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El Joc del Corpus 					
						
de Barcelona
La cercavila dels gegants i bèsties de Barcelona

Il·lustracions: FONS GRÀFIC

Benvingudes i benvinguts! Teniu a les vostres mans un joc per a fer cercaviles
que té més de set-cents anys d’història i que s’ha anat creant de generació en
generació. La desfilada de Corpus és una de les festes més antigues que encara
es conserven a Barcelona, i ha servit per a crear moltes de les nostres festes
majors: la Mercè, Santa Eulàlia i, fins i tot, la festa major del vostre barri.
Algunes tradicions com els gegants, el bestiari, els balls tradicionals, els
castellers... les trobem documentades de fa segles gràcies a la festa de Corpus
de la nostra ciutat. Inicialment, tots aquests entremesos i elements festius
formaven una obra de teatre que desfilava explicant les aventures de reis,
guerrers, herois i bèsties fantàstiques. Amb el pas dels anys, els gegants i
entremesos es van anar desvinculant de Corpus i van començar a participar en
les festes majors. I així ens han arribat avui.
Ara, us convidem a reviure aquella obra de teatre en forma de cercavila,
recreant la desfilada de Corpus amb tots els membres del Seguici Popular de
Barcelona. Som-hi!

Instruccions per a jugar.
1. Imprimiu els dibuixos que vulgueu. 					
Ho podeu fer en un full de paper o en una cartolina, 		
si voleu que quedin més rígids.
2. Retalleu les figures per la línia de punts. 				
Retalleu també les peanyes corresponents i els petits talls
que hi ha a les peanyes i a les figures, que serveixen 		
per a aguantar-se.
3. Encaixeu les peanyes amb les figures, però aconseguint
que quedin dretes. 								
Recordeu que la catifa de flors no té peanyes, va 			
directament a terra.
4. Ja teniu a punt el seguici!
5. No sentiu la música de les gralles i els flabiols? Si voleu fer
els balls de cada figura podeu entrar aquí i descobrir les
seves melodies!
https://www.barcelona.cat/culturapopular/ca/cases-de-lafesta/qui-som-les-cases-de-la-festa/protocols-festius
www.barcelona.cat/culturapopular/ca/cases-de-la-festa/qui-som-les-cases-de-la-festa/protocols-festius

Ja podeu jugar a fer la vostra desfilada!

La lluna
L’origen de Corpus es remunta al segle xiii, quan una monja del convent belga
de Mont Cornillon va tenir una visió. La jove Juliana va veure la lluna plena tacada
per una ombra fosca que la travessava de banda a banda. Va creure que era un missatge
diví, que demanava una celebració que realcés l’eucaristia. El 12 de juny de 1247
es va celebrar la primera festa de Corpus a la ciutat de Lieja.

Les Trampes
Les Trampes obrien la desfilada anunciant l’arribada de les autoritats.
Els dos timbalers muntats a cavall anaven vestits de gala i, fins fa pocs anys,
encara desfilaven. Van acabar essent coneguts popularment pel ritme constant
del so de la percussió dels timbals: ‘Tram-pes, tram-pes, tot-són-trampes!’
El poble criticava així, amb ironia, el poder municipal i els seus símbols.

La bandera de Santa Eulàlia
La bandera de Santa Eulàlia és una senyera emblemàtica i un dels símbols de la ciutat.
Actualment obre la desfilada duta per la Coronela de Barcelona, però antigament
se situava darrere els elements festius i obria la corrua d’autoritats que desfilaven
al costat dels gremis i confraries de la ciutat.

L’escut de la ciutat
L’escut de Barcelona és una combinació de la creu de Sant Jordi,
patró del Casal de Barcelona, i les quatre barres vermelles sobre escut groc,
que representen els comtes de Barcelona. Aquest emblema de la ciutat presideix
la façana de la casa de la ciutat i, en les dates més assenyalades, el balcó principal,
on se situen les autoritats.

