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«Doncs el dia 1 de desembre ens 
van treure del nostre descans 
hivernal i ens van portar al Teatre 
Fortuny. No et pots imaginar 
l’emoció que vaig sentir!»
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L’Àngela no volia marxar de Reus 
sense haver vist el seu gegant 
preferit, el Vitxet. Abans de tornar 
a Signau, un poble del districte 
d’Emmental on vivia amb la seva 
família des de feia més de trenta 
anys, tenia ganes d’acomiadar-
se definitivament de la seva 
infantesa. Havia estat uns quants 
dies a la ciutat perquè havia de 
vendre la casa dels seus pares, 
s’estava deteriorant i ni ella ni el 
seu marit, ni els seus fills Peter i 
Margritt, no hi havien posat els 
peus des que se’n va anar per 
casar-se amb en Matthias. La 
venda del xalet no havia estat tan 
ràpida com creia, havia vingut 
sola i va tenir feina a posar la casa 
i el jardí una mica en condicions 
perquè l’agència immobiliària la 
pogués vendre més fàcilment. 
Però aquells dies a Reus li havien 
valgut la pena, s’havia retrobat 
amb les seves amigues: Eugènia, 
Roser i, sobretot, la Sofia; a més 

havia descobert el secret de la 
seva mare. L’endemà partia i, 
segurament, no tornaria més. 
Li restaven unes hores abans 
de sortir cap a l’aeroport de 
Barcelona per agafar l’avió rumb 
a Zurich. 

Era impossible haver trobat els 
gegants pel carrer perquè eren al 
mes de desembre i ells desfilaven 
en unes èpoques determinades. 
Havia preguntat a l’Eugènia si 
encara els guardaven al local 
annex a l’Hospital de Sant Joan 
com quan elles eren petites.

-No, Àngela, han passat anys 
i hi ha hagut canvis de tot tipus. 
Ara, els gegants més antics, 
són al Museu de Reus. Les tres 
parelles que tenen dos-cents 
anys descansen allà, són gegants 
massa vetustos i massa pesants. 
És millor que estiguin protegits.

-No surten del Museu?
-No. Des de 2005 surten les 

rèpliques que són idèntiques 
als originals, si no ho saps ni te 
n’adones, i tenen l’avantatge que 
són més lleugers.

-Així... els Vitxets són al 

Museu?
-Sí. Al de la plaça de la 

Llibertat.
-Es poden visitar?
-És clar.
Des que havien tingut aquesta 

conversa no hi havia pensat més. 
Amb la maleta a punt i el bitllet 
per agafar el vol a la matinada, va 
mirar el rellotge i veié que tenia 
temps d’arribar-se al Museu.

Se sentia la música de les 
gralles i els timbals de fons, molt 
fluixa. L’estança estava mig en 
penombra, un focus il·luminava la 
reduïda colla de gegants i ells eren 
allà, quiets, hieràtics: els Indis, 
tan alts; els Moros, solemnes i 
bells; els Vitxets, més menuts i 
propers. Es va asseure a la cadira 
que hi havia en un racó i els va 
contemplar.

La música s’havia aturat, 
percebia el crit alegre de les 
orenetes tombant pel cel, 
anunciant la primavera i l’estiu. 

El Vitxet, com tothom, s’ha vist afectat per la pandèmia i, encara que ell havia demanat 
discreció, l’hem pogut fotografiar fent d’infermer voluntari a la planta de pediatria de 
l’Hospital Sant Joan. L’escriptora Maria Lluïsa Amorós ha recollit una conversa entre 
l’Àngela i el Vitxet i, deixant de banda l’actualitat per la Covid-19, la conversa ens permet 
conèixer records del gegant sobre un dels seus moments de glòria: el dia que va ballar, amb 
la Vitxeta, a l’escenari del Teatre Fortuny, on l’hem acompanyat per revifar els seus records.

EL VITXET 
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Flairava les maduixes que 
maduraven als crestalls de l’hort 
i en collia; veia la mare al jardí 
agafant els albercocs tan dolços, 
sota el sol que ja escalfava més. 
Tot allò la il·lusionava perquè 
indicava que s’apropava el dia 
de Corpus i els gegants sortirien 
del seu tancament,  visitarien els 
col·legis plens de nens carregats 
amb coques amb cireres per 
berenar. La Sofia i ella també en 
portarien, i els Vitxets ballarien 
al pati.

-Te’n recordes, Vitxet, que per 
Corpus actuàveu per primera 
vegada després de passar la tardor 
i l’hivern adormits?

-Qui ets, maca? 
-Oh! Hi ha algú? –preguntà 

l’Àngela quan va sentir aquella 
veu.

-Sóc el Vitxet. I tu?
-Em dic Àngela Marquès, vaig 

néixer a Reus, però em vaig casar 
amb en Matthias, un xicot suís, i 
visc lluny. He volgut veure’t abans 
de marxar de Reus, hi he tornat 
després de molts anys de no haver 
trepitjat la ciutat per vendre la 
casa dels pares. Aquí no em queda 
ningú de família i és possible que 
no vingui més.

