
Cent anys no es fan cada dia. Tothom sap que la història 
dels nans de Mataró ve de lluny, però aquestes Santes 
farà cent anys que van arribar uns dels més populars 
dels divuit que tenim avui dia. Ells són en Patufet, 
un personatge divertit i caricaturesc protagonista 
d’una popular revista, i els dos Macers, unes figures 
tradicionals i solemnes que obren pas a les autoritats. 

Aquesta exposició vol ser un resum de la història 
d’aquests tres capgrossos singulars i així difondre una 
mica més les anècdotes i llegendes que els envolten. 
Al llarg de la mostra intentarem explicar-vos per què 
es van fer aquests nans, qui els va fer, com van arribar 
a casa nostra… i, fins i tot, descobrirem que tenen 
germans bessons!

Endinseu-vos-hi i gaudiu de la festa!

L’ANY DE LA PICOR
DELS MACERS I EN PATUFET DE MATARÓ

100 ANYS



El primer gegant de Catalunya es troba documentat l’any 
1424 a Barcelona i el primer capgròs, l’any 1760 a Olot, tot 
i que podria ser molt anterior.

A Mataró, la primera nota escrita de gegants és de l’any 
1683, i els nans no els trobem fins l’any 1864, quan les 
figures actuals apareixen citades al programa de les 
Santes: «Dia 26. En la tarde de este dia después de un 
repique general de campanas saldran a recorrer las calles 
de la población los gigantes y comparsa de enanos».

El folklorista Joan Amades deia que els nans, estrafets 
i entremaliats, feien contrast amb la majestuositat i 
espectacularitat dels gegants. Ell mateix explicava que 
a Mataró «hi havia tres parelles que dataven d’abans 
de l’any 1840. Anaven vestits de comtes, ells amb barret 
de gresol i perruca blanca, elles amb còfia». Aquesta 
imatge era l’habitual de molts nans de l’època, com els de 
Montblanc, Cardona i Manresa. Fins i tot, els nostres nans 
tenen germans bessons a Girona i Terrassa.

Els sis nans primitius van ser reformats i l’any 1902 van 
guanyar una medalla de plata al Concurs de Gegants, Nans 
i Monstres Típics de les Festes de la Mercè de Barcelona.

Els primers sis

1966 

Els cabeçuts d’Olot per les Festes del Tura.

ICGC. Fons Cuyàs. 

1960 

Els nans de Manresa, d’una estètica 
similar als de Mataró.

Foto: ICGC. Fons Cuyàs.

1950

Els capgrossos de Girona, amb algunes figures 
idèntiques als nans històrics de Mataró. 

ICGC. Fons Cuyàs.



L’any 1922 genera moltes incògnites a Mataró. La Junta 
Municipal, convocada a l’inici de la Dictadura de Primo de 
Rivera el 1923, tenia l’única missió de revisar i censurar els 
comptes i documents generats l’any anterior. Aquest fet ens 
va deixar sense part de la informació generada als plens.

Sabem que a Mataró és època de pistolerisme, vagues i 
locuts (lock outs) deguts a la crisi econòmica i social a 
resultes de la Primera Guerra Mundial i de les reivindicacions 
de millores laborals inspirades per la Vaga de la Canadenca. 
Hi trobem una burgesia extasiada pel modernisme, la 
renaixença i el catalanisme, i preocupada pel creixement 
econòmic de les seves empreses i la prosperitat de 
l’autonomia. La de la ciutat està lligada al tèxtil i el vidre, i 
s’expressa a través de la premsa, els Jocs Florals, l’art i les 
revistes infantils (com En Patufet, de Folch i Torres).

El que sí que podem assegurar és que la ciutat tenia 
personalitats repartides per totes les classes socials. La 
Mancomunitat estava presidida pel mataroní Josep Puig i 
Cadafalch, catalanista, arqueòleg i arquitecte modernista. 
Mentrestant, al Forn del Vidre hi va arribar Joan Peiró, 
acabat de nomenar dirigent de l’anarcosindicalisme al 
capdavant de la CNT. Fou símbol del cooperativisme i un 
ferm defensor dels drets dels treballadors.

