


 APLEC AL CEMENTIRI VELL · 17 d’abril

 Dilluns de Pasqua, l’Isidre i la Magdalena s’arribaran 
als peus del Cementiri Vell per compartir amb tots 
els masquefins i les masquefines un dels actes 
més tradicionals i simbòlics del poble: l’Aplec. Els 
podrem veure dins l’Església romànica de Sant Pere i 
la Santa Creu i dansant al ritme de la Cobla convidada.

L’ARRELS · 24 de juny

El dia en què l’Isidre i la Magdalena compliran el seu 
trentè aniversari, l’Associació Cultural Els Gegants 
Som aterrarà a Masquefa per realitzar i produir un 
espectacle que mostri la cultura local i dels voltants 

d’una manera diferent i que cridi l’atenció d’aquells 
que creuen haver-la gaudit en totes les seves vessants. 

Mitjançant danses tradicionals i balls coreografiats de 
gegants, nans i/o bestiari, s’explicarà la història que envolta Masquefa i les 
mateixes figures i danses que ompliran l’escena.

Pujada al Cementiri Vell

CERCAVILA DE SANT ISIDRE · 13 de maig

Com és tradició, el dissabte del cap de setmana de la Festa Major Petita, 
el Seguici masquefí sortirà al carrer acompanyat de diferents figures de 
l’imaginari festiu i balls tradicionals. Enguany ens visitaran capgrossos, 
bastoners, bèsties, esbarts dansaires, trabucaires i gegants d’arreu del país.

OFICI SOLEMNE · 14 de maig

Diables, Bastoners i Gegants enfilaran camí cap a la parròquia de Sant Pere, 
on es farà la tradicional missa en honor a Sant Isidre, patró de la Vila, i els 
Gegants faran ofrena del coixí de flors, en nom de tots els masquefins.

Festa Major Petita · Sant Isidre

Arrels de Tradició



EXPOSICIÓ i XERRADES · 2 de desembre

A tot just un mes d’acabar l’any, s’inaugurarà una exposició que recollirà 
els trenta anys d’història de l’Isidre i la Magdalena, on també s’inclouran 
memòries del 2017. També s’explicaran, amb xerrades i taules rodones, fets 
curiosos o moments poc explorats de la història dels nostres Gegants.

PASSEJADA DELS GEGANTS · 3 de desembre

Amb la presència extraordinària dels Gegants i Gegantons de l’Agrupació 
de Colles de Geganters de Catalunya, l’Isidre i la Magdalena, clouran els 
actes del trentè aniversari amb una petita passejada per la Fira de Sant Eloi 
i una Mostra de Balls del tot significativa.

LA TROBADA DE FESTA MAJOR · 19 de juliol

Un dia abans que comenci la Festa Major de Sta. Magdalena, sortiran en 
cercavila els Bastoners, els Diables i els Gegants fins a la Capella del Roser. 
Serà allà on s’inaugurarà l’exposició del Seguici, que es podrà veure tota la 
Festa Major.

L’INICI DE LA FESTA · 20 de juliol

Els Gegants de Masquefa donaran el tret de sortida 
de la Festa Major de Sta. Magdalena amb una 
pasejada que començarà amb l’obertura de les 
portes de la parròquia de Sant Pere, simbolitzant 
que la festa surt al carrer, i recorrerà part dels carrers 
de la Vila per acabar a la Capella del Roser.

PASSADA DE FESTA MAJOR · 22 de juliol

Com cada anyada, en la diada de Sta. Magdalena, els Gegants i Gegantons 
de Masquefa faran la passada fins al’Església per fer l’entrega del ram de 
la Geganta a Sta. Magdalena, patrona de Masquefa. En aquest context es 
recuperarà una peça del mestre Josep Mata anomenada Per a tu, Magdalena.

TROBADA DE GEGANTS · 22 de juliol

La tradicional Cercavila de Festa Major, enguany ens convertirà en una 
mostra de Gegants representatius del territori català: pagesos, reis, comtes 
i senyors feudals dansaran pels carrers de la nostra Vila tot acompanyant el 
Seguici masquefí.

Actes de Cloenda

Festa Major · Santa Magdalena



Els Gegants de Masquefa van ser construïts pel 
cardoní Antoni Mujal seguint els esbossos que 
havien fet els joves de l’escola el Turó de Masquefa. 
Per dissenyar-los, el constructor es va inspirar en 
la mitologia asteca, trets que es noten tant en el 
casc, ceptre, punys i armadura del Gegant, com en 
la diadema que llueix la Geganta. Els Gegants són, per 
tant, personatges imaginaris que simbolitzen una parella  
de senyors feudals.

Van ser estrenats per Sant Joan del 1987 i apadrinats pels Gegants de 
Capellades i els Gegants vells de la Beguda. Es batejaren amb aquestes 
paraules:

A vos geganta / com la reina perfumada / després tan venerada / us direm 
Magdalena / I a vos gegant, com qui bous i esquelles / li feien les rengleres / us 
direm Isidre / que tothom bé sap prou / que no és cas que es dongui molt.

Els nostres gegants tenen ball propi, estrenat el 27 d’octubre de 2007. El 
Vals dels Gegants de Masquefa, obra creada pel mestre Josep Mata, amb 
coreografia d’en Xavier Leoz i en Lluís Ardèvol.

L ’Isidre i la Magdalena
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