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7 Llibre del Corpus Christi

Pròleg

La celebració del Corpus Christi és una de les millors expressions 
de la cultura festiva dels valencians, una festa que cada any desple-
ga tota una sèrie d’elements rituals i patrimonials que transcendix 
la seua inicial dimensió religiosa. Molts dels seus components, com 
ara les danses, personatges singulars com la Moma o els cirialots, 
elements com les roques o els gegants i nanos, constituïxen un pa-
trimoni col·lectiu de tots els valencians i valencianes. Un patrimoni 
festiu que, a més, està declarat bé d’interés cultural, fet que li dóna 
el màxim rang de protecció.

Cal recordar, a més, que des dels inicis d’esta celebració hi ha un 
component cívic important, que es manifesta en l’organització con-
junta entre l’Església i els jurats de la ciutat (precedents de l’actual 
Ajuntament), una participació activa del govern del Cap i Casal 
que s’ha anat renovant any rere any, adaptant-se als diferents mo-
ments històrics i circumstàncies socials.

Seguint eixa línia, la Regidoria de Cultura Festiva ha fet una aposta 
decidida per potenciar el caràcter patrimonial de la festa a través 
de diverses iniciatives adoptades en este últim any: la restauració 
d’elements materials com les roques, la recuperació del cartell 
institucional anunciador de la festa, l’organització d’activitats di-
vulgatives com poden ser xarrades i visites guiades, o la renovació 
dels continguts museogràfics del Museu del Corpus - Casa de les 
Roques, però també projectes de futur com són els treballs per a 
reconéixer oficialment el Museu del Corpus.

A això sumem enguany l’edició d’esta publicació, Els Papers del 
Corpus, que recull el llegat d’aquells opuscles que, a cavall entre 
la divulgació i l’erudició,  l’Ajuntament de València va traure a la 
llum durant anys com una contribució anual més a la festa grossa 
del Cap i Casal. El mateix objectiu amb què naixen ara Els Papers 
del Corpus, un quadern que recuperarà en forma escrita les xarra-
des pronunciades cada any per especialistes en el nostre patrimoni 
festiu per a ampliar el coneixement sobre aquells aspectes singulars 
del Corpus valencià.
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En este primer número tindrem l’oportunitat de recuperar les dos 
conferències impartides l’any passat. Així, Ricard Català Gorgues, 
docent i creador del blog De la Festa, la Vespra, analitza el ressò 
que la celebració del Corpus a València va tindre a Europa i al 
món durant el segle xix a partir les cròniques foranes publicades en 
llibres de viatge i la premsa de l’època. Per la seua part, Antonio 
Atienza Peñarrocha, historiador, aborda l’origen i evolució de la 
dansa de la Moma, un dels elements més característics del Corpus 
i expressió, en paraules de l’autor, «de com els valencians, com 
a poble, som capaços de conservar i difondre el nostre patrimoni 
cultural immaterial». 

Amb eixe esperit continuarem treballant per a afrontar tots aquells 
reptes que ens permeten aconseguir mantindre viva la festa del 
Corpus com a patrimoni comú del poble valencià.

Pere Fuset i Tortosa
Regidor de Cultura Festiva
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El ressò de la festa grossa a Europa i al món 
durant el segle xix

Cròniques foranes sobre el Corpus de València al llarg del 
segle xix

Ricard Català Gorgues 
Docent i creador del blog De la Festa, la Vespra

Introducció

En la meua trajectòria vital i sociocultural, una de les empremtes 
que més m’ha marcat, ja per a sempre, ha sigut la meua participa-
ció en la recuperació de la festa del Corpus a la ciutat de València, 
a finals dels anys setanta i principis dels huitanta del segle passat, 
uns anys convulsos del nostre temps i territori, que corresponen a la 
transició política cap a la democràcia.

Durant cinc anys, des de 1977 fins a 1981, durant una etapa de la 
meua joventut, vaig tindre l’oportunitat de ser «figurant» tant en la 
processó solemne de la vesprada, com en l’anomenada Cavalcada 
del Convit, que té lloc al migdia, com a pòrtic de la «festa grossa» 
de la ciutat, quan encara es celebrava en dijous.

Una festa del Corpus a València amb gran magnificència en èpo-
ques pretèrites i també amb gran fama a tota Europa segons po-
drem comprovar per escrits i cròniques històriques i que es trobava 
quasi perduda a mitjans del anys setanta, com passava per igual 
en altres ciutats i pobles del nostre país pel que fa a la vitalitat de 
les seues festes i tradicions.

Este estudi sorgix de la curiositat d’arribar a fonts originals sobre 
les festes de la ciutat de València (Falles, Corpus, Sant Vicent Ferrer 
i altres festes de la roda de l’any), com era la ubicació de la cròni-
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ca que sobre les Falles va fer el francés Alexandre Laborde (1808) 
en la seua producció escrita. Sabedor, posteriorment, de la crònica 
de lady Holland (1803), s’inicia una etapa de recerca de publi-
cacions digitals, a través d’Internet, descobrint altres viatgers que 
parlaven sobre les Falles de València i, en paral·lel, de la festa del 
Corpus i dels altars o miracles de Sant Vicent Ferrer. 

De fet, en la Revista d’Estudis Fallers (núm. 20, 2015) em van publi-
car un estudi titulat «Visions sobre les Falles del xix en les cròniques 
viatgeres», al voltant de viatgers estrangers que, al llarg del segle 
xix, van deixar testimoni sobre les Falles de la vespra de Sant Josep. 

L’interés creixent pel món de la festa a València em va portar a 
obrir un bloc sobre les festes del Cap i Casal, l’any 2013, inspirat 
en els viatgers i delimitat al segle xix, on es pot trobar informació 
documentada, amb il·lustracions, que ha servit també per a l’elabo-
ració d’este estudi.

Precisament, una de les fonts d’informació menys explorades en 
les investigacions sobre les festes de la ciutat de València són les 
cròniques viatgeres, on es podrien trobar dades de gran interés 
per a completar les fonts més habituals d’accés que s’han aprofitat 
des dels primers estudis de recerca al voltant de les festes (Arxiu 
i Hemeroteca Municipal, Biblioteca Valenciana, Biblioteca de la 
Universitat de València, a més d’altres arxius, biblioteques i heme-
roteques).

Sobre les cròniques viatgeres, cal destacar la gran aportació de 
l’erudit i hispanista italià Arturo Farinelli (1867-1948), que en 
1920 va publicar una magna obra de recopilació bibliogràfica 
sobre viatges per Espanya i Portugal, des de l’Edat Mitjana fins al 
segle xx, ineludible font de recerca dels viatgers que van transitar 
per terres valencianes durant el segle xix.

Una altra obra de consulta obligada és Bibliographie des voyages 
en Espagne et en Portugal, escrita per l’hispanista occità Raymond 
Foulché-Delbosc (1864-1929), amb més de 850 referències, publi-
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cada l’any 1896, en l’origen de la bibliografia de Farinelli, que la 
va qualificar d’indispensable per als estudiosos. 

Dels viatgers estrangers que van visitar la ciutat de València durant 
el segle xix hi ha profusió d’estudis i referències, però no s’ha fet 
cap recull i estudi sobre les seues visions al voltant de les festes més 
rellevants del Cap i Casal.

En concret, un expert en literatura de viatges com el bibliòfil Manu-
el Bas Carbonell reconeix en un article sobre la festa del Corpus de 
València vista pels viatgers que no hi havia trobat quasi referències 
de viatgers estrangers sobre la festa grossa i, en canvi, n’hi havia 
més respecte de la festa de Sant Vicent Ferrer. En sentit estricte, 
pot ser que tinguera raó, però, si en fem una recopilació, trobem 
al llarg del segle xix referències foranes de la festa del Corpus de 
València que donarien per a un interessant estudi, siguen o no 
viatgers.

En este estudi es rescata de l’anonimat o oblit noms de viatgers es-
trangers (britànics, francesos, alemanys...), els quals van fer menció 
del Corpus en els seus escrits, la majoria dels quals el van reflectir 
des de la curiositat o impressió d’observar, directament, a les pla-
ces i carrers de la ciutat de València, les manifestacions públiques 
de la festa: les roques, la Cavalcada del Convit, els gegants, la 
processó i les seues figures al·legòriques, les cerimònies, l’esplen-
dor de la festa... A més, farem menció d’altres publicacions i de 
ressenyes en revistes europees i, fins i tot, nord-americanes, algunes 
de les quals, amb il·lustracions de la festa.

Dels viatgers, hem trobat cròniques o ressenyes, entre d’altres, dels 
següents: George Downing Whittington (1806), Alexandre Laborde 
(1808), Georges Bernard Depping (1839), François Louis Joseph 
Quenson (1839), Julius Freiherrn von Minutoli (1854) i Athanase 
Coquerel (1868).

Tots ells, gent viatgera i culta, amb certa influència i relleu social, 
coneixedora d’altres països i cultures, encara que projectant el seu 
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imago mundi, siga des dels seus propis condicionaments culturals i 
polítics, com des dels seus prejuís morals i religiosos.

En fi, una recopilació exhaustiva de fonts bibliogràfiques i docu-
mentals al voltant de la festa del Corpus de València durant el segle 
xix, a través de llibres de viatges, revistes i altres referències, que 
presentarem de manera cronològica, on descobrirem també els 
termes per a identificar la festa dels Corpus en altres llengües.