Dins d’aquest context històric, hi apareixen uns altres 
personatges que de ben segur que us sonaran.

Ara fa cent anys

1922

Portada del programa de Les Santes 1922.

Fons MASMM.

1922

Cartell de Les Santes de 1922, publicat al Diari de 
Mataró i la comarca.

Col·lecció Mataró i el Maresme. Fons Especials de la Fundació Iluro.

c. 1950

El Follet i altres nans.

Santi Carreras i Sajaloli. Arxiu Municipal de Mataró. Fons Carreras.

1964

En Patufet parlant davant l’Ajuntament.

Autor desconegut. Arxiu Municipal de Mataró. 
Fons Ajuntament de Mataró.



El 25 de juliol de 1922 a les sis de la tarda, van arribar 
a la ciutat en Patufet i els dos Macers. Les cròniques 
expliquen que en Patufet va aparèixer a l’estació, on 
l’esperaven la banda municipal, els gegants, els nans 
(que estrenaven vestits), els nous Macers o Porrers i 
diversos cotxes amb mainada.

En Patufet va pujar a un descapotable, des d’on va 
repartir caramels. La proposta inicial era 
repartir Patufets, però la tirada setmanal 
es va esgotar. La comitiva va passar pels 
carrers de Xurruca, de la Mercè (Camí 
Ral) i les Rambles per enfilar la Riera i 
parar a l’Ajuntament. Un cop al balcó, 
el capgròs va proclamar el seu discurs 
gràcies a la veu de Ricard Colomer.

L’acte, organitzat per l’Sport Mataronès, 
va ser un èxit de convocatòria. Tot i així, 
no deixa de ser curiós que, malgrat que 
s’estrenaven el mateix dia, els dos Macers 
no tinguessin el protagonisme del seu 
company. Potser perquè ell era molt més 
popular?

Benvinguts!

1922-1929 

Els nans al parc Central. 

Autor desconegut. MASMM. Col·lecció Mataró.

1951 

Els nans arribant a la plaça de Santa Maria.

ICGC. Fons Cuyàs.

1930

Els nans i els gegants a la plaça de Santa Maria.

Santiago Carreras Olivé. Arxiu Municipal de Mataró. 
Fons fotogràfic l’Abans-Mataró.

Salut amics, entre vosaltres
per sempre més ja’m tindreu;
l’amistat des d’ara us brindo

i no us en penedireu.
Jo vos contaré rondalles,

que só après d’un vell gegant,
que a voltes us farán riure,

i altres vos enternirán.
I educaré amb gelosia,

vostre cor i vostre esperit.
Salut amics, el món és nostre.

Avant, de cara a l’infinit.



Autor desconegut. Arxiu Municipal de Mataró. 
Col·lecció Manuel Lligonya i Clavell. 

Recorregut
que va fer 

la comitiva del
25/7/1922

1 Estació 5 ajuntament3 Plaça de Santa Anna

2 rambla 4 Església de Santa Anna

TOTES LES FOTOGRAFIES:



PATIM, 
PATAM, PATUM!

1951

Els Macers, en Patufet i els altres nans.

ICGC. Fons Cuyàs.

2022

En Patufet.

Joan Casas.

Qui no ha sentit mai a parlar 
d’en Patufet? La història 
d’aquest vailet entremaliat 
que era més petit que una 
moneda i que va acabar a la 
panxa d’un bou és una de les 
més conegudes a casa nostra.

La seva popularitat va fer que 
l’any 1904 sorgís una revista 
infantil il·lustrada que es 
titulava En Patufet i que va 
tenir molt d’èxit. Encara avui 
segueix sent el setmanari en 
llengua catalana que més 
tirada ha tingut, amb una 
impressió de 65.000 exemplars 
i 325.000 lectors setmanals. 
No és d’estranyar que, a l’hora 
de triar quina nova figura 
havia d’entrar a formar part 
de la comparsa dels nans, es 
triés en Patufet. 

És com si ara 
féssim un nan 

d’en Mic o 
d’en Doraemon!



Què és un macer o porrer? És 
una persona que porta una 
maça o porra a les desfilades 
solemnes i que habitualment 
obre pas a les autoritats 
civils o religioses. Si us hi 
fixeu, encara avui el dia de 
les Santes surten dos macers 
davant del consistori.

