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Benvolguts amics geganters: 
 
Crec que tenc la necessitat de donar una explicació pel que fa 
referència al primer full informatiu de la nostra Agrupació. Tots 
sabeu que aquet butlletí va arribar tard i com qui diu fora de plaç. La 
veritat és que la falta d’experiència ha fet que hi hagués un retràs i 
un mala coordinació entre la redacció del full i la secretaria a l’hora 
de procedir a l’enviament de les cartes per correu, pero com se sol 
dir “de les errades s’aprèn”. Solament em resta demanar disculpes 
per aquest fet i intentar que no torni a succeir. 
 
És el meu desig que hagueu començat be aquest 2005 i que ens 
comencem a trobar a les trobades de gegants d’aquest any. 
 
Vos saluda 
Antoni Oliver 
 
 
Acte Vandàlic  NA ROSER, SA GEGANTA  D’ES CASTELL 
 
Davant els fets succeïts fa pocs dies en que una o vàries persones 
van entrar a l’antic Quarter d’Enginyers d’Es Castell, on estan 
guardats els gegants del poble, amb l’objectiu de destrossar Na 
Roser, els geganters menorquins ens formulem les següents 
preguntes a nosaltres mateixos, a la societat en general i les 
formulem principalment a les persones autores de les destrosses: 
 
Ens demanem quin pot ser el coeficient cultural d’una persona per 
intentar destruir una figura símbol d’un poble i la seva cultura? 
Ens demanem, com es devien sentir els autors mentre estaven 
consumant la destrucció: valents?, forts?, importants?, es devien 
sentir notícia? protagonistes? titular?. 
Quina pot ser l’educació que poden haver rebut aquestes persones i 
que devien estar fent els seus pares mentre els al·lots estaven 



rebent les seves primeres lliçons de com destruir els bens de la 
comunitat? 
Ens demanem, què devien sentir els autors en acabar la feina i 
contemplar l’obra?. 
 
Valorar el que corre per dins els caps dels autors dels fets ha de ser 
feina d’un especialista, però, si bé deixem algunes preguntes a 
l’aire, hi deixem també algunes possibles respostes entre les moltes 
que es poden formular. 
 
Podria ser que les persones que s’han entretingut destrossant la 
geganta d’Es Castell no tinguin capacitat per valorar el que 
representen els gegants dins la cultura dels pobles i també és 
possible que la paraula cultura les hi soni com a alguna cosa molt 
llunyana. 
És possible que efectivament els autors de la destrossa es sentissin 
forts davant el poble al que estaven agredint, sense saber que 
entrar d’amagat a un local i destrossar una figura de cartró denota 
més malaltia que valentia.  
Podria ser que aquestes persones mai hagin rebut un mínim 
d’educació en positiu i sols hagin après a odiar (a ells mateixos en 
primer lloc i a la societat com a conseqüència). 
Pena ens fa pensar que algú després d’un acte de valentia tan gran 
com aquest pogués fins i tot celebrar la seva obra. 
 
Que cada un tregui les seves conclusions sobre un fet com aquest. 
Tot i que la Colla Gegantera d’Es Castell no disposa de persones 
especialitzades en la reparació de gegants, els geganters 
menorquins ja ens estem coordinant per tots junts reparar lo abans 
possible un símbol del poble d’Es Castell tan important com és Na 
Roser.  
 
Els geganters ja tenim les eines i els materials a punt per començar 
les reparacions, la geganta en poc temps tornarà a sortir a ballar i 
l’episodi prest serà oblidat. L’única tristor relacionada amb aquest 
incident que perdurarà per molts anys és la realitat d’unes persones 
que víctimes de la incultura, un coeficient i una educació totalment 
insuficients creuen que causar notícies com aquestes els fa sentir 
bé. De tot cor els desitgem que lo abans possible reflexionin sobre 
la seva actitud, facin el que hagin que fer, i en el menor temps 
possible siguin capaços de vèncer les seves frustracions. 
 



Colla de Geganters i Grallers d’Es Castell, Colla de Geganters i 
Capgrossos de Sant Lluís, Colla de Geganters i Grallers de Maó, 
Colla de Geganters de Llucmaçanes i Colla de Geganters i Grallers 
d’Alaior. 
 
 
Reunions 
 
Una vegada concluides les festes de nadal i any nou, s’està 
preparant una nova reunió per tal d’anar marcant les pautes a 
seguir per la nostra Agrupació. D’aquestes reunions se vos 
informarà a través de la corresponent ordre del dia que rebreu. 
 
 
Calendari de Tobades i Festes 2005  
 
Segons l’acord duit a terme a la reunió, aquest és el calendari que 
actualment tenim. Si alguna colla envia les seves dades, es 
publicaran. 
 
GENER 

16 Festes de Muro Mallorca
29 Sant Sebastià  Palma de Mallorca Mallorca

FEBRER 
MARÇ 
ABRIL 
MAIG 
JUNY 

4 Festes de Manacor Mallorca
JULIOL 
AGOST 

6 i 7 Festes de Llumaçanes Menorca
14 i 15 Festes de Alaior Menorca
20 Festes de Sant Climent Menorca
24 i 25 Festes d’Es Castell Menorca

SETEMBRE 
Del 6 al 9 Festes de Maó Menorca
24 Festes de Cala Emporta Menorca

OCTUBRE 
NOVEMBRE 
 
NOTA: Si detactau cap error agrairïem que ho comunicasiu a la 
redacció del Full. 