1. Llibres de viatges i viatgers

La grandiositat de la festa del Corpus en la crònica 
de G. D. Whittington (1803)

Segons els investigadors, entre els anys 1802 i 1803, George 
Downing Whittington (1781-1807) va fet un viatge per França, 
Itàlia, Espanya i Portugal, aprofitant el respir de la pau d’Amiens. 
El seu itinerari per Espanya i Portugal va quedar recollit en la seua 
obra A tour through the principal provinces of Spain and Portugal: 
performed in the year 1803 with cursory observations on the man-
ners of the inhabitants, editada en 1806.

Des de Gènova va arribar fins a Barcelona, a finals del mes de 
maig, on va estar diversos dies i, després de visitar Montserrat, 
es va dirigir cap a València, on va coincidir amb la celebració de 
la festa del Corpus, descrita amb detall en el capítol IV de l’obra 
abans esmentada.

En arribar a València, Whittington es va trobar una ciutat emmura-
llada i encara prou ancorada en les estructures de l’Antic Règim, 
tal com assenyala encertadament l’escriptor i investigador Mariano 
Casas en el seu exhaustiu estudi sobre l’estada per terres valencia-
nes de lady Holland, l’aristòcrata inglesa, coetània de Whittington 
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i que va estar a València una temporada, des de finals de 1802 
fins a la primavera de 1803.

La festa del Corpus (Corpus Christi Day, en anglés) va caure aquell 
any de 1803 el 9 de juny, segons deixa constància el mateix viat-
ger, que es va despertar aquell dia amb el repic de les campanes 
com a anunci de la festa grossa. I es posa a descriure l’ambient 
dels carrers, plens de gent de totes les condicions socials, on es 
topa amb els gegants, mostrats com a figures ridícules i sorprés en 
saber que anaven a ser transportats en la processó.

Whittington assistix a la missa de pontifical celebrada a la Seu, 
amb el sagrament exposat a l’altar, presidida per l’arquebisbe Jo-
aquim Company Soler (1800-1813), el qual portava la Gran Creu 
del Reial Orde de Carles III, amb els canonges en el cor, cantant 
amb orgue i orquestra instrumental.

En el relat es centra, sobretot, en el desenrotllament de la processó 
general vespertina. A les quatre de la vesprada ja estava preparat 
per veure la processó, que per a Whittington va suposar l’exposi-
ció catòlica més grandiosa que havia vist, i li criden l’atenció les 
finestres del Palau Arquebisbal, decorades amb cortines de domàs 
carmesí.

A continuació, passa a detallar les roques, definides com uns 
cotxes de triomf, cadascun tirat per quatre mules fines i pujades, 
almenys, per deu persones. Li pareixen lletges, li semblen vaixells 
amb rodes, així com les seues representacions, que trobava mal 
executades, fins i tot vergonyosament repugnants, però diu que 
la gent és obstinada en el manteniment de la seua part preferida 
de la festa, segons va constatar. D’altra banda, els carros són tan 
difícils de manejar que mai no ha passat la festa sense un accident; 
una circumstància que havia induït l’arquebisbe a intentar ome-
tre’ls. La referència a les roques acaba amb el detall dels dansa-
dors damunt dels artefactes.

I arriba el moment de fer la descripció de la processó, impregna-
da encara de la fastuositat de l’Ancien Régime, amb la plasmació 



16Els Papers del Corpus

visual i jeràrquica de la societat estamental (corporacions gremials, 
clergat regular i noblesa), que podria recordar la relació de 1780 
escrita per l’historiador Josep Mariano Ortiz, un estudi comparatiu 
que caldria dur a terme. La processó va durar tres hores, segons 
assenyala el mateix viatger, el qual va quedar captivat per l’efecte 
del capvespre amb els llums dels ciris. El final de la processó, amb 
l’entrada a la Seu i el colofó del ritual eucarístic, li va semblar el 
més pompós que havia vist en la seua vida.

Per últim, afegix que ho ha va passar d’allò més bé durant la seua 
estada a València i que, independentment de l’esplèndida bogeria 
del seu festival, és trobà una ciutat plena de les restes de l’antigui-
tat i molt singular, diferent de qualsevol lloc que haguera vist abans 
ni després. I acaba manifestant, encara que les restes no són mag-
nífiques, que per tot arreu tot resulta curiós i interessant.

Del llibre de G. D. Whittington sobre el seu viatge itinerant a través 
de la Península Ibèrica, es van fer, posteriorment, noves edicions, 
de manera que va circular per altres països la informació sobre la 
festa del Corpus de València.

Les roques i les figures dels gegants en la ressenya 
de Laborde (1808)

Segons els estudiosos de la vida i obra del comte Alexandre La-
borde (1773-1842), este noble i erudit personatge era descendent 
d’espanyols per part de pare i va exercir a Espanya com a agregat 
d’ambaixada. No obstant, va ser la seua qualitat d’arqueòleg la 
que li va permetre recórrer quasi tot el territori peninsular entre els 
anys 1800-1805, fent estada a València.

Sobre la seua biografia es pot consultar una ressenya en la Gran 
enciclopedia de la Comunidad Valenciana (vol. 8). No obstant, 
una aproximació més detallada es pot examinar en un article 
extens de l’eminent Elies Tormo, amb motiu del centenari de la mort 
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de l’il·lustre francés, publicat en el Boletín de la Real Academia de 
la Historia (1942).

La ressenya que sobre la festa del Corpus (Fête-Dieu, en francés) 
aporta Alexandre Laborde es troba en una de les seues obres més 
conegudes, editada el 1808 davall el títol Itineraire descriptif de 
l’Espagne, una àmplia descripció de tots els territoris espanyols, 
on la ciutat de València obté un tractament molt destacat, tal com 
apunta, entre d’altres, el que va ser cronista de la ciutat Santiago 
Bru i Vidal, en el seu article «Alexandre Laborde y su visión ocho-
centista de Valencia» (1995): «Nada escapó a los ojos atentos del 
viajero francés. Así, hace un elogio de la industria sedera valencia-
na que, por aquel tiempo, sostenía a una tercera parte de los habi-
tantes de la Ciudad; o hace alusión a las preferencias de los valen-
cianos por el arroz, los helados, dulces y confituras […] las fiestas 
y diversiones propias del pueblo llano y de las clases acomodadas 
(Fiestas de la Maestranza, corregudes de joies, bous de carrer, les 
falles, miracles de Sant Vicent, procesión del Corpus, etc.)».

En concret, la descripció que podem llegir sobre el Corpus de 
València queda inserida en un capítol sobre el caràcter del valenci-
ans, les seues bones formes, usos i costums, on també apareix una 
de les primeres informacions sobre la festa de les Falles de Sant 
Josep, les processons de la Setmana Santa i, sobretot, la festa de 
Sant Vicent Ferrer, amb un tractament molt més detallat, que ocupa 
diverses pàgines.

Sobre els diferents actes que conformen la celebració del Corpus, 
es pot llegir, en primer lloc, la descripció que fa Laborde de la 
Cavalcada del Convit de la vespra, presentada com l’anunci de la 
solemnitat del dia següent, amb la recreació de la matança dels 
innocents, es a dir, el misteri de la degolla i el pas pròpiament de 
la Degolla, on els figurants van vestits de jueus i mostren molta fúria 
amb els seus punyals i espases, suposem que de pega, darrere de 
la gent. També destaca la música de dolçaines i tabals.

Després, la ressenya passa a descriure la processó, el dia de la fes-
ta, de molta ostentació i aparat, amb el pas previ de les roques, sis 



19 El ressò de la festa grossa...

grans carretes tirades per sis mules, cadascuna amb cintes, segons 
apunta Laborde, on es representen els misteris, com el d’Adam i 
Eva, i les danses actuen damunt dels carruatges, sense faltar mai la 
música de dolçaina i tabal.

Sobre el seguici processional, Laborde remet a allò que mostrarà 
en la descripció de la processó de Sant Vicent Ferrer, encara que 
assenyala alguns dels símbols i figurants que van intercalats en la 
processó, com ara els estendards dels gremis, xiquets dansadors 
vestits de pastors i de mariners, amb panderetes, grans personat-
ges vestits de blanc, dansant també al so de les castanyoles, els 
reis d’armes amb les banderoles i, per descomptat, el gegants i els 
nanos.

Per últim, descriu una escenificació curiosa, que no ha perdurat 
posteriorment, ja que, en alguns llocs on la processó es parava, 
quatre xiquets, vestits amb roba singular, dansaven sobre un ca-
dafal davant de la custòdia, al ritme de les castanyoles.

En relació amb les figures dels gegants, com que estos apareixi-
en ja en altres processons, tenen un tractament propi per part de 
Laborde, que dóna constància de la seua presència ineludible en 
les grans processons i en fa una descripció material: «grandària 
prodigiosa» (trad. a.) i sobre l’estructura de cada part (cap, cos, 
vestits). A més, destaca el seu simbolisme, com a representació de 
les quatre parts del món conegut.

I també podem saber de la reacció expectant de la gent al pas dels 
gegants, amb el comentari següent: «El poble, encantat, fixa més la 
seua atenció sobre les accions dels gegants que sobre la cerimònia 
religiosa que seguix» (trad. a.), una atracció i fascinació que va 
perdurar en el transcurs del temps.