Aquesta funció cerimonial ha 
estat adoptada en algunes 
poblacions per capgrossos, 
que obren pas als gegants. 
És el cas dels Macers de 
Barcelona, Vilanova i la Geltrú, 
l’Espluga de Francolí, el Prat 
de Llobregat o el nano Capità 
de Tarragona. Són figures 
més cerimonials que la resta i 
normalment porten una vara, 
maça o porra a la mà. En el 
cas dels nostres Macers, no 
han portat mai res però sí que 
habitualment són els últims 

nans en desfilar, tot precedint la 
Família Robafaves.

Fins i tot, en alguna ocasió han 
arribat a sortir sense els altres 
nans, accentuant la seva funció 
protocol·lària.

ELS MACERS, 
AGUTZILS 
O PORRERS

1952

Capgrossos de Vilanova i la Geltrú, amb els Macers 
al capdavant.

ICGC. Fons Cuyàs.

2014 

Nano Capità de Tarragona.

Arxiu Badal.

2014 

Els Macers de Manresa per la Festa Major.

Arxiu Badal.

2021

Capgrossos Macers de la Ciutat de Barcelona. 

Arxiu Badal.

Puja a la segona planta del 
Museu de Mataró i descobreix 
com anaven vestits aquests 

personatges!

?macers municipalsVOLS VEURE L’ANTIC VESTUARI
 dels 



És el mateix un nan que un 
capgròs? Doncs no. Tot i que 
el més habitual és fer servir les 
dues paraules indistintament, 
realment són peces diferents.

Segons la Gran Enciclopèdia 
Catalana, un nan és una 
«figura d’entremès formada 
per una persona amb el 
cap ficat dins un gran cap 
de cartró, grotesc, que fa 
l’efecte de curt de cos».

En canvi, un capgròs és 
una «pròtesi en forma de 
cap, generalment humà, 
que es col·loca damunt 
les espatlles del portador 
provocant solament l’efecte 
d’un personatge amb el cap 
desmesurat, motiu pel qual 
el portador acostuma a 
veure-hi per la boca oberta 
o entreoberta d’aquest. La 
diferència essencial entre 
el nan i el capgròs és que el 
portador d’aquest darrer, en 

tenir lliure i visible la resta del 
cos, té moltes més possibilitats 
de recrear teatralment totes les 
característiques del personatge 
que representa».

És a dir, físicament un capgròs 
fa l’efecte d’una persona amb el 
cap gros i el portador s’hi veu a 
través de la boca. En canvi, els 
nans semblen persones petites 
i el portador mira a partir d’un 
forat al front de la figura.

NANS… O 
CAPGROSSOS?

1976

El Macer Seriós, una de les velles i en Patufet.

Joan Grané. Arxiu Municipal de Mataró. Fons Joan Grané.

1977

Els Macers, el Xinès i el Turc o Pasquistanès.

Miquel Sala. Fons Miquel Sala i Girbal.

1977

Les velles.

Miquel Sala. Fons Miquel Sala i Girbal.

2019

Els gegants i nans de Mataró.

Arxiu Badal.

PER TANT, A MATARÓ TENIM QUINZE NANS I TRES CAPGROSSOS!



Sabies que tant en Patufet 
com els Macers tenen germans 
bessons? D’això se’n diuen 
figures de sèrie, ja que es fan 
aprofitant un mateix motllo 
i d’aquesta manera són més 
barates.

L’any 1912 l’Ajuntament de 
Pamplona va encarregar al 
taller barceloní El Ingenio la 
creació de dos capgrossos 
reproduint els que anteriorment 
hi havia hagut a la ciutat. No 
se sap qui en va ser l’escultor. 
Les figures es coneixen com 
a Napoleón (Macer Seriós) i 
Patata (Macer Rialler).

Van agradar tant, que el taller 
els va afegir al seu catàleg. 
Així va ser com cap a l’any 1916 
es va construir una parella 
idèntica per a Llucmajor 
(Mallorca). Això mateix 
passaria l’any 1922 amb els 
Macers de Mataró. A més, la 
Casa Paquita també en tenia 

uns, que llogava a poblacions 
que no tenien nans propis, com 
Sitges (1922) i Maó (1929).

