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El conte que consta 
de dotze pàgines, no 
està en venda, pero es 
donaràn exemplars a la 
biblioteca municipal

U

L’origen de la Geganta Magdalena
La biblioteca municipal de Clara Campoamor ha acollit la presentació de l’obra ‘El conte de la Geganta Magdalena i els seus amics’

La biblioteca municipal de Mon-
cofa Clara Campoamor ha si-
gut l’escenari de la presentació 
oficial del conte de la Colla de 
Gegants i Cabuts local. El relat, 
escrit en clau de conte popular 
infantil i titulat El conte de la Ge-
ganta Magdalena i els seus amics, 
és una meravellosa rondalla que 
tracta sobre l’origen fantàstic 
dels benvolguts personatges de 
la colla: la geganta Magdalena, 
una anciana camperola de les 
majarls, Bernat el poblador i Ba-
tiste l’apotecari. 

El relat mostra  aquests perso-
natges, típics habitants de la Pla-
na Baixa a mitjans del segle XIX, 
a una Moncofa molt diferent de 
l’actual. Per circumstàncies que 
els lectors descobriran, els tres 
amics han de fugir d’un temps 
que no els accepta i, gràcies a les 
arts d’alquímia de l’apotecari, 
troben la manera de viatjar fins 
als nostres dies. Aquesta història 
que parla d’acceptació, d’amistat 
i d’alegria, ha sigut escrita pel co-
negut novel·lista Óscar Hernán-
dez-Campano, i conta amb les 
precioses il·lustracions del poli-
facètic moncofí Hugo Esteve.

A la presentació, on a més dels 
autors, estaven presents el se-
cretari de l’associació cultural, 
Vicent Martí (qui en nom de la 
colla va aprofitar l’acte per fer 
entrega als autors d’una placa 
d’agraïment), i la regidora de 
Cultura, Educació, Normalitza-
ció Lingüística i Igualtat, Ana 
Vicenta Gracia, a qui es van lliu-
rar cinc exemplars del conte, en 
representació del poble de Mon-
cofa, perquè queden a disposició 
dels usuaris de la biblioteca.

L’autor del text, conegut a 
Moncofa per les seues novel·les 
Esclavos del destino o El secre-
to del elixir mágico, entre altres 
llibres, forma part de la Colla de 
Gegants i Cabuts des de la seua 
creació i sol portar el cabut de 
Batiste durant les desfilades. 
Preguntat sobre la intrahistòria 
del conte ens ha dit que «quan 
la colla em va proposar escriure 
un conte que explicara l’origen 
dels personatges que portem a 
les trobades em vaig sentir molt 
pagat i, al mateix temps, vaig 
sentir molta responsabilitat pel 
fet d’haver de crear una història 
que dotara de vida la geganta i 
els seus amics. Vaig voler que el 
conte reflectira valors positius i, 
al mateix temps, que fora una 
història divertida, fantàstica i 
èpica, perquè, em vaig pregun-
tar: com va convertir-se Magda-
lena en una geganta? I per què 
aquets personatges del segle XIX 
estan entre nosaltres?».

El conte ha sigut il·lustrat pel 
també component de la colla Hu-

Els autors del llibre junt a membres de la Colla de Gegants i Cabuts de Moncofa i la regidora de Cultura, Ana Gracia, amb la Geganta Magdalena de Moncofa.

Óscar Herández, Hugo Esteve i Ana Gracia varen rebre un reconeiximent per haver fet possible aquest bonic conte.

baleters, és molt present.
D’aquesta forma van idear els 

primers personatges, els que apa-
reixen al conte, i que amb els anys 
han anat augmentat en nombre 
amb la incorporació recent d’un 
nou gegantó i de dos noves ca-
budes; als quals en una festa de 
bateig els dotarem de nom i per-
sonatge relacionat en la cultura 
popular moncofina. La colla, que 
participa des d’aleshores en les 
festes de Moncofa, així com en 
diferents trobades que organitza 
o a les que assisteix convidada, 
porta el nom i part de la cultura 
moncofina per allà on va gràcies 
a l’esforç i participació d’un bon 
nombre de moncofins i monco-
fines, majors i menuts, i gràcies 
a les ajudes tant de la Diputació 
Provincial com de l’Ajuntament 
de Moncofa.

La present edició del conte, no 
vendible, consta de 12 pàgines 
a tot color en format de butxa-
ca, i ha sigut possible gràcies a 
l’ajuda de la Conselleria de Cul-
tura, a través del programa SEM-
PRE TEUA de promoció i ús del 
valencià. 

Pròximament, la colla lliura-
rà més exemplars del conte al 
CEIP Avel·lí Corma de Moncofa, 
així com a les escoletes infantils 
del poble. A més, tot aquell que 
vulga un exemplar només cal 
que escriga un correu electrò-
nic a la següent adreça i el rebrà 
gratuïtament: gegantsicabutsde-
moncofa@gmail.com.

molt que confiaren en mi per 
aquest projecte: poder il·lustrar 
en un conte als personatges que 
amb tanta estima hem  construït. 
Va ser un repte crear els perso-
natges, caracteritzar-los i dur-los 
a un pla infantil. Però al final, el 
resultat ha sigut il·lusionat i sa-
tisfactori», diu Esteve.

La Colla de Gegants i Cabuts de 
Moncofa va sorgir al 2014 per ini-
ciativa d’alguns veïns i veïnes del 
poble que trobaven a faltar una 
agrupació festiva més de cultura 
popular com les que hi ha a mol-
tes localitats de l’arc mediterrani, 
on la tradició de gegants i cabuts, 
acompanyats per dolçainers i ta-

go Esteve, qui ha donat forma, 
llum i color al text d’Hernández-
Campano. Les il·lustracions, 
d’una bellesa aclaparadora, ens 
mostren els personatges en les 
seues vides quotidianes fins 
que uns esdeveniments que no 
podem desvetllar, els porten a 
buscar la forma de marxar de la 
Moncofa del XIX fins a la del se-
gle XXI. 

«La proposta la vaig acceptar 
amb il·lusió i molta responsabi-
litat. Em va parèixer una idea 
fantàstica en la que volia involu-
crar-me degut a que fins a dia de 
hui he vingut fent els treballs de 
disseny de la colla. Em va alegrar 
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