A més, l’autor fa referència a la Casa de les Roques, mostrada com 
una «fundació», i a la seua custòdia eclesiàstica pel capellà de les 
roques, el qual havia de vetlar per conservar-les i mantindre-les, 
així com l’assignació de despeses per a netejar-les.
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Les ressenyes que va aportar l’insigne Alexandre Laborde sobre la 
processó del Corpus, i també sobre les altres festes de la ciutat de 
València, van tindre més difusió de la que podem imaginar, perquè 
van circular per tot arreu, sense que els historiadors s’hagen ado-
nat d’esta circumstància tan rellevant. De manera resumida, al llarg 
dels anys, apareixen en diferents edicions en altres llengües de l’ Iti-
neraire descriptif (anglés, alemany...) i també en altres publicacions 
i revistes: L’Espagne et le Portugal... (M. Breton, 1815), Le voya-
geur moderne (Elisabeth de Bon, 1822), Les nations catholiques et 
les nations protestantes (Napoleon Roussell, 1854), Catholic and 
Protestant Nations compared (Napoleon Roussell, 1855), Usi e cos-
tumi di tutti i popoli dell’Universo (1858). O sobre les figures dels 
gegants, en Giants and Dwarfs (Edward J. Wood, 1868).

L’esplendor de València durant el Corpus, segons 
J. F. von Minutoli (1853)

Després de les ressenyes de G. D. Whittington i Laborde, respecti-
vament, rescatarem la crònica sobre la celebració del Corpus a Va-
lència (Corpusfest, en alemany) que ens va deixar escrita l’alemany 
Julius Freiherrn von Minutoli (1804-1860) en el seu llibre de viatges 
Altes und Neues aus Spanien, editat l’any 1854, en dos volums, 
encara imprés amb tipografia gòtica (fraktur), que, com el seu títol 
indica, aporta una perspectiva històrica, però també actual, del seu 
pas pel nostre país.

Cal assenyalar que estem situats a mitjans del segle xix, quan la 
ciutat de València es troba en un procés de transformació urbana, 
però encara emmurallada, amb carrers empedrats i il·luminats amb 
gas des d’anys arrere, quan Josep Campo Pérez, el futur marqués 
de Campo, va ser alcalde, i continuat pels seus successors, amb 
l’arribada de l’aigua potable a finals de 1850.

Segons algunes fonts, Minutoli ens descriu la festa del Corpus de 
1853, que apareix en el primer volum de la seua obra, amb un re-



21 El ressò de la festa grossa...

lat extens i minuciós. Però no es queda en això, perquè en el segon 
volum podem veure publicat en valencià el Misteri d’Adam i Eva, 
tot un descobriment. 

El viatger alemany presenta la festa del Corpus com el dia de màxi-
ma esplendor i colorit a la ciutat de València, encara considerada 
la festa grossa, però sense la fastuositat estamental que van veure 
i testimoniar Whittington i Laborde, respectivament, a principis del 
segle xix, per raó de la pèrdua del sistema gremial i la supressió 
dels ordes religiosos durant el primer terç del segle, aspectes que 
cal posar en relleu. 

No obstant això, Minutoli destaca en el seu relat la gran afluència 
de gent des de l’Horta i la resta del territori, que desencadena un 
clima de gran alegria i gaubança entre la gent, de tota condició 
social. També fa menció de l’ambientació i els sons que emmar-
quen la festa, amb els carrers adornats, la música que sona, les 
guitarres i les castanyoles, les campanes al vol i els orgues de 
les esglésies que donen solemnitat. A més, ens descriu la manera 
d’abillar-se dels homes i de les dones, amb el seus adorns, com ara 
les agulles d’or als cabells o els mocadors al cap.

Minutoli va pujar al Micalet, el famós campanar de la Seu, i apor-
ta una descripció molt suggerent de les vistes de la ciutat que es 
desprenen: el laberint dels seus carrers estrets, les terrasses, les 
teulades i les torres tan singulars i, al fons, l’horta en tota la seua 
esplendor, i en silenci, com a contrast, fent menció de les séquies. I, 
més enllà, les muntanyes de Morvedre, amb la Calderona. També 
es fixa en els cinc ponts colossals que s’estenen a través de l’ampli 
llit del Túria, en el qual un seguici de llarg colorit de gent viatja en 
mules adornades. I, per descomptat, la vista de la mar infinita i la 
lluminositat del cel. Una gran lloança del paisatge i de la natura 
que envolta la ciutat de València, que molts altres viatgers van ala-
bar en els seus escrits. 

I ja centrat en la celebració del Corpus, fa menció del toc de les 
campanes i de les veles instal·lades a la plaça de la Seu, en aquell 
temps plaça de la Constitució. No obstant, intercala també una 
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breu ressenya històrica de la ciutat, que s’entrecreua amb la histò-
ria de la festa del Corpus.

En un moment de la seua crònica, fa una descripció detallada de la 
Cavalcada del Convit i el seu recorregut, amb el capellà de les ro-
ques muntat a cavall molt guarnit, les roques ja situades a la plaça 
de la Constitució. Del seguici de la Cavalcada, amb molta partici-
pació, es pot extraure que l’obria un destacament de cavalleria del 
Regiment de Caçadors i una banda de música militar; després, les 
danses, entre d’altres les dels cavallets, els pastorets, la Moma i els 
momos, els misteris, i tancant, una banda militar i una esquadra de 
llancers.

Arriba el dia de la festa, dijous al matí, amb la missa solemne de 
la renovació, on es fan presents, entre d’altres, les autoritats, la no-
blesa i la Maestranza. La seua curiositat el du a descriure la roba, 
perruques, sandàlies i símbols que queden distribuïts, curiosament, 
per les dependències de la Seu. Ell mateix diu que, dos vegades, 
va pegar la volta per la Seu, narra la seua història i patrimoni, 
alhora que va mirant els personatges bíblics. Sembla descriure, fins 
i tot, una baralla entre els figurants que anaven a representar els 
evangelistes. I va contant, també, l’organització de la processó dins 
de la Seu: els personatges bíblics, les andes de les figures d’argent 
dels sants patrons, els cirialots, els gremis, tot això amb una certa 
fruïció. 

I de sobte, tot d’una, va esclatant: salves de canó a través de la 
ciutat, totes les campanes van començar a moure, les bandes de 
música van començar les seues marxes, el gran orgue ressonava 
amb els registres de trompeta, grans núvols d’encens es van arre-
molinar en l’aire, les veles enceses, tot un deliri festiu.

Seguidament, passa a fer un relat, també prou exhaustiu, de la pro-
cessó, que donaria per a un estudi comparatiu amb la relació que 
apareix en la revista Museo de las Familias (1858) o també per 
a fer una analogia entre allò que descriu Minutoli sobre la Caval-
cada del Convit i la processó, i l’opuscle redactat pel cronista de 
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València Vicent Boix, imprés també en 1858, publicat davall el títol 
Descripción de la cabalgata y de la procesión del Corpus. 

El relat de Minutoli sobre la celebració del Corpus a València aca-
ba amb la descripció de les sis roques, presentades com a carros 
de triomf, explicant que en la seua part posterior acaben en un 
alt pedestal, tirades per huit mules, ricament adornades, i que són 
portades pels moliners de la ciutat, el col·lectiu gremial encarregat 
de fer-ho. A continuació, fa la descripció de cadascuna, amb les 
dates de construcció i les figures que apareixen, inclosa l’explica-
ció al·legòrica.

A J. F. von Minutoli i la seua ressenya del Corpus de València fa 
referència l’investigador de la festa grossa Manuel Arenas Andújar, 
en un dels opuscles d’aquella sèrie editada anualment per l’Ajunta-
ment de València, en este cas de l’any 1976, titulat La Cabalgata 
vulgarmente denominada del Convite. En l’estudi podem llegir: 
«[...] trata de la fiesta del Corpus de Valencia (Das Corpusfeft in 
Valencia), por haber presenciado en las fiestas del Corpus valen-
ciano las representaciones de los misterios los días 25 y 26 de 
mayo de 1853». I també afegix: «El autor de este libro fue cónsul 
general en España y Portugal, por los años 1851 a 1854». 

Segurament, en algun moment donat es va perdre l’oportunitat de 
fer un estudi acurat sobre la visió del Corpus de València que ens 
va deixar Minutoli; per tant, queda pendent una investigació rigo-
rosa, a partir d’una traducció més ajustada.

Reminiscències paganes del Corpus en la visió 
d’A. J. Coquerel (a. 1864/1865)

Uns anys després, cap a la meitat de la dècada dels seixanta 
(1864 o 1865), un personatge molt singular va estar a València 
coincidint amb la festa del Corpus. Ni més ni menys que Athanase 
Josué Coquerel (1820-1875), un teòleg i pastor protestant francés, 
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del corrent liberal, historiador, molt conegut al seu país, posició 
que ja li venia de família, com a fill d’un altre reconegut pastor 
protestant.

El seu relat i visió sobre el Corpus de València apareix en una de 
les seues obres, l’anomenat Libres études, publicat l’any 1868, 
un ventall d’escrits sobre religió, crítica, història, belles arts i viat-
ges, segons apareix en la portada del llibre i es pot comprovar 
en l’índex. En l’apartat sobre viatges, presentat com si foren fulls 
solts d’un llibre de viatges, és on podem delectar-nos amb la seua 
crònica sobre la celebració del Corpus, presentada sota el títol «La 
Fête-Dieu a Valence et a Munich», és a dir, el Corpus a València 
i a Munic, perquè fa un breu contrast entre les dos celebracions 
en cada ciutat. Este escrit ja havia sigut publicat l’any 1866 en 
l’edició periòdica Almanach de l’Union Protestante Libéral, segons 
consta a peu de pàgina.

Certament, Coquerel només fa, al principi del text, que una breu 
descripció del Corpus de Munic, ja que s’estén, sobretot, en la fes-
ta del Corpus a València. Comença el seu relat amb una ressenya 
històrica de la festa en el context de la conquesta i cristianització 
sobre el domini musulmà (maures), i destaca la presència de reis i 
reines en el Corpus al llarg del temps.