El mateix va passar amb en 
Patufet. En aquest cas, el primer 
capgròs seria el que Torelló va 
comprar a El Ingenio l’any 1908. 
El 25 de juliol de l’any 1922 es 
va estrenar el de Mataró i el 26 
d’agost, el de Sitges. També es 
conserva un capgròs idèntic 
a Terrassa, que el 1965 va ser 
regalat a la ciutat per la Caixa 
d’Estalvis de Terrassa.

GERMANS 
BESSONS

1954

Capgrossos de Torelló, entre els quals trobem el 
primer Patufet del motllo d’El Ingenio.

ICGC. Fons Cuyàs.

c. 1922

Capgrossos de Sitges.

L. Roisin. Arxiu Municipal de Mataró.

2010 

Els kilikis de Pamplona.

Josep Miñana.

2009 

Els capgrossos de Llucmajor.

Josep Miñana.



Els Macers i en Patufet van continuar sortint amb la 
resta de la comparsa i així ho han fet fins avui. L’any 
1930 els gegants van ser reformats per Josep Maria 
Diamant i es va aprofitar per fer vestits nous als nans. 
Cap a l’any 1939 en Carrau es converteix en el Moro. 
No serà fins l’any 1941 que tornen a ser reformats pel 
mateix Diamant. Al llarg dels anys quaranta i cinquanta 
desapareix una de les velles i neixen el Xinès, l’Arlequí 
o Pierrot, el Bufó i el Follet. També apareix i desapareix 
un nan calb i molt lleig, conegut popularment com 
el Dràcula.

Però les figures van caure en decadència, i l’any 1963 
només van sortir en Maneló, la Toneta i en Patufet. 
Un any més tard, en Diamant fa una rèplica dels 
nans en polièster per augmentar-ne la resistència i 
rebaixar-ne el pes. Així és com la comparsa es queda 
en onze figures: les quatre velles, el Pagès, en Patufet, 
els Macers, el Moro, el Xinès i el Turc o Paquistanès.

El pas dels anys

1982

El Macer Seriós.

ICGC. Fons Cuyàs.

c. 1950

La canalla amb una de les velles i el Follet.

Santi Carreras Sajaloli. Arxiu Municipal de Mataró. Fons Carreras.

c. 1940 

Els gegants i nans, davant l’Ajuntament.

Autor desconegut. Arxiu Municipal de Mataró. 
Fons fotogràfic l’Abans-Mataró.

1987

El Macer Rialler.

Miquel Sala. Fons Miquel Sala i Girbal.



Ja a Les Santes democràtiques, l’any 1982 els onze nans prenen 
la fesomia actual de la mà d’en Manel Casserras. Dos anys més 
tard ell mateix recrea en Pierrot, el Comte, el Follet i en Carrau, 
fins arribar als quinze membres històrics. Per celebrar-ho, es fa 
la primera trobada de nans, la Capgrossada, amb les figures de 
Manresa, Cardona, Argentona i Vic.

El mateix 1984 s’aproven les noves bases de la Colla dels 
Gegants i Nans de la Ciutat, i s’aconsegueix que els portin 
trenta nois i noies (dos per nan) sense cobrar, mitjançant unes 
llistes obertes a tothom. A més, els Nans es reafirmen com a 
part de la representació institucional de la ciutat.

Però la història no s’acaba aquí. Amb motiu del 75è aniversari 
d’Els Pastorets de Mataró, Casserras fa dos nans nous que 
representen els populars pastors Jonàs i Mataties. S’estrenen 
per Sant Jordi de 1992.

Finalment, l’any 1998 neix el nan d’en Biada, impulsor de la 
primera línia de ferrocarril de la península, que arribava als 
150 anys d’història. És obra de Sergio Laniado. D’aleshores ençà, 
els nans són 18 i la colla està formada per 45 nens i nenes.

A mode de curiositat, els nans també han arribat a comptar 
amb un acte propi: la Revolta dels Nans, nascuda l’any 2003. 
Es tractava de reproduir l’esquema de la Nit Boja però amb les 
colles infantils. L’any 2007 va deixar de celebrar-se i va néixer 
un acte amb els gegants: el De parranda!

