HISTÒRIA DELS GEGANTS ROMANS
Els anys vuitanta, a remolc dels canvis que es produeixen en el concepte
de festa i relacionat estretament amb el nou caràcter que va prenent la Festa
Major, pel que suposa de recuperació de la cultura popular i pel que fa a la
potenciació de la participació de més amplis sectors de la població, és quan
l'Ajuntament de Caldes de Malavella, davant la impossibilitat de recuperar els
antics gegants bizantins dels anys seixanta, decideix la incorporació d’una nova
parella de gegants al poble.
És per això que l'any 1988 es contacta amb diferents constructors de
gegants per tal de demanar-los pressupost. Després d'examinar diferents opcions
es decideix encarregar la confecció dels dos nous gegants al taller de Mariàngels i
Alfred Mercader, d'Arenys de Munt (Maresme). Aquests nous gegants són de
tipologia més moderna, de cartró pedra i d'estructura d'alumini que els fa molt més
manejables. Es decideix que siguin uns gegants romans.
S'estrenen el divendres dia 5 d'agost de 1988, abans del pregó de la Festa
Major. Després de la seva presentació es promogué el bateig, que va tenir lloc l'11
de setembre del mateix any a la plaça de l'Ajuntament. Se'ls batejà amb el nom
d'Emília Quirina i Claudi Calderí i s'escolliren aquests noms per les segúents
raons: Emília i Claudi són dos noms clarament llatins i s'acompanyen del Quirina,
que era el nom del llinatge romà que ostentava l'autoritat municipal (decurió) a la
Caldes romana i del Calderí que és un símbol heràldic estretament lligat a la
nostra vila.
En l'acte de bateig, es va donar difusió a una llegenda dels Gegants dels
tres pujols en què es parlava de les gestes protagonitzades pels nostres gegants.

PRESENTACIÓ DELS GEGANTS AL POBLE DE CALDES (bateig)

"Els gegants de Caldes, Emília Quirina i Claudi Calderí, volen representar la
plana catalana, que és un indret geogràfic del Principat que ha permès que
Catalunya sigui lloc de pas i alhora d'acollida de molta gent diversa, i per tant
síntesi i bressol de cultures. És una plana ondulada i enjogassada, plena de petits
turonets, on els colors predominants, a vol d'ocell, són una ampla gamma de verds
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del seu esplèndid mantell vegetal i una bona gradació de colors rogencs de les
seves terres i sòls, colors que porten els nostres gegants en el seu abillament.
Personifiquen els nostres avantpassats de l'antiguitat clàssica que gaudiren i
aprofitaren primigèniament les nostres aigües calentes, engrescats i seduïts per
les seves virtuts guaridores, màgiques i miraculoses. També encarnen, ella la
boniquesa, la gràcia i la docesa, típiques de la dona de la plana, i ell la força i la
virior, basada això sí, no en les espases i les llances, sinó en la lletra, en la llei i el
diàleg distès, però alhora vigorós, derivat de la seva magna presència. Per això
els atributs dels nostres gegants són l'àmfora, curulla de perfums que endolceixen
la vida, i el pergamí, la lletra escrita i el coneixement on s'ha de recolzar la força".

MANIFEST DE PRESENTACIÓ DELS GEGANTS ROMANS AL POBLE (estrena)

"Aquest any i per la Festa Major, dos nous caldencs entren a formar part dins
de la gran família que som tot el conjunt de veïns del poble de Caldes. Destaquen,
a més de la simpatia, el caminar pausat i les bones maneres, pels seus trets físics
diferenciats, alçada i amplada fora del que és habitual, i per un abillament singular
de túniques colorejades, folgades i encinyellades, segons usos i costums ben
antics. Han arribat a Caldes de terres llunyanes i de temps immemorials, com una
discreta i senzilla parella d'estiuejants a prendre les aigües, cridats per la seva
nomenada i popularitat. I els ha abellit de romandre-hi per sempre, pel tarannà
bonhomiós i acollidor dels seus habitants, per la remor constant i l'exel.lència de
les seves aigües i per l'exquisidesa del poble i dels seus encontorns immediats.
Benvinguda sigui, doncs, aquesta tan extraordinària parella.
Com segurament us haureu adonat, estem parlant de la nova parella de
gegants, el romà i la romana –que pròximament seran batejats-, que l'Ajuntament
ha fet venir per substituir els antics gegants de la vila –els reis bizantinsmalmesos pel pas del temps, ja que no s’han pogut restaurar. S'incorporen de nou
les figures del gegant i la geganta en els actes de seguici, cercavila i xerinola més
destacats de la Festa Major i d'altres festes de la vila perquè esdevinguin ben
aviat símbols festius prominents del poble de Caldes.
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L'explicació dels seus sobrenoms (el romà i la romana) i dels seus
guarniments va íntimament lligada, com podeu imaginar, amb els primers
pobladors de Caldes que usaren les nostres aigües i batejaren al poble amb el
nom d'Aquis Voconis".
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