
gent que, per circumstancies, quan em
sortit a ballar per la nostra ciutat no han
tingut l’oportunitat de seguir-nos durant
tota la cercavila i gaudir-los de primera
mà.
El nostre principal objectiu és que la
gent, quan observi els gegants, torni a
treure aquell somriure d’alegria, il·lusió,
enyorança... ja que estem passant
moments durs i aquesta pandèmia i no
ens permet fer-los ballar pels carrers i
places.
Hem cregut oportú fer aquesta
exposició per tota aquella gent que fa
anys que no veu els nostres estimats
pagesos, en Perot i na Mariona i el
Fargot i na Fargueta (vells), que durant
anys han ballat de valent pel nostre
barri, ciutats i pobles. Ens retrobem a
L’Harmonia!

Història de la colla
Diuen que un dia a Sant Josep el
vent va fer de presència. Un vent
terriblement potent que va capgirar tot
el barri fins que es va transformar en
un embut.
Els seus habitants mai ho podran
recordar perquè, per algun motiu que
ningú sap, tots dormien profundament.
Tots menys un treballador de la
Farga que, allà on ara hi ha el Parc de
Can Creixells, s’estava amb la seva
enamorada, una pagesa de la Marina.
De tan embadalits i ocupats com
estaven, el vent no els va veure. El fum
de la Farga veia que s’acostava la fi
perquè el vent es dedicava a xuclar
d’una a una les xemeneies.
I és així com es va lliurar una gran
batalla. El fum, veient que tenia les
de perdre, va dir: “me n’aniré amb la
condició que jo sigui l’últim fum que
pugui habitar aquesta fàbrica. Fa ja
molts anys que hi soc, i no podria
suportar que un intrús resseguís tots
aquests racons i ocupés el meu lloc”.
El vent va acceptar, va xuclar-lo i el va
fondre dins un gran núvol de vapor.
Mai més se’n va saber res.
És llavors quan va veure aquella única
parella desperta i va decidir que serien
els millors vigilants que podria trobar.
Els va transformar en dues columnes
del pont d’Isabel la Catòlica i els va
fer complir una promesa: s’estarien
allà quiets, amagats i expectants,
pendents que la Farga no fes més
fum, i únicament podrien desfer-se
l’encanteri quan els fonaments de la

fàbrica trontollessin. Llavors, en forma
de gegants immortals, farien públic el
seu amor.
Si us fixeu bé, des del 2 de maig
de 1993, -dia en què van aparèixer
aquests gegants- sota el pont d’Isabel
la Catòlica, al principi de tot, hi falten
dues columnes: són els fills del fum de
la Farga!
La colla Gegantera del barri de Sant
Josep de L’Hospitalet va ser fundada
l’any 1985 amb la creació d’uns
gegants construïts per dues veïnes
del barri: en Perot i la Mariona, dos
pagesos de la marina.
Va ser l’any 1987 quan l’entitat decideix
fer una cercavila pel nostre barri
amb els nostres primers gegants,
els pagesos, i, com a convidats, els
gegants de la nostra ciutat, en Jaume I i
la seva esposa.
L’any 1988 es decideix començar a
fer una trobada gran, i així, la primera
trobada de gegants amb convidats de
dins i fora de la ciutat. Malgrat l’elevat
pes dels pagesos, es decideix construir
uns nous gegants i un gegantó.
L’any 1991 la colla, amb assessorament
d’Àlex Jodar, construeix el Pitusant, el
noi dels diaris. Dos anys després, l’any
1993, son construïts per la colla i l’Àlex
Jodar en Fargot i Fargueta, que duen
el nom en record de l’antiga fàbrica, la
Farga, que teníem al nostre barri.
L’any 1996 la colla assumeix la
responsabilitat de fer-se càrrec de
portar i fer ballar els gegants de la
ciutat a totes les festes majors fins
l’any 2010.

L’any 2000 es va decidir portar al
barri uns nous Fargot i Fargueta,
mes lleugers i amb una estatura
considerable que son obra del
constructor d’imatgeria festiva Toni
Mujal, de Cardona.
L’any 2005 s’estrena la gegantona
Trapella, pensada per ser portada
pels més petits de la colla. Construïda
també per en Toni Mujal, de Cardona.
Hem viatjat per arreu del territori
català. També hem viatjat fora, com
a la localitat d’Orduña, al país Basc, a
Haarlem-Holanda, Amsterdam...
Malauradament, la colla es va dissoldre
l’any 2012 per majoria absoluta. L’any
2016 l’entitat va ser creada de nou i
amb nous membres, i és l’any 2017
quan la colla nova torna a sortir amb
els nostres gegants. Ho fan el dia del
Fabulari, en el marc de les Festes de
Primavera de la nostra ciutat.
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Horari de visita
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