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En un diumenge passat per aigua, el món geganter i graller de Mont-roig va participar 

molt activament en la 14a Festa del Bandoler que es dugué a terme en aquella localitat 

de l’Alt Camp, a mig camí entre Reus, Valls i Montblanc. 

 

La Colla Gegantera i Grallera del Barri de Dalt, Pitota i Pitot i la del Barri dels Sis 

Carrers,  a més dels Grallers de Mont-roig, hi foren presents tot i que el mal temps, com 

hem dit, va aigualir la festa (mai més ben dit).  

 

El ball de gegants i capgrossos es va haver de 

fer al poliesportiu municipal d’aquella 

població tota vegada que, en tot el matí, no va 

parar de ploure. Malgrat tot, la festa gegantera 

es va poder dur a terme, tot i que les vint 

colles convidades a Alcover no van poder 

transitar pels estrets i bonics carrers que 

haguessin fet molt més agradable i vistosa la 

cercavila que l’organització havia dissenyat 

amb molta il·lusió. El mal temps, però, no va 

poder impedir un generós esmorzar que els amfitrions havien preparat per als seus 

convidats. Destaquem, en aquesta sortida, que sis capgrossos del poble de Mont-roig 

també hi van participar, portats per canalla 

del Barri dels Sis Carrers, cosa que feu més 

alegre la trobada i que van ballar en 

substitució dels gegants Miquel i Roca 

perquè no fou possible poder muntar-los a 

l’igual que la gran majoria de gegants 

convidats. De ben segur que l’any que ve 

s’hi tornarà, esperant que la pluja no espatlli 

una tan nostrada festa com és el ball i 

cercavila dels gegants. Una Fira del 

Bandoler que havia estat (fins a la pluja) 

molt participada especialment amb el teatre al carrer, el mercat medieval, parades de 

diferents oficis, artesania i gastronomia. Amb moltes ganes de tornar-hi! 
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