Esta informació l’extrau de dos relacions de la festa que va poder 
aconseguir, a més del programa d’aquell any, segons el mateix 
Coquerel apunta en una altra nota a peu de pàgina, que transcri-
vim (trad. a.): «Jo he comprat als carrers el programa detallat de 
la festa, i un amic m’ha procurat dos exemplars d’edicions més 
completes. Heus ací els títols: «1r Relación de la solemne función 
del Corpus que se celebra en esta ciudad de Valencia. 1863, 8 
pàgines en-12.--- 2n El mateix escrit amb el mateix títol, però amb 
una introducció, i il·lustrat de díhuit planxes, d’una estranya lletjor, 
sense data, 24 pàgines en-12.--- 3r Fiestas reales: Descripción de 
la fiesta del Corpus, y versos alusivos à la misma, por Don Vicente 
Boix, cronista de Valencia (amb onze gravats i sis xicotetes peces 
versificades, unes en espanyol i altres en patois local, 1858, 8 
pàgines en-8».
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Llàstima no saber la identitat de l’amic que li va proporcionar els 
materials sobre la festa del Corpus, que li van servir per a la redac-
ció del seu text, però, si seguim el relat, el viatger francés passa a 
fer, en un primer apartat, una descripció de les terres valencianes, 
considerades com una de les més belles de la terra, posant en va-
lor l’horta i el sistema de regadiu, desaparegut o destruït en altres 
llocs. Afirma, explícitament, que el valencià és més laboriós que el 
castellà o l’andalús, i lloa també la seua indumentària. 

Precisament, tal com assenyala Coquerel, estos robustos llauradors 
i les seues famílies envaïxen en multitud la seua capital des de la 
vespra de la festa, per no perdre’s cap dels actes festius, sempre jo-
iosos. No obstant, durant la processó, l’alegria és més continguda.

Tot seguit, descriu les veles esteses a la plaça de la Constitució 
(voile du Corpus) i conforma el relat de la Cavalcada del Convit, 
amb l’eixida, a les onze hores, des de la Casa de les Roques, del 
capellà que va sobre cavall guarnit, acompanyat d’un piquet de ca-
valleria i dos macers, en busca dels quatre comissaris de la festa a 
l’Ajuntament, per invitar a domicili les diverses autoritats, i el poble 
a les places i carrers públics. El capellà, que es para, circumspec-
te, de lloc en lloc, va precedit de quatre guàrdies que li obrin pas 
entre la multitud. 

Després, passa a descriure les danses: els momos amb els seues es-
tendards, el tabalet i la dolçaina, i explica el significat de la dansa 
de la Moma. Fa compte, també, de les altres dansetes: els irlande-
sos, els pastorets, els turcs, les poloneses (xiques), els cavallets i, 
per descomptat, els misteris, sobretot, el del rei Herodes. 

I continua el relat amb el seguici de la cavalcada, amb la presèn-
cia dels quatre comissaris de la festa a cavall, un empleat dels 
tribunals i escortats pels alguatzils. A continuació, la Degolla (l’é-
gorgerie), composta per gent jove, abillats amb túniques adornades 
amb oripell de fulles i coronats amb llorer, els quals colpegen els 
assistents amb rotllos de pergamí o cartó, fet que «causa molts crits 
d’alegria i una gran confusió» (trad. a.), segons rescata del progra-
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ma oficial. Tota esta escenificació i la indumentària de la Degolla li 
recorda les Lupercals romanes. 

Finalment, el seguici queda tancat per un piquet de cavalleria i 
alguatzils. Per a Coquerel, la Cavalcada del Convit no es més que 
el preludi de les solemnitats de l’endemà. No obstant, no és la part 
menys pintoresca, ni menys estranya, segons el seu comentari. 

Este primer apartat es completa amb la descripció dels actes que 
es fan en el transcurs de la vesprada a la nit, exposats pel viatger 
francés d’esta manera: actuació de les danses pels patis de les 
principals cases i davant les cases dels magistrats de la ciutat, la 
representació dels misteris, els nanos també acompanyen i ja de nit 
el concert de música a la plaça de la Constitució i l’enllumenament 
de la Casa de les Roques. 

En un segon apartat, ja ens situa Coquerel en el dia del Corpus, 
amb la primera missa, la de la renovació, i el posterior trasllat dels 
gegants a la plaça (descrits i comentats en un altre apartat), les 
danses van cap a la Casa de la Ciutat per acompanyar la corpora-
ció municipal a la Seu per a la gran missa. 

Seguidament, aprofita l’historiador francés per a contar el fet del 
privilegi que va obtindre la ciutat de València de celebrar la pro-
cessó de vesprada i, també, la distinció entre la desfilada de les 
roques i la processó pròpiament dita. A més, descriu que, a un se-
nyal de l’autoritat municipal, s’enganxen huit mules enjogassades, 
cobertes de plomells i arnesos escarlates.

El relat d’este segon apartat culmina amb la descripció de les ro-
ques i tot l’ambient de gatzara als carrers, amb els balcons i fines-
tres adornats, un ambient sorollós i animat que es dóna al pas de 
les roques, amb la novetat en la ressenya, respecte dels anteriors 
viatgers, de la roca València, construïda l’any 1855, amb motiu 
de la celebració del «IV centenari de la canonització del nostre 
compatriotra i patró, el gloriós apòstol sant Vicent Ferrer» (trad. a.), 
segons fa constar el viatger francés.
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En el tercer apartat, Athanase J. Coquerel es centra en la processó 
que ix de la Catedral, definida com una gran i bella església, estra-
nyament inacabada, pel fet de no tindre façana, i anomenada Seu 
(cathedra), perquè és la seu del bisbe, en un comentari de caràcter 
didàctic.

Seguidament, inicia la descripció del seguici processional, primer 
amb l’eixida dels reis d’armes, detallant la seua vestimenta i els 
estendards que porten amb els símbols de la ciutat, i continuar amb 
els músics i els nanos que van davant dels gegants, dels quals expli-
ca que representen les quatre parts del món conegudes a València, 
i apunta que la parella d’Europa aspira a imitar la moda de París. 
A més, manifesta l’oblit de la quinta part de món, Oceania, fent un 
comentari un tant irònic respecte d’això, perquè afirma la ignoràn-
cia absoluta del clergat i la municipalitat respecte a Oceania, ja 
que li sembla que, si els australians i els polinesis no hi estan repre-
sentats, no és per menyspreu, més aïnes per desconeixement.

Després del gegants, el relator francés fa referència al pas dels 
xiquets de diverses escoles, que molt bé podem identificar amb els 
que estaven acollits en institucions com la Casa de Beneficència 
i la Misericòrdia, a més de les confraries que van precedint els 
personatges de l’Antic Testament, tots ells identificats amb els seus 
símbols, entre els quals destaca la figura de Josué, vestit d’empera-
dor romà, un personatge que divertia el públic i buscava provocar 
la hilaritat pel seu aspecte de fanfarró, semblança que apareix en 
altres cròniques.

I continua el seu relat amb els personatges del Nou Testament i els 
seus símbols. Per cert, els emblemes del evangelistes (àngel, lleó, 
bou i àguila) li recorden a Coquerel els símbols assiris de Nínive. 
Fa també menció de les àguiles, uns xiquets amb túniques blan-
ques, que acompanyen els quatre músics cecs i els cors de levites, 
els vint-i-sis cirialots, els sis macips i, també, sant Joan de l’Apoca-
lipsi amb venerable barba blanca i en companyia de l’àngel, el 
qual, segons el bon saber de Coquerel, suposa una distinció pro-
ducte de l’ortodòxia espanyola respecte de l’evangelista. El seguici 
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continua amb el clergat de les parròquies amb les imatges i relíqui-
es que són portades.

Finalment, para l’atenció en la part més especial del seguici proces-
sional, vinculada al pas de la custòdia, la qual va precedida pels 
músics salmistes, els veguers, la noblesa i les autoritats locals amb 
ciris, tot un desplegament i exhibició de condecoracions i altres or-
naments, com una mostra d’ostentació, comentant el mateix Coque-
rel que no és estrany veure un simple soldat portar al pit tres creus 
del mateix orde i grau, comentari que, actualment, també podríem 
apuntar. Immediatament abans de la custòdia, van els canonges 
de la Seu i altres dignataris eclesiàstics, també els encensers amb 
l’arribada de la custòdia davall pàl·li o tàlem, el qual porten dotze 
preveres, escortats per dotze preveres més amb ciris.

I com a colofó del seu relat en este apartat, tota l’escenografia que 
l’envolta: les campanes sonen, les canonades se senten per mo-
ments, les tropes agenollades presenten armes davant la custòdia i 
des de les finestres es llança un pluja de flors sense fulles. 

El quart i últim apartat no deixa d’expressar una visió crítica d’estes 
manifestacions religioses des de la seua perspectiva protestant, on 
l’exaltació eucarística no troba lloc. Per això, es qüestiona allò que 
diu el programa de la festa, d’una manera emfàtica, quan declara 
que «davant la presència d’objectes tan magnífics i tan grandiosos, 
milers d’idees de religió i de tendresa envaïxen la imaginació» 
(trad. a.), impressió gens compartida per Athanase J. Coquerel, 
que només hi veu reminiscències paganes, creences populars, pom-
pa i esplendor que van impregnant un catolicisme que es queda en 
els aspectes més superficials, molt lluny d’una espiritualitat i religio-
sitat més profunda, de tocar el cor i de regenerar consciències.