Els Capgrossos Macers
A Barcelona hi tenim capgrossos, almenys, d’ençà del 1769. Els actuals són del 1985.
Són coneguts per Capgrossos Macers i representen una parella de porrers municipals,
que duen a la mà una maça o porra amb l’escut de la ciutat. Acompanyen els Gegants
de la Ciutat en totes les desfilades.

Els Gegants de la Ciutat
El primer gegant documentat al món va néixer a Barcelona l’any 1424
i era propietat del Comú. Els Gegants de la Ciutat, al llarg dels segles,
han representat nombrosos personatges i en poques ocasions no han sortit al carrer.
Les figures actuals són una rèplica de les que es van estrenar l’any 1929
i representen els reis Jaume I i Violant d’Hongria.

Els Cavallets Cotoners
Des del 1424 que Barcelona té cavallets.
Els duien els membres del gremi dels Cotoners; d’aquí ve aquest nom tan peculiar.
Flonjos com el cotó, van desaparèixer a començament del segle xix
i no va ser fins el 1933 que l’Esbart Català de Dansaires va comprar
les figures que coneixem. Els actuals són una rèplica estrenada l’any 2018.

L’Àliga de la Ciutat
D’ençà del 1399, el ball solemne de l’Àliga era un element important dins la Processó de
Corpus. El seu ballador era escollit després d’un rigorós examen i la seva dansa
era un honor per als visitants. Va ser recuperada l’any 1989, tot i que la figura actual
és una rèplica de la que es va construir l’any 1998.

El Lleó
El Lleó, conegut d’ençà del 1424, era representat per gent vestida amb pells i cabelleres.
Anys després ja sortiria com una figura amb corona, símbol de poder i majestat.
El duia el gremi de Blanquers i els portadors anaven amb màscares de lleó,
precedits pel Pare del Lleó. L’actual és del 1993 i, com passava antigament,
si li llanceu una moneda a la boca, a dins seu hi sona una campaneta.

La Mulassa
Referenciada des del 1568, era propietat del gremi de Paraires, que tenien capella
a l’església del Pi. Maldestra i esbojarrada, obria les desfilades amb els seus coets,
juntament amb el Bou. Amb les prohibicions de l’ús de la pólvora,
a mitjan segle xix se’n deixen de tenir referències. La figura actual és una rèplica
de la que es va estrenar l’any 1988.

El Bou
No és fins l’any 1567 que el gremi dels Carnissers fa aparèixer el seu Bou
a la Processó de Corpus. Més tard seria el gremi dels Graners que tindria cura
de la bèstia. Com la Mulassa, obria pas a les desfilades amb els seus coets i,
fins i tot, hom el va arribar a confondre amb ella quan va perdre les banyes
a causa del seu mal estat, i fou conegut per Ase del Pi.
Va ser recuperat el 1993.

El Drac
L’entremès de Santa Margarida ja incorporava la figura del drac l’any 1424.
Es tractava d’un entremès municipal. Juntament amb les altres bèsties de foc,
fou objecte de les prohibicions de les autoritats. Va ser recuperat l’any 1987,
tot i que l’actual n’és una rèplica.

La Víbria
La primera referència de la Víbria és del 1399. Amb pits de dona, ales de ratpenat
i cua de serp representa la temptació i la traïdoria. Antigament pertanyia
al gremi dels Ferrers i, com a les altres bèsties fogueres, li fou prohibit l’ús de coets.
Fins i tot, li van arribar a tallar els pits. La Víbria es va recuperar l’any 1993,
tot i que actualment en surt una rèplica.

La Tarasca
L’existència de la Tarasca o Cucafera a la nostra ciutat és dubtosa.
La llegenda diu que aquesta bèstia atemoria la ciutat de Tarascó i cada dia
per esmorzar es menjava una donzella, fins que santa Marta la va vèncer.
A les processons hi apareix documentada, però segurament era una castellanització
de qualsevol altra bèstia de foc. La figura actual és del 1994
i té cap de felí humanitzat i cos de tortuga.

