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Petita història dels gegants del Barri d'Avall de Tivissa
 

Fa més de cent cinquanta anys, nosaltres navegàbem contra corrent pel riu Ebre direcció 
Ginestar. Habiem sortit de Tortosa i concretament del taller d’un mestre artesà del ram de 
la fusta, que fou qui ens creà per encarrec del Sr. Magrinyà. Quan vam arribar a Ginestar 
ens van carregar  dins de dos carros i vam ser descarregats a l’entrada de Ca Magrinyà.

Principalment sortíem per les festes majors en honor a Sant Jaume. També el dijous de 
Corpus estàvem presents a la festa quan s’engalanaven els carrers amb les catifes i 
milers de persones de fora del poble venien a gaudir de la diada.

La festa de la vuitada que celebraben els barris de la Vila, nosaltres sortiem els dillums, 
que era el dia assignat al Barri d’Avall.

Unes quantes vegades hem pujat a l’ermita de Sant Blai el dia de la festa.
Sortint del poble hem visitat diversos indrets del nostre país i innombrables pobles, que ja 
ens consideren com a fills adoptius.

L’any 1992 un grup de gent va decidir crear la nova Colla de Gegants del Barri d’Avall i 
Grallers de Tivissa, i desde llavors gaudim de les seves melodies.

També cal recordar el dia que dins de les festes majors de Sant Jaume vam fer la 
presentació dels caps grossos, Blaieta i Jaumet, i desde llavors ens acompanyent sempre.
Igual que tothom tenim els nostres records i avui hem volgut compartir-los amb tots 
vosaltres.
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Eugènia Cano Colldeforns
Móra la Nova
Suficiència 3 a distància

Les tradicions culturals a Catalunya

Tots els pobles, grans o petits, tenen unes tradicions. Aquestes tradicions comencen sent 
orals, com els contes, més tard són escrites i finalment s'estableixen a les nostres vides, 
formant-hi part.

Ningú sap ben bé d'on venen, diuen que dels inicis dels temps i es regien per les collites, 
les llunes o els santorals.

Hi ha tradicions que són comuns a molts pobles ben diferents i molts allunyats entre ells, 
però n'hi ha que un dia es recuperen de la memòria col·lectiva i es tornen a celebrar.

Aquí, a la Ribera d'Ebre, tenim les festes majors de cadascun dels pobles que la formen, 
cada una d'elles dedicada a un sant: Sant Domènech, Sant Jaume, Sant Antoni... Totes 
amb les seves tradicionals mises, balls i, com no, els seus tradicionals gegants.

També tenim tradicions, sobretot religioses, que compartim amb altres pobles: el Nadal o 
la Setmana Santa.

Però, per a mi, la tradició cultural més bonica i, potser, la que més ens representa com a 
poble és, com no, la festivitat de Sant Jordi. 

La festa de la rosa ve d'una tradició oral on un cavaller matava a un drac molt ferotge que 
es menjava a les donzelles. El cavaller li clavava una espasa i de la sang del drac surtia la 
rosa que simbolitza l'amor.

Crec que és molt bonic veure per tots els carrers gent amb roses i llibres. A mi, encara que 
em regalin alguna rosa, també em regalo algun llibre. Cada vegada, però, el regal de la 
rosa es complica. La rosa ja no és roja, pot ser bicolor (amb els colors de les quatre 
barres), groga o, fins i tot, blava. Normalment, s'hi posa una espiga i tot el conjunt, 
originàriament, va dins d'una bosseta de cel·lofana.

M'agrada veure les voreres amb les seves paradetes de flors i llibres; les dones amb dos 
o tres roses a les mans i els nens de l'escola venent-ne pel carrer.
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