Fins i tot, en una visió utòpica, declara, al remat, que un dia arriba-
rà a Espanya la conversió al protestantisme d’alguns dels seus més 
nobles fills, renunciant amb gust a estes festes semipaganes, en la 
recerca d’un únic Déu, d’un Déu Esperit.
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Altres referències d’autors i viatgers sobre la festa 
del Corpus de València

En la publicació periòdica Les Soirées d’Hiver, de l’any 1839 (tom 
II), editada a Brussel·les, en la qual consta com a autor Georges 
Bernard Depping (1784-1853), trobem, de manera genèrica, una 
referència a les festes de València, entre d’altres la festivitat del 
Corpus, en el context de les celebracions tan esplèndides que, amb 
gran pompa, es fan als països mediterranis, com Itàlia, Portugal i 
Espanya, entre els quals destaca la ciutat de València per damunt 
de la resta, amb els seus carrers molt adornats, la música per tot 
arreu i la participació de tots els estaments, entre altres caracterís-
tiques. Trobem en la redacció del text influències de C. A. Fischer 
de la seua publicació Gemälde von Valencia (1803) i també del 
mateix Alexandre Laborde.

Una altra ressenya sobre la celebració del Corpus apareix en la 
publicació Gayant ou le géant de Douai, centrada en la figura del 
famós gegant de la ciutat francesa de Douai, també publicada 
l’any 1839, en la qual el seu autor, François Louis Joseph Quenson 
(1794-1879), apunta dos notes a peu de pàgina sobre alguns dels 
elements que conformen la celebració del Corpus a València. En 
la primera de les notes (p. 11), consigna la processó, les roques i, 
sobretot, els gegants i nanos, a més de remetre a una relació im-
presa el 1828 i a la relació de Josep Mariano Ortiz de 1780. En 
l’altra nota a peu de pàgina (pp. 42-43), més detallada, apareix 
ressenyada la Calvacada del Convit amb el capellà de les roques i 
la dansa de la Moma.

En un altra publicació francesa, de l’any 1866, editada sota 
l’atractiu títol de Les fêtes légendaires, el seu autor, Amédée de 
Ponthieu, en un capítol dedicat a la festa del Corpus i les proces-
sons, incorpora un epígraf sobre la «cèlebre» processó del Corpus 
a València, en el qual fa referència a la ressenya sobre la celebra-
ció del Corpus de València que va fer el vescomte Arthur de Gran-
deffe (1832-1900) en el seu interessant viatge a Espanya, expli-
cant de manera resumida la Cavalcada del Convit, les roques i la 
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processó. Per cert, en un llibre de Grandeffe titulat Nouveau guide 
d’Espagne (1864), en la part dedicada a València, només apareix 
una breu menció a la festa del Corpus i a les altres festes de la 
ciutat, que sembla està també transcrita del textos de Laborde.

A més, curiosament, en el popular diari francés La Presse, en la 
seua edició del 15 de juny de 1873, apareix la mateixa ressenya 
del Corpus de València que la publicada en l’esmentat llibre Les 
fêtes légendaires, en concret en un article dedicat a la festa del 
Corpus, a partir d’un debat a Marsella sobre les manifestacions 
religioses als carrers, fent també esment, per descomptat, del ves-
comte Arthur de Grandeffe, article en doble columna en la segona 
pàgina signat per un tal Gaston Gaillardin. 

Per últim, l’any 1892, en la revista mensual francesa Notes d’Art et 
d’Archéologie (núm. 10, 15/X/1892), editada a París, hem pogut 
extraure un testimoni sobre la celebració de la festa del Corpus a 
València l’any 1888, a partir de la publicació d’un article per part 
d’un col·laborador habitual, identificat com a E. Balysis, del qual 
no hem pogut obtindre cap informació, redactat com una carta que 
envia a la seua germana informant-la sobre la seua estada a Valèn-
cia coincidint amb la festa del Corpus. Davall el títol «Valencia del 
Cid», publicat en diverses entregues, podem conéixer, entre altres 
vivències a la ciutat de València, la celebració que va tindre lloc 
aquell any, amb la descripció detallada del pas de les roques i de 
la processó general, situat el nostre relator al carrer de Sant Vicent, 
davant mateix de la parròquia de Sant Martí. Un testimoni molt 
revelador de la celebració del Corpus a finals del segle xix.

2. Revistes i altres fonts documentals

La festa del Corpus de València en revistes europees

Sobre la festa del Corpus a València durant el segle xix també hem 
pogut trobar referències i ressenyes en revistes d’altres països, les 
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quals completaran la recerca realitzada fins el moment. Seguirem 
també un criteri cronològic.

La primer ressenya que hem pogut trobar és de la prestigiosa revis-
ta francesa il·lustrada Le Magasin Pittoresque, en la seua edició de 
1840, corresponent al número 38, on es fa una descripció resumi-
da de la processó solemne, a més de fer menció de les roques, una 
de les quals apareix en un gravat, en concret la roca de la Puríssi-
ma, com a il·lustració.

Del text publicat, podem extraure alguns dels paràgrafs, quasi de 
manera literal. L’inici de la ressenya posa en relleu que la processó 
d’este dia solemne era, abans de les últimes revolucions, famosa 
a tota Espanya i que es celebrava de la manera següent: «Dies 
abans, es convidava els habitants de la ciutat a participar en les 
funcions i portar ciris de mitja lliura (grans). A l’hora prefixada, 
les comunitats religioses i el clergat parroquial entraven a la Seu 
entonant el Pange lingua». Hi ha referència als gremis amb els seus 
estendards o banderoles. 

A més, entremig, les figures al·legòriques de les tres enormes àgui-
les que porten cintes als becs, on en lletres d’or es pot llegir esta 
frase «In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus 
erat verbum». Darrere, els quatre evangelistes amb els seus sím-
bols. El seguici continua amb tres levites amb arpa, cítara i viola, 
recordant el rei David dansant davant l’Arca de l’Aliança. Després, 
vint-i-sis vells, vestits de blanc, que porten torxes de gran volum, 
precedits per huit levites, també vestits amb roba blanca ampla, 
semblant a velles dalmàtiques, que branden varetes que van tocant 
els caps dels espectadors que s’obliden de descobrir-se al pas de la 
processó. 

El relat explica que, al llarg del recorregut de la processó, de tram 
en tram, van repartits en nombrosos grups, gegants i nanos, extra-
vagants, monstruosos i de variat vestuari. Carros triomfals, que a 
València anomenen roques, plens de figures al·legòriques, tirats per 
cavalls ricament aparellats, i al costat, les danses sempre ballant, 
que s’assemblen molt a certes festes paganes, especialment les de 
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Ceres i Bacus, per la qual cosa els carros són decorats amb espi-
gues i amb festons de circells. 

El text acaba amb la informació del carro més notable, que va ser 
el que denominaven la roca de la Puríssima, que transportava en 
un tron elevat la imatge de la Santíssima Verge, precedida a la part 
inferior per una figura simbòlica de la religió, com es veu represen-
tat en el dibuix que es mostra en la revista francesa.

Este mateix text i el gravat de la roca de la Puríssima apareixen 
publicats anys després en el setmanari portugués il·lustrat O Pano-
rama, en concret l’any 1846 (edició del 17 d’octubre), en el volum 
nové, primer de la tercera sèrie, davall el títol «Festa de Corpus 
Christi en Valencia». Anys abans, en 1842 (edició del 4 de juny), 
ja havia aparegut en el setmanari O Panorama (volum cinqué), un 
article dedicat als gegants del Corpus, en este cas sense cap il·lus-
tració, davall el títol «Os gigantes de Valencia», un text inspirat en 
el de Laborde al voltant de les figures dels gegants i allò que repre-
senten, ja indicat anteriorment.

Una il·lustració molt semblant de la roca de la Purísima va aparéi-
xer anteriorment en la revista espanyola El Instructor, en concret 
l’any 1837, en el número 44 (agost), en un article titulat «Notícias 
de Valencia», en el qual es fa una ressenya sobre la festa del Cor-
pus, entre altres informacions històriques, culturals i artístiques de la 
ciutat de València. Dos dibuixos més, una vista de València des del 
Grau i un carrer del Cabanyal, també il·lustren l’article. 

El gravat de la roca de la Puríssima va ser reproduït, almenys, en 
dos dels opuscles editats per l’Ajuntament de València de la sè-
rie, abans mencionada, sobre la festa grossa, en concret per part 
de dos investigadors valencians de la festa del Corpus, els quals 
aporten la informació de la seua edició original. En primer lloc, 
el cronista Salvador Carreres i Zacarés en el seu estudi Las Rocas 
(1957), ressenya en la contraportada: «La Roca de la Purísima, vis-
ta en 1840 por un dibujante de la revista parisina titulada Magasin 
Pittoresque». I, l’altra, per part de l’historiador Felip Mateu i Llopis 
(1969) en el seu estudi del Coloqui nou, curiós y entretingut..., 
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també en la contraportada: «Grabado xilográfico que salió en la 
revista parisina titulada Magasin Pittoresque, en 1840 [...]. Esta 
Roca fue vista y diseñada por un dibujante francés, que hallándose 
en ese año en nuestra ciudad, en el mes de junio, en los días 17 y 
18, víspera y día del Corpus [...]».

De les altres roques, trobem una il·lustració de la roca Diablera 
o Plutó en la prestigiosa revista il·lustrada Semanario Pintoresco 
Español, de l’any 1839 (tom I, 26 de maig), en un article sobre la 
processó del Corpus de València. 

