T’AGRADEN ELS GEGANTS?
Vols ser un geganter de la colla de Maó? Si es així, aquí trobaràs tota la informació que
necessites. Aquestes son algunes de les coses que has de conèixer sobre el funcionament
de la colla.

Qui pot ser geganter de Maó?
En principi la colla està oberta a tothom que pugui complir amb alguna de les funcions
que hi ha per dur a terme dins la colla.

Quines son aquestes funcions?
Els membres de la colla poden ser portadors, o be músics. Els portadors son els
encarregats de fer moure’s i ballar les figures de la colla, els gegants en Tomeu i na
Guida, els gegantons en Pere i na Gracia, i el nano en Miquelet Es Salero. Els músics
son els encarregats de posar música a les nostres sortides. Els instruments que fem
servir son la gralla i el tabal.

A quina edat es pot ser geganter?
Depèn de la funció que es vulgui complir. L’edat mínima per entrar a la colla es d’onze
(11) anys. Ara be, s’estableixen tres grups d’edat, cadascun amb les seves condicions
particulars:
11 a 14 anys. Han d’estar en tot moment acompanyats per un adult que se’n faci
responsable.
15 a 17 anys. Poden venir sense acompanyar, però hauran de tenir l’autorització del seus
pares o tutors. Per a les sortides fora de l’illa hauran de presentar una autorització
especial.
18 anys o més. Els majors d’edat son plenament responsables per si mateixos.
En el cas dels menors d’edat, la colla no es fa responsable en cap moment de la seva
guarda i custodia.

Quina funció puc dur a terme?
La que més t’agradi.
Per ser músic fa falta, evidentment, una certa vocació musical. La colla donarà la
formació específica per a sonar l’instrument escollit i facilitarà un instrument durant els
primers dies, per a la presa de contacte. Si l’aspirant decideix formar part de la colla,
haurà d’adquirir el seu propi instrument. El número de persones que poden participar als
actes de gegants com a músics es limitat, per tant, s’haurà de estar a la disponibilitat de
places vacants per a poder entrar al grup musical de la colla.
Per ser portador de gegants, gegantons o nano s’ha de tenir l’alçada suficient i la força
necessària per a poder moure la figura escollida. També s’ha de tenir en compte que la
funció de carregar gegants pot agreujar lesions que es tinguin a l’esquena o cames, o pot
provocar-les en fillets en edat de creixement.
Vols ser geganter de Maó?
Si es així, omple la fitxa que hi ha a continuació i envia’ns-la per correu electrònic o per
correu ordinari. Mos posarem en contacte amb tu i quedarem per conèixer-nos i veure si
pots entrar a la colla.