-T’he reconegut. Fa temps i 
temps –a mitjans del segle passat- 
eres una de les meves seguidores. 
Has envellit, però et noto la 
mateixa lluïssor als ulls que quan 
venies a collibè del teu pare a 
esperar que sortíssim; us vaig 
veure cada cop que us plantàveu 
a la porta del local del costat de 
l’Hospital.

-De veritat, m’has conegut? 
Quina il·lusió! Em vaig enamorar 
de vosaltres des de tan petita que 
ni recordo quina edat tenia. El 
que sí que em ve present és que 
apressava el meu pare que acabés 
de dinar ràpid per no arribar 
tard, per ser allí quan obrissin les 
portes. 

-No crec que tinguessis més 
de tres anys. Tot just s’havien 
incorporat els gegants japonesos i 
gairebé tenen la teva edat.

-Sortíeu de la foscor del local i 
començàveu el cercavila. El meu 
pare i jo veníem al darrere.

-Sí, recorríem la ciutat i 
ballàvem a les places, al mig dels 
ravals..., sobretot per Sant Pere. 
De vegades la meva dona i jo ens 
separàvem dels altres gegants per 
passar pels carrerons. La Vitxeta i 

jo som més lleugers, més menuts, 
per això anàvem a tot arreu.

-I el pare i jo us seguíem per 
aquests carrers estrets. Un any, 
per la Festa Major, ell i jo vam 
gosar afegir-nos a la processó 
darrere del vostre seguici. El 
pare tocava una mena de flauta 
de fira que es deia Don Nicanor i 
intentava acompanyar les gralles 
amb la Marxa que sonava al vostre 
pas.

-I et vas fer gran i vas marxar 
de Reus.

-Sí.
-Doncs et vas perdre un fet 

insòlit que vam protagonitzar la 
Vitxeta i jo.

-Quan?
-Va ser el desembre de 1981. 

Encara dormíem al local del 
costat de l’antic Hospital de Sant 
Joan ¬–no deus saber que al cap 
de dos anys ens van traslladar a 
un magatzem de l’Ajuntament. 
Doncs el dia 1 de desembre ens 
van treure del nostre descans 
hivernal i ens van portar al Teatre 
Fortuny. No et pots imaginar 
l’emoció que vaig sentir! Jo tinc 
molts anys, em sembla que sóc 

el més vell de la colla i he vist 
generacions i generacions de 
reusencs. He estat present en 
ocasions singulars, sobretot 
al segle XIX, com el moment que 
van col·locar la primera pedra 
del Canal de Reus a Salou o per 
commemoracions polítiques, i 
les tres parelles de gegants i la 
Mulassa ballàvem al so de les 
gralles i els timbals. Un segle més 
tard, durant la primera dècada 
del XX, quan passava per la plaça 
de Prim i la veia tan senyorial, 
m’agradava ser el Vitxet de Reus. 
Admirava el majestuós Hotel de 
Londres, antiga casa dels Miró; 
el Gran Hotel Continental –que 
també es va dir Hotel París-, 
tan luxós. Als baixos hi havia 
una xocolateria que als matins 
expandia la seva flaire de xocolata 
barrejant-se amb la del cafè, era 
al costat d’un quiosc i més enllà 
havien obert un establiment de 
refrescos. Nosaltres passejàvem 
orgullosos per la plaça: la Mulassa 
al davant, amb el portador cofat 
amb una gorra, jo al darrere amb 
el meu vestit de vellut verd i el 
barret; em seguia la Vitxeta, i la 

canalla ens envoltava abillats amb 
guardapols i gorres de l’època. 
Una mica més enrere avançaven 
els moros, tan guapos, i finalment 
els indis, alts i magnífics.

-I què m’havies d’explicar del 
Teatre Fortuny?

-Tens raó, havia perdut el fil. 
Fa tant de temps que no surto 
d’aquí dins i que ningú no em 
dóna conversa que sembla que 
faci catúfols.

-Em deies que...
-Sí, sí. Doncs deia que aquells 

primers anys del segle XX 
m’hauria agradat entrar a l’Hotel 
de Londres, o a l’Hotel París, tan 
selecte, situat a l’antic casal dels 
Comes; delia per asseure’m al 
Cafè de París, o fins i tot m’hauria 
conformat a passar una nit 
amb la meva dona a la Fonda de 
Catalunya, allí s’hi hostatjava, 
cap als volts del 1904, amb altres 
estudiants i el professor, qui 
després seria l’escriptor Josep 
Maria de Sagarra. Aleshores era 