Molts anys després, en 1880, de la roca de la Trinitat podem tro-
bar un dibuix en dos revistes il·lustrades de França i el Regne Unit, 
respectivament, que junt amb dos dibuixos més conformen una 
galeria d’imatges molt suggerent de la festa grossa. Dels altres dos 
dibuixos, l’un representa els gegants dins de la Casa de les Roques 
i l’altre, una escenificació de la processó del Corpus a la plaça de 
la Seu o de la Constitució. 

Esta galeria d’imatges sobre la festa del Corpus a València apa-
reix, de manera cronològica, primer, en la revista britànica The 
Graphic (31/VII/1880) i, després, en el setmanari francés L’Uni-
vers Illustré (14/VIII/1880). En la revista francesa apareix un text 
explicatiu de la celebració del Corpus, firmat per un tal R. Bryon, 
tot i tenint en compte les imatges publicades, que han de correspon-
dre, segurament, a la celebració de 1880.

Curiosament, en el gravat de la processó a la plaça de la Seu, 
entre els figurants representats, es pot identificar la figura bíblica de 
Josué, el qual és criticat, junt amb el figurant que representa el pa-
triarca Noé, en un article publicat en el diari monàrquic de Valèn-
cia El Católico, en la seua edició del 29 de maig de 1880, per la 
seua manera tan exagerada d’actuar, com ja apuntava el francés 
Coquerel: «No podemos dejar llamar la atención sobre la manera 
impropia con que hacían en la procesión del jueves Josué y Noé; 
las maneras y formas exageradas excitaban, no la risa del público, 
sino una algazara impropia de aquel lugar; esperemos que esto se 
corrija, y no pudiendo ser, que se suprima. También merece nues-
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tra crítica los que llevan los grandes blandones, que van todos en 
tropel y no lucen; se hace preciso que guarden las distancias, pues 
otra cosa es ir a escape».

L’ultima referència del segle xix que hem pogut seleccionar en rela-
ció amb la festa del Corpus de València, és de l’any 1900 i cor-
respon al Bulletin de l’Union Faulconnier, editat a Dunkerque, amb 
data del 30 de juny, on queda publicat un article sobre les figures 
dels gegants de ciutats belgues i espanyoles, davall el títol «Reuses 
de Flandre et Gigantes d’Espagne». El seu autor és M. Jules Beck. 
En este article es fa menció dels gegants de Saragossa i Barcelona, 
però també dels huit gegants del Corpus de València, amb les seus 
característiques i representació, a més de les roques i de la Casa de 
les Roques, a partir de la informació extreta d’un diari de València 
no identificat sobre el programa de la festa del Corpus de 1899.

Cròniques de la festa del Corpus de València a 
Puerto Rico i els Estats Units 

El ressò de la festa del Corpus de València del xix va arribar, fins i 
tot, al continent americà, on hem pogut trobar informació en un di-
ari de Puerto Rico, encara colònia espanyola, a més de dos mitjans 
dels Estats Units, que van publicar la mateixa crònica, encara que 
en dates diferents.

La primera referència, de l’any 1846, correspon a la «Gaceta del 
Gobierno de Puerto Rico» (núm. 102, vol. 15, 25/VIII/1846), on 
apareix una breu notícia, datada el 12 de juny, sobre la celebra-
ció del Corpus a València, que va tindre lloc aquell any l’11 de 
juny, publicada en la primera pàgina. La crònica destaca la gran 
afluència de gent forastera, no només dels pobles de l’Horta, i com 
va regnar el major ordre i bones formes durant el transcurs de la 
festa. A més, informa sobre l’inici de les festes de la huitava que es 
celebraven a les parròquies del centre històric.
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Precisament, de l’any 1846 és coneguda la crònica sobre el Cor-
pus de València que va publicar en la revista valenciana El Fénix 
J. M. Zacarés, desglossada en tres entregues, en la qual s’anunci-
aven millores i novetats en la roba de les danses i altres elements, 
així com els gegants de nova construcció, a mans del capellà hono-
rari, Vicent Font de Mora.

Per últim, dels Estats Units hem pogut rescatar, de l’any 1874, una 
mateixa crònica, molt extensa i exhaustiva, sobre el Corpus de 
València en dos publicacions diferents, apareguda davall el títol 
«Corpus Christi in Valencia». Per ordre cronològic, la crònica es va 
publicar, primerament, en la revista mensual literària Lippincott’s 
Magazine, del mes de juliol, editada a Filadèlfia. Posteriorment, 
apareix l’esmentada crònica en el diari de Memphis Public Ledger, 
del 2 de setembre, en la primera plana, a dos columnes i en la part 
central, un exponent de la gran rellevància que hem d’atorgar a la 
difusió de la festa del Corpus de la ciutat de València, més enllà de 
les nostres terres i en zones geogràfiques tan llunyanes.

Epíleg

Si tornem al principi de l’exposició, a partir de les meues vivències 
al voltant de les festes i com he assenyalat en altres escrits, tot allò 
que vivim i sentim a través de la festa i el folklore no és més que 
l’al·luvió i sedimentació de rituals, costums, percepcions, expressi-
ons i formes de comunicació compartides per part d’uns pobles i 
uns territoris, que van acumulant-se i també reorganitzant-se al llarg 
del temps i dels segles, segons els models prevalents de vida i pen-
sament, amb canvis, transformacions, fins i tot metamorfosis, però 
també amb manifestacions culturals que han quedat amagades o 
desaparegudes per a sempre.

Amb tot això, caldria lluitar per recuperar, veritablement, les nostres 
festes i el nostre folklore. I paga la pena fer-ho, però deixant arrere 
posicionaments arrogants i manipuladors de la nostra història, la 
nostra cultura i la nostra identitat com a poble. Per tant, paga la 
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pena lluitar, només per continuar tot allò que ens vincula als nostres 
avantpassats, a allò que és més ancestral, la nostra casa pairal, el 
nostre patrimoni cultural, a través dels rituals festius que han perdu-
rat generacions rere generacions. 

La festa i el folklore propicien espais de trobada, de participació i 
de convivència, diversa i singular, de manifestació cívica. L’efecte 
de transgressió de l’espai i del temps ha de congraciar-se amb el 
bon exercici de la ciutadania, unes bones pràctiques, on el respec-
te i la consideració cap als altres estiguen per damunt de tot.

Les tradicions cal que perduren encara que siga en un món dife-
rent, el rituals festius es poden reviure i també actualitzar, el costu-
mari i el folklore cal difondre’l i compartir-lo per tot arreu, de ma-
nera directa, per places i carrers, però també amb el suport de les 
tecnologies de la informació i la comunicació, incloses les xarxes 
socials.

Al remat, ens pertoca seguir el camí que van emprendre aquells i 
aquelles que pensaren, fa unes dècades, que calia lluitar per re-
cuperar les festes, les tradicions i el folklore dels nostres pobles. I 
tots ells van lluitar, però també assolir, que no es perderen per a 
sempre les nostres festes de carrer i la festa major, els nostres balls 
i danses, les nostres cançons i músiques, les nostres rondalles i 
llegendes, les nostres maneres d’abillar-se i menjar, en definitiva tot 
allò que conforma el nostre costumari, la nostra roda de l’any, les 
nostres tradicions. Encara hui queda molt per lluitar i molts lluiten; 
això sí, de manera pacífica, fins i tot, conciliadora.
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La dansa de la Moma del Corpus de València

Antonio Atienza Peñarrocha
Historiador

La dansa de la Moma, que representa la lluita entre els set pecats 
capitals i la Virtut o Moma, és possiblement el ball més representa-
tiu del Corpus valencià. Amb les seues vestimentes de colors, s’ha 
convertit en un dels símbols més populars de la processó. Això 
demostra el pes que l’element folklòric ha guanyat en la festa del 
Corpus. Pes que sempre ha tingut, perquè es menciona en moltes 
obres i documents referents a la que fóra, fins al segle xix, la festa 
principal de la ciutat.

A més a més, d’alguna manera, els valencians hem volgut convertir 
la Moma en un element característic de la cultura valenciana.

Els orígens de la dansa de la Moma

La dansa de la Moma és la confluència de diversos elements que 
cristal·litzaren al llarg de l’Edat Moderna: les danses pantomími-
ques, les roques i els gremis.

Les danses pantomímiques són representacions teatrals primi-
tives. Volen relatar un fet, una historia, un conte. No són un conjunt 
capritxós de moviments, estos estan ordenats de forma plàstica. El 
seu orige és incert, però la documentació ens permet rastrejar-les 
des del segle xvi. Són de temàtica religiosa o vinculada a festes 
religioses, normalment processons.

Els valencians eren especialistes en estes danses. Cal recordar 
l’orige valencià de moltes d’estes danses: les moixigangues o mui-
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xerangues, els castells o «ball de valencians»... És interessant citar 
el pare Isla, que en la seua Historia del famoso predicador Fray 
Gerundio de Campazas descriu els balladors d’una dansa de pals 
en la processó del Corpus el segle xviii en un poble castellà: «Prece-
díales a todos el tamboril y la danza, compuesta de ocho mozos, 
los más jaquetones y alentados de Campazas, todos con sus coro-
nas o caronas arrasuradas sobre el cráneo o plan de la cabeza, 
esta descubierta y las melenas tendidas; chaquetillas valencianas 
de lienzo pintado, con dragona de cintas de diferentes colores; 
su banda de tefetán prendida de hombro a hombro y colgando a 
las espaldas en forma de media luna; un pañuelo de seda al pes-
cuezo, retorcido por delante como cola de caballo, y prendido en 
la punta por detrás como hacia la mitad de la espalda...».