Els Gegants del Pi
La basílica del Pi té documentat el seu gegant des de l’any 1601. L’any 1624 aparegué la
geganta i el 1669, els gegants petits o gegantons. L’estrena dels actuals gegants
fou l’any 1807 per la festa de beatificació de sant Josep Oriol. A final del segle xix
es van abandonar i el 1960 van ser recuperats. Foren vestits com un noble sarraí
i una dama cristiana. Als anys 1980 es van fer les rèpliques actuals dels gegants grans
del Pi i es van batejar amb els noms d’Elisenda i Mustafà.

Els Gegants de Santa Maria del Mar
El 1807 ja hi havia cinc parelles de gegants a la ciutat: els de la Ciutat, les dues parelles
del Pi, els de Santa Maria del Mar i els de Sant Cugat del Rec. Tots, excepte els petits del
Pi, anaven vestits de manera semblant. Ells, com a guerrers, armats amb porres, espases
i escuts. Elles, dolces i elegants, vestien a la moda. No fou fins l’any 1875 que els Gegants
de Santa Maria del Mar passaren a representar el Rei Salomó i la Reina de Saba, figures
que van desaparèixer abans de la guerra de 1936-1939.
Els gegants actuals són de l’any 2002.

El Ball de Bastons del Seguici
D’ençà de l’any 1620 que a Barcelona hi tenim balls de bastons. Hi ha qui diu que la
dansa representa la lluita entre diversos guerrers i, fins i tot, que té l’origen en antics
ritus agraris. L’any 2015 va néixer l’actual Ball de Bastons del Seguici, que es va afegir al
Seguici Popular a final del 2016. El ball és format per bastoners de les diverses colles de
la ciutat i recupera el vestuari que s’inspira en els antics gravats.

Els Falcons 		
de Barcelona
L’any 2019 el Seguici Popular
s’amplia amb la incorporació
dels Falcons. Aquesta tradició
arribà a Catalunya amb el Sokol,
un moviment gimnàstic i cultural
txec. Va fer fortuna a casa
nostra i l’any 2003 van
néixer els Falcons de
Barcelona. Les seves
piràmides i figures van
molt relacionades amb
la tradició dels castells,
els balls de valencians
i les moixigangues,
que van sorgir del
Corpus.

Si ens imaginem la Barcelona del segle xiv, els carrers devien
fer més pudor que no pas ara. És per això que els dies de festa
grossa, els recorreguts de les desfilades s’engalanaven amb

Les catifes de flors
flors aromàtiques. D’aquí va sorgir el costum de fer catifes
amb flors i materials naturals, que més tard trepitjarien els
elements festius. Aquesta tradició va tenir una davallada però la
darrera dècada les catifes s’han recuperat i s’han creat diverses
agrupacions de catifaires a la ciutat.

L’Ou com balla
Aquest sortilegi de l’aigua, que es va fer popular a partir del segle xvii a Barcelona,
havia estat originàriament un divertiment per a entretenir la gent de casa bona
mentre esperava el pas de la processó. Es guarnia una font de brollador amb flors
blanques i cireres del temps, i al raig s’hi mantenia un ou buit en equilibri.
Aquesta mena de juguesques prodigioses enaltien la solemnitat de la celebració
i motivaven, i encara motiven, la fascinació de tothom.

L’any 1992 es va recuperar la festa de Corpus a Barcelona
gràcies a l’Ajuntament, la Catedral i la Federació d’Entitats de

L’Ajuntament de Barcelona
Cultura Popular de la Barcelona Vella. Del dijous al diumenge
de Corpus, el Seguici Popular es troba exposat a l’interior de
la casa de la ciutat i diumenge a la tarda surt a la plaça de
Sant Jaume per adreçar-se a la Catedral, des d’on començarà
la processó.

La Catedral 			
de Barcelona
L’any 1992 es va recuperar la festa
de Corpus a Barcelona gràcies a
l’Ajuntament, la Catedral i la Federació
d’Entitats de Cultura Popular de la
Barcelona Vella. Any rere any, el claustre
de la Catedral acull l’Ou com balla més
antic que tenim documentat.
A la Catedral arrenca també la Processó
de Corpus, encapçalada pel Seguici
Popular i elements festius
com el Ball de
Cercolets, la
Coronela i els
Gegants de
Corpus.