«Quina bajanada! En aquell 
temps a ningú no li havia passat 
pel cap substituir-nos. Malgrat 
que, desgraciadament, l’any 
2005 van fer unes còpies de les 
tres parelles més antigues»
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Dóna suport a la Cultura a Reus

molt jove, venia a examinar-se a 
l’institut de Reus el mes de juny. 
Bé, no entro en detalls, segueixo: 
tu no vas conèixer la plaça de 
Prim en la seva esplendor, però 
l’edifici on hi ha el Teatre Fortuny 
i el Círcol, és el mateix d’aleshores. 
Ara vaig al gra: resulta que durant 
els dies 1 i 2 de desembre de 1981 
un grup d’actors reusencs que 
actuaven al Bravium Teatre, van 
representar “L’Auca del senyor 
Esteve” al Teatre Fortuny. En una 
escena del quadre segon de l’acte 
quart, hi ha una processó d’un 
dia de festa. Al text de Santiago 
Rusiñol, diu textualment una 
de les Maries: “Me sembla que 
sento els gegants”, l’altra contesta 
:“Estàs de broma, filla”. 

Llavors, aquell dia de 
desembre de 1981, en aquell 
moment de la representació, van 
entrar els Grallers dels Gegants 
de Reus tocant el valset i a 
continuació la Vitxeta i jo ballant. 
A l’escenari del teatre Fortuny, 
Àngela! Per primera i única 
vegada a la nostra vida! El públic 
va quedar espaterrat.

-Oh! M’hauria agradat veure-
us! I quina sensació vas tenir a 
dalt de l’escenari?

-El teatre estava ple fins al 
galliner, el públic romania en 
silenci, instal·lat a les llotges 
daurades i treballades i a les 
butaques entapissades de vellut 
granat. Era veritat el que havia 
sentit a dir, que després del Liceu, 
el Fortuny és el teatre més bonic 
de Catalunya. Es va construir 
a finals del segle XIX. Llàstima 
que no vam poder entrar per 
la porta principal, m’hauria 
agradat passar pel vestíbul i pujar 
per l’escalinata, caminar pels 

passadissos fins a la platea. No 
vam venir  a peu, ens van portar 
en un vehicle fins al carrer del 
Boule i vam accedir-hi pel darrere 
de l’escenari.

-És clar! Així la sorpresa va ser 
total. I com és que hi vau anar?

-Vaig saber -perquè sembla 
que no hi sigui però jo escolto 
sempre- que  Ramon Tàpies, 
l’escenògraf, va dir que seria bonic 
i un cop d’efecte que nosaltres 
sortíssim ballant a l’obra. Ho va 
parlar amb la directora Dolors 
Joanpere, i en Xavier Filella va 
fer les gestions amb bon resultat. 
Tots tres eren del grup de teatre. 
L’obra es va representar tres 
vegades i va ser esplèndida, un 
èxit. Després vaig saber que hi 
havia gent que creia que nosaltres 
no érem els Vitxets autèntics, que 
els del grup de teatre havien fet 
una rèplica per sortir a l’escenari. 
Quina bajanada! En aquell temps 
a ningú no li havia passat pel 

cap substituir-nos. Malgrat que, 
desgraciadament, l’any 2005 van 
fer unes còpies de les tres parelles 
més antigues.

L’Àngela va notar que la veu 
del Vitxet tremolava una mica.

-Aquí esteu bé, no us canseu 
anant amunt i avall de la ciutat. 
Segur que vénen molts nens a 
visitar-vos.

-No creguis que en vinguin 
gaires, alguna vegada ho fan 
amb l’escola. Però bé, potser tens 
raó que és millor que ens hàgim 
retirat perquè quan va canviar el 
segle vaig començar a enyorar els 
nens que havíeu estat vosaltres.

L’Àngela es va alçar i li va 
acaronar la mà. Va aixecar la 
mirada cap a ell i es va traslladar 
a la plaça del Mercadal, a mitjans 
del segle XX, al costat del seu pare, 
amb el cor bategant en sentir el 
toc de cercavila o el valset que 
tant l’emocionava, contemplant 
l’elegant Vitxeta que havia 

estrenat pentinat, vestit i pom 
de flors, i el seu estimat Vitxet 
que obria el seguici amb els ulls 
plens de bondat i amb el barret i la 
barba de senyor antic.  

 De sobte va entrar una 
treballadora del Museu.

-Senyora, hem de tancar.
-Vitxet, he d’anar-me’n. Mai 

no m’hauria pensat que tinguessis 
tants records. M’ho he passat molt 
bé. I estic contenta que m’hagis 
reconegut.

El Vitxet tenia la mirada 
fixa, ni tan sols va parpellejar. 
La irrupció de la conserge havia 
trencat l’encant.

L’Àngela embolcalla la imatge 
dels seus gegants amb la mirada 
emocionada. I posa punt final. 
L’endemà en aquella hora serà 
a nou-cents quilòmetres d’allà. 
Surt del Museu, fa un vent gelat. 
“Potser bufa el Joanet de Prades”, 
pensa. I somriu entendrida 
apressant el pas.
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