Els valencians creaven i interpretaven danses per molts llocs d’Espa-
nya. Les muixerangues valencianes perduren en els castells cata-
lans. Podríem citar les muixerangues que es ballen a Algemesí o 
l’Alcúdia, i les que es ballaren a Sueca, a Xiva i altres llocs. També 
podem destacar les danses guerreres de la Todolella, de San Anto-
nio de Requena, els porrots de Silla o els bastonots de Picassent, la 
dansa de pastorets de Vilamarxant, etc.

La processó del Corpus, o la del patró de cada poble o ciutat, era 
un aparador del poder dels gremis. Els gremis manifestaven el seu 
poder econòmic i social portant grans banderes —destacava a 
València la dels blanquers—, música de dolçaina, tabal i tabalot 
—els tabals de guerra dels gremis—, i danses. Estes danses eren 
sovint reestructurades: canviaven la indumentària i coreografies, a 
fi de ser més vistoses.

Els misteris eren obres teatrals de caràcter religiós que es repre-
sentaven al llarg de la processó exaltant la Fe Catòlica. Actualment 
se’n conserven tres; el Misteri d’Adam i Eva, el Misteri de sant 
Cristòfol i els pelegrins, i el Misteri del rei Herodes o de la Degolla. 
Sabem per la documentació que n’hi hagué més, però s’han per-
dut. Es pensa que el més antic és el de sant Cristòfol, de mitjans del 
xv. Encara es conserven molt vius a la processó de la Mare de Déu 
de la Salut d’Algemesí.
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Especialment important és parlar ací de la Degolla. És una pantomi-
ma que representa les tropes del rei Herodes, quan feren la matan-
ça dels innocents. Porten una indumentària informal, amb túniques 
de tela de sac pintades amb motius demoníacs. Teòricament, for-
men part del seguici del rei Herodes en el misteri del seu nom, com 
els cavallets representaven el seguici dels Reis Mags. Va acompa-
nyada d’un toc tradicional de dolçaina. És possible que en algun 
moment de la seua història foren una dansa de tipus guerrera, com 
ho és la dels cavallets. Però si així fon, eixe caràcter s’ha perdut, i 
fon en el passat una excusa dels senyorets per a fer el gamberro.

Les dansetes són així conegudes perquè les ballaven xiquets. Eren 
molt abundants, i les pagaven els gremis, i participaven en l’espai 
corresponent a l’organització que les contractava. El seu moment 
d’esplendor fon els segles xviii i xix. Les seus músiques es conserva-
ren gràcies a les partitures del pare Baixauli. En els anys huitanta 
el folklorista Fermín Pardo les va restaurar, refent-ne la coreografia. 
Estes dansetes eren sovint improvisades i incorporades a les pro-
cessons de manera esporàdica. La meua sogra, Balbina Marsilla, 
contava que quan ella era xiqueta participà en una, vestida amb 
un vestit blanc amb cintes verdes, a Torrent. Quan vaig investigar 
la processó de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí em va sor-
prendre que esporàdicament contractaven els nanos de València, 
quan els festers anaven sobrats de diners. Les consuetes eren menys 
rígides que en l’actualitat. Actualment s’han incorporat a moltes 
processons, i inclús se n’han creat noves, com les estructurades per 
a la processó del Corpus de Xàtiva per Sebastià Garrido, Carmen 
Bru i Raquel Langa.

Les roques eren carros triomfals que precedien la processó. Dalt 
es representaven els misteris i es ballaven les danses; actuaven com 
a escenaris rodants. Les roques eren part important de la processó 
de València. La seua ornamentació religiosa era desmuntable, la 
qual cosa explica que foren sovint reformades. El seu orige proba-
ble eren els carros que s’aparellaven per a festejar les entrades dels 
reis a València a finals del segle xiv o principis del xv. El seu nom 
pot derivar de la decoració muntanyenca que les caracteritzava.
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La roca Diablera. Molt lligada a la dansa de la Moma està la 
roca Diablera. És la més antiga de les conservades, data de 1511, 
la qual cosa la convertix en un dels vehicles més antics d’Europa. 
En principi era coneguda com la roca de l’Infern. En 1542 fon 
restaurada, i des de llavors passà a ser nomenada com la roca 
Diablera. En 1702 fon novament reformada. En 1815 es va refer 
la figura del dimoni que la presidix, el qual es diu que representa 
Plutó o Hades, rei dels inferns, coronat de serps, amb túnica, ales 
de rata penada i bastó. Encara tornà a ser reformada en 1867 en 
el centenari de la Mare de Déu dels Desemparats, i fon restaurada 
després de la riuada de 1957. La figura de Plutó s’alça sobre un 
pedestal format per set cartel·les on apareixen els noms dels set 
pecats capitals, entre els quals aguaiten carasses de dimonis repre-
sentats segons la tradicional iconografia: banyes, cares anguloses i 
roges,

La roca del Juí Final correspon a l’actual roca de Sant Miquel. 
Construïda en 1528, fon restaurada i dedicada a sant Miquel en 
1542. Dalt es representava el Misteri del juí final, perdut, que tenia 
música, i en el qual participaven set ànimes salvades i set ànimes 
condemnades. És molt possible que estes ànimes ballaren o feren 
alguna coreografia pantomímica.

Des de quan podem parlar que hi havia momos 
en la processó del Corpus?

En 1544, hi hagué un greu incident en la processó. Les roques, 
amb els misteris, eixien dos hores abans de la processó, igual que 
hui en dia, per a poder fer el seu paper de detindre’s i representar 
les obres. Però eixe any les roques es varen demorar més temps 
del previst. Es féu l’hora d’eixida, i les roques estaven parades a 
la plaça de Sant Bertomeu —hui de Manises—; llavors, els jurats 
enviaren un veguer perquè investigara i perquè, en tot cas, dona-
ra l’ordre que les roques se’n tornaren directament a la Casa de 
les Roques, perquè no interromperen la processó. El veguer, vestit 
amb la cota amb les armes de la ciutat, es presentà en les roques, 
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detingudes, per a complir les ordres rebudes, però no se li feu cas. 
El veguer començà a discutir amb el porter o principal criat del 
governador Lluís Vic. En això, el senyor de Bunyol, Baltasar Merca-
der, se li acostà a cavall, per l’esquena, i li pegà amb el pla de la 
seua espasa. El veguer es girà, i el senyor de Bunyol li digué que 
les roques seguirien la carrera. 

Dies després, el Consell de la Ciutat va decidir denunciar el senyor 
de Bunyol per haver maltractat el veguer, que portava «les insig-
nies que acostumen a portar los veguers, ço es la cota vermella», 
insultant la ciutat. Es varen convocar testimonis, i entre ells figuraren 
dos balladors de la roca de l’Infern: Gaspar Saydi, embalador, que 
feia de momo, i Pere Escrivà, sabater, que feia de mestre coral. El 
senyor de Bunyol fon castigat per la ciutat.

Tot això ens demostra dos coses: que en 1544 els momos ballaven 
en la roca de l’Infern, i que el balladors i actors eren treballadors 
no professionals de les arts escèniques.

És interessant destacar que en la llista de personatges dels miste-
ris de 1587 no figura cap momo, però sí molts dimonis, pecats i 
ànimes condemnades. La presència d’estos personatges malèfics 
era habitual en algunes representacions pantomímiques. Recordem 
el dimoni que apareix en el Misteri d’Adam i Eva, i sobretot els 
personatges que apareixen en les santantonades del nord valencià, 
torturant sant Antoni i cremant-li la barraca. Era una manera de 
burlar el terror que en l’imaginari de la societat tradicional repre-
senta el mal, el caos, i les seues manifestacions en la malaltia, la 
guerra, el dolor, etcètera. Els pecats apareixen personificats: l’enve-
ja, la malícia…

La dansa de la Moma i els momos estaven lligats a la roca Diable-
ra. Esta roca era coneguda en el segle xvi com la roca de l’Infern 
Vella, la roca «per a ballar els Momos». 

Les roques del segle xvi serien la Diablera (o de l’Infern Vella), la de 
la Fe (abans la d’Adam i Eva o del Paradís), que es disputa l’anti-
guitat amb la Diablera, perquè podria ser també del 1512, la de 
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Sant Miquel (que fon la del Santíssim i la del Juí Final) i la de la Pu-
ríssima (1542). Posteriorment es construïren la de Sant Vicent Ferrer 
(1665) i la de la Trinitat (1674). Estes sis roques pervisqueren fins 
al segle xix i han arribat als nostres dies, reformades.

La processó del Corpus tenia un aparat diabòlic on també estaven 
presents el foc i la pirotècnia. En 1640 es va encarregar a un coe-
ter fer en una roca una figura de dimoni amb dos cares que aniria 
junt amb un drac, escopint foc. Alhora, una ànima aniria llançant 
foc i flames. Estem davant, per tant, d’un antecedent de les actu-
als cordaes o correfocs, que també tenen com a protagonistes els 
dimonis.

En 1615 es va crear la Cavalcada del Convit, coneguda també 
com dels Cavallets o de la Degolla. Estes dos danses formarien 
part del Misteri del rei Herodes, com les figures tradicionals de la 
cavalcada: la Mare de Déu de la burreta, els Reis Mags, Herodes i 
el seu seguici.

Per què era important la festa del Corpus?

