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1. Catalunya és una terra,
una terra de Gegants,
on la gent que hi viu s'aferra a
voler ser un país dels grans.

9. També ells són part de la festa
com ho són els timbalers,
que al poble fan la requesta
amb les gralles i els grallers.

2. En costums, folklore i gresca,
té un llegat interessant,
amb què molta gent s'engresca
i es belluga al seu voltant.

10. Per això fem les trobades,
les trobades biennals,
que van néixer a Capellades,
segons diuen els annals.

3. Com les Colles Geganteres,
que fan festa, que fan ball,
i com unes debanares
roden sempre amunt i avall.

11. L'any 2002 Argentona,
que cada any fa un càntir nou,
en va ser l'amfitriona
i va omplir-se com un ou.

4. Hi ha gegants a cada vila,
que il·lusionen els petits,
i tots fan molt bona fila
amb els seus llampants vestits.

12. Amb la festa ja madura
es va dir l'Agrupació:
«Si hi ha en Treball i na Cultura,
uns capgrossos, per què no?»

5. Hi ha gegants que són monarques,
menestrals, obrers, bandits ...
Semblen tots grans patriarques
i nosaltres uns mosquits.

13. Així van sortir del niu,
a Esplugues de Llobregat,
na Primavera i n'Estiu
i vam engrandir el ramat.

6. Els gegants tenen alçada,
des de lluny es veuen bé,
i solen dur una brigada
que els obre pas pel carrer:

14. Per això, enguany a Manresa
rebem amb admiració
un fruit nou d'aquesta entesa:
són n'Hivern i na Tardor.

7. Són les Colles de Capgrossos
que acompanyen els gegants;
són un xic xafaterrossos,
però també són importants.

15. Sigueu tots molt benvinguts;
tant els capgrossos i nans,
capdellúpies i cabuts,
com els seus acompanyants.

8. Són grotescos i modestos,
i n'hi ha algun de bufó;
alguns fan pinta de llestos,
i més d'un que fins fa por.

16. I celebrant la Trobada
de Capgrossos del país,
enmig de tanta gentada,
que tothom sigui feliç!
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