Nans i més nans

1987

Vestint en Patufet.

Miquel Sala. Fons Miquel Sala i Girbal.

1950

Els gegants i els nans al peu de la Creu de Terme. S’hi pot veure el 
nan conegut com el Dràcula. 

Arxiu Municipal de Mataró. Fons Ajuntament de Mataró.

1964

Els nans i els gegants.  

Enric Quintana. Arxiu Municipal de Mataró. 
Fons Quintana (Donació Xavier Cateura i Valls).



El flabiol, els gegants i els nans són una trilogia 
inseparable. A la ciutat no entenem la sortida 
de la Família Robafaves sense el so dels flabiols 
i tamborins. De fet, la primera referència a 
l’instrument la trobem per Corpus de l’any 1719, 
quan ja acompanyava els gegants.

Un dels flabiolaires més destacats del país va ser 
en Quirze Perich (1896 – 1985), qui durant molts 
anys va ser l’acompanyant dels gegants i els nans 
de Mataró. L’any 1945 ja tocava per ells, feina que 
no va deixar fins l’any 1980. 

Del seu repertori en surt l’any 1982 el Ball de Nans, 
una melodia inspirada en la Polca d’en Borina que 
interpretava el mateix Perich. La coreografia és de 
Montserrat Calsapeu.

L’altre ball de la comparsa és la Rumbeta dels Nans 
Nous, que ballen els tres nouvinguts d’ençà de l’any 
2005. La melodia és d’Alba Pujol i la coreografia de 
Montserrat Calsapeu.

Actualment la colla compta amb 12 flabiolaires, que 
acompanyen els gegants i els nans en totes les seves 
aparicions públiques.

El flabiol i 
el ball de Nans 

2014

Els flabiolaires sortint de l’Ajuntament, escortats pels Macers.  

Arxiu Badal.

c. 1980

En Quirze Perich tocant per als nans i els 
gegants.

Arxiu Municipal de Mataró. Fons El Maresme.

Escaneja aquest QR!

?Ball de Nans

la Rumbeta

VOLS VEURE 
 el 

 &



I per molts 
anys més!

Arribem al final d’aquest llarg camí. Cent anys donen per 
molt: moltes Santes, moltes diades de Sant Jordi, diverses 
visites a l’ermita de Sant Simó i innombrables sortides a 
les festes de barri de la ciutat. A més, els nans també han 
visitat diverses poblacions catalanes com Montblanc, 
Tarragona, Granollers, Premià de Mar o Barcelona, sovint 
en solitari. Així és com s’han convertit en uns magnífics 
representants de la nostra ciutat, tant en trobades de 
capgrossos centenaris com en festes singulars.

I és que els nostres nans són uns dels més característics 
del país. Tant per la seva morfologia, com pel seu nombre 
com per la seva alçada. També per la seva forma d’actuar, 
amb les seves corredisses, empaitades, ensurts i les 
recollides dels xumets d’aquells mataronins i mataronines 
que ja es fan grans.

Per tot això i per moltes més raons, avui celebrem amb 
moltes ganes que en Patufet, el Macer Seriós i el Macer 
Rialler ja fa cent anys que ens acompanyen.

I per molts anys més!

L’ANY DE LA PICOR
DELS MACERS I EN PATUFET DE MATARÓ

100 ANYS

Organitza
Ajuntament de Mataró

Museu de Mataró
Colla dels Gegants i Nans de la Ciutat de Mataró

Disseny
Las Gardenias

Conservació
CRAT, Conservació i restauració, scp

Producció
Instants Foto

Agraïments
Arxiu Badal, Arxiu Municipal de Mataró, Joan Casas, 

Nicolau Guanyabens, Josep Miñana, Eloi Miralles - Arxiu Ferragut, 
Fundació Iluro, Gegants de Llucmajor, Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya, Mataró Audiovisual, Museu Arxiu de 

Santa Maria de Mataró i Taller Casserras

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:ORGANITZA:

Colla dels Gegants i Nans
de la Ciutat de Mataró