La festa del Corpus era molt important per als valencians de l’èpo-
ca foral, tant des del punt de vista religiós —que ací no analitza-
rem— com polític, perquè era la presentació pública de les noves 
autoritats de la ciutat: els jurats. La Pasqua catòlica es celebra el 
diumenge següent a la lluna plena del mes jueu de nissan (del 22 
de març al 25 d’abril), és a dir, la primera lluna plena de prima-
vera (després del 21 de març). Eixe diumenge és el Diumenge de 
Resurrecció. Llavors, es planteja el calendari festiu:

- El dia de l’Ascensió: quaranta dies després de Resurrecció (dijous).
- La Pentecosta: cinquanta dies després de Resurrecció (diumenge).
- La Santíssima Trinitat: diumenge posterior a Pentecosta.
- El Corpus: dijous posterior a la Santíssima Trinitat.
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L’elecció dels jurats valencians tenia lloc el dissabte vespra de 
Pentecosta, i des d’eixe dia fins a la vespra del Corpus, els nous 
jurats vestien capa, capilla i gorra. El matí de Pentecosta tenia lloc 
el jurament dels nous jurats, fet pel batle general. 

Durant la setmana següent els jurats assistien a un dels assajos de 
les danses i misteris, segons explica Félix Cebrian i Aracil en el seu 
Libro del Ceremonial, «que se han de elegir» per a la processó; la 
qual cosa vol dir que els jurats podien examinar i rebutjar alguna 
de les comparses.

En dies posteriors tenia lloc la invitació a la festa al virrei a través 
d’una ambaixada, en la qual se li oferia dur una de les vares del 
pal·li. També es feia ambaixada al capítol de la Seu.

Segons el citat Cebrian i Aracil, la vespra del Corpus, de matí, 
eixia la Cavalcada des de la Casa de les Roques a les set del matí, 
encapçalada pel capellà de la ciutat a cavall, amb bonet i gualdra-
pa, seguit de:

- Danza de los momos con estandarte.
- Danza de la Diablera con estandarte.
- Danzas quatro, o más de toqueados
- Danza de gitanas fingidas
- Misterio del Rei Herodes con tres estandartes
- Misterio de San Cristóbal con estandarte blanco
- Misterio de Adan y Eva

Feien la volta de la processó, i en tornar a la Casa de la Ciutat, el 
capellà distribuïa les danses i misteris en una llista de «todos los ofi-
ciales mayores de la Ciudad, ministros Reales y Visitador para que 
mostrando las habilidades de sus ejercicios regocijen el día» (Libro 
del Ceremonial, p. 53).

Durant eixa vespra de Corpus es corrien bous pel carrer. Però en el 
segle xvii alguns eclesiàstics es queixaren perquè les danses, actes 
sacramentals i misteris retardaven l’entrada de la processó en la 
Seu. Es va pensar que la processó isquera més prompte i que els 
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misteris es representaren únicament a la plaça del Mercat, i que 
els actes sacramentals es feren al matí. Noves disposicions reials 
portaren a fer els actes sacramentals la vespra, i les danses i els 
misteris, en el dia de Corpus. La vespra del Corpus era important, 
perquè els nous jurats estrenaven les seues vestimentes oficials, les 
gramalles roges amb llistes daurades. Els jurats, així vestits, eixien 
al balcó de la Casa de la Ciutat (al costat de la plaça de la Seu) i 
davant del cadafal per vore els actes sacramentals.

El dia de Corpus al matí es feia una processó cívica que recorria 
la volta de la processó, junt amb les danses i misteris, però ara 
junt amb els timbals, trompetes, ministrers, veguers, el capellà de 
la ciutat, els principals càrrecs i funcionaris de la ciutat, i els jurats. 
L’objectiu era inspeccionar la volta i comprovar que els carrers i 
cases estaven engalanats i parats per a l’ocasió.

Estes dos celebracions s’ajuntaren per fer una única cavalcada, la 
que es conserva actualment, en el matí de Corpus, coneguda com 
del Convit.

L’evolució de la dansa de la Moma

Òbviament, hi havia dos danses de momos, compostes de dan-
sants vestits de manera diabòlica. En 1683 l’inventari de la Casa 
de les Roques replega que hi havia «catorce saragüells i catorce 
casaquetes de tela pintada de diferents colors» guarnits, junt amb 
«dos banderoles de llenç pintats de diferents colors que son les que 
porten davant dites danses de Momos». Estes dos danses serien 
molt paregudes, probablement de la mateixa manera que en mol-
tes processons trobem diferents comparses de les mateixes danses 
(Algemesí, l’Alcúdia...). No apareix el trage de Moma, però això 
no indica que no existira.

En 1726 es ballava a Sogorb una dansa coneguda com a «Dansa 
de los Matachines o de la Diablera o de Momos», que estava forma-
da per huit momos i una Dama. Es a dir, que ja existia una dansa, 
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integrada per momos, personatges demoníacs, que feien una dansa 
amb pals o «de matachines», amb la presència d’una Dama.

Totes estes traces ens fan pensar que la dansa pogué tindre set 
o huit integrants, que farien evolucions a l’estil de les danses de 
bastons com les d’Algemesí, o l’Alcúdia. Si eren huit els pecats, el 
huité pogué ser l’odi, conceptuat com un dels pecats majors per fra 
Luis de Granada en la seua Guia de pecadores.

Seria en el segle xviii quan la Moma es quadraria com és en l’actu-
alitat. En 1780 Josep Marià Ortiz en la seua Disertación Histórica 
de la Festividad del Corpus Christi de Valencia afirmava: «Ocupan 
los carros triunfales el Misterio del pecado de Adán con la tenta-
ción de Eva. La Virtud con los siete Vicios significados en los siete 
Momos y la Moma, y la variedad de vistosas danzas».

Seguint en el segle xviii, l’escriptor Carles Ros va escriure un Colo-
qui Nou, Curios y Entretengut hon se referixen la explicació de les 
dances, Misteris, Aguiles y altres coses exquisites tocants a la gran 
Festa del Corpus que es fa en Valencia dignes de tota preu (1772), 
que relatava en vers la processó del Corpus i els seus misteris a tra-
vés d’una conversació entre dos llauradors i un notari. No mencio-
na la Moma, però això no vol dir que no existira, ja que en realitat 
a soles diu que hi ha danses en general, sense citar més que els ca-
vallets i la Degolla. Per a Ros era més important la part teatral, els 
misteris, i no dedicà atenció a les danses. Però en 1786 es publica 
un romanç descriptiu de la processó, la Nueva Relación en que se 
declaran y explican los principales Misterios y alusiones con que 
adorna su Procesión del Corpus la M. N. y L. Ciudad de Valencia y 
demás noticias relativas al asunto…, on es cita clarament la dansa 
de la Moma: «En la Danza de los Momos / se entienden los siete 
Vicios y en la Moma la Virtud / que les repite el castigo».

A poc a poc, la Moma s’anava convertint en la dansa més repre-
sentativa del Corpus, pel fet de ser una dansa barroca, moralitzant, 
instructiva. D’esta manera, mentres que al llarg del segle xviii i 
principis del xix moltes danses anaren desapareixent, la Moma va 
continuar viva.
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En el Corpus de 1812 es diu clarament que la Moma balla dalt de la 
roca Diablera, la imatge de la qual representa Plutó, déu dels inferns, 
que és tant com dir que representa Llucifer. Segons els erudits, repre-
sentava l’etapa de la dominació musulmana de València, i la dansa 
està integrada per set vicis, que són vençuts per la Virtut o Moma.

En esta època, l’Ajuntament pagava les danses. Per a això, es con-
vocava una subhasta. Els interessants participaven licitant un preu. 
La Moma era interpretada per una família de venedors del mercat, 
els Pinyols. En 1835, la dansa costà 310 reals. Es componia de 
set momos, dos d’ells caps, i la Moma, que cobrava el doble. Però 
segons Josep d’Orga, en 1840 l’Ajuntament va cedir l’organització 
de la processó a un sastre, de nom Cañizares, el qual va oferir als 
Pinyols 30 reals per ballar. Òbviament estos es negaren, i llavors 
el sastre va buscar uns velluters per a interpretar-la. Una de les nits 
d’assaig, els Pinyols atacaren els velluters a garrotades. El cas és 
que, temps després, el cap dels Pinyols fon apunyalat davant de la 
farmàcia de la Morera, al carrer de les Barques.

A partir de 1850, la processó del Corpus i sobretot la seua part fol-
klòrica entrà en decadència. D’una banda, l’afebliment dels gremis 
a causa de les reformes socioeconòmiques impulsades pel liberalis-
me, provocà la desaparició de molts, i en això la processó va perdre 
vistositat i finançament. D’altra, la desaparició d’ordes religiosos.

A banda d’això, la premsa començà a atacar les manifestacions 
folklòriques de la processó, perquè les jutjava pròpies del passat, 
poc dignes i vulgars. Cal recordar que en eixa època la Degolla 
s’estava convertint en un acte realment gamberro protagonitzat pels 
«sinyorets calaveres» del moment. Des de les roques es llançaven 
caramels amb força per intentar trencar els vidres de les cases. 
L’Ajuntament deixà de guardar la roba a la Casa de les Roques i 
començà a llogar-la a empreses com Casa Insa. Segons els inventa-
ris, en 1895 encara es conservaven els trages dels momos, però el 
de la Moma ja s’havia desfet.
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La dansa de la Moma en 
la cultura artística i popular

La dansa de la Moma era la més popular i característica del Cor-
pus, i això la portà al protagonisme. Per exemple, titulà el poema 
simfònic de Salvador Giner Es xopà... hasta la Moma!. Eduard 
Escalante va escriure un sainet amb este títol, i Blasco Ibáñez 
mencