
Maó va ser la primera ciutat de l'illa que va incorporar els gegants a les

festes patronals. Això va ser per les Festes de la Mare de Déu de Gràcia de

Maó de l’any 1929, quan l’Ajuntament va llogar a una casa de Barcelona

una parella de gegants i quatre capgrossos. Les figures van romandre a la

ciutat els dies per als quals havien estat contractades i un cop acabades les

festes  van  ser  retornades  al  seu  propietari.  L'any  1934  van  repetir

l'experiència; però en aquesta ocasió l'Ajuntament va comprar les figures.

Aquells  gegants  són  els  actuals  Tomeu  i  Guida,  els  primers  que  foren

empadronats  a  la  nostra  illa  i  els  que  marcarien  el  punt  de  partida  de

l’actual família dels gegants menorquins.

A partir d’aquell any els gegants ja no van faltar mai a la seva cita amb les

festes patronals; i per açò va ser necessari triar uns dies i uns horaris, que

després  han  anat  variant  amb  el  pas  dels  anys,  perquè  fossin  els  dels

gegants. Aquests, per una altra banda, van haver d’experimentar un procés

pel  qual  passarien  de  ser  un  número  importat  de  terres  catalanes  a

representar un símbol dins unes festes que no havien estat pensades per a

ells.



La dècada dels vuitanta va marcar els precedents de l’actual esclat del món

geganter. És així que l’any 1986 els gegants de Maó van tornar a la ciutat

de  Barcelona,  que  els  havia  vist  néixer,  per  participar  en  qualitat  de

representants de les Illes en les Festes de la Mercè. I, posteriorment, el dia

del pregó de les Festes de la Mare de Déu de Gràcia de l’any 1988 va tenir

lloc la primera trobada de gegants celebrada a la nostra illa, amb figures

arribades en representació dels diferents pobles, i fins i tot amb una parella

de gegants arribada expressament de terres catalanes.

La dècada dels noranta, a més, portà una nova mena d’entitat cultural fins

al moment no desenvolupada a l’illa, les anomenades colles de geganters,

que  en  poc  temps  substituirien  els  antics  portadors  de  gegants  com  a

persones contractades de manera ocasional per als dies de la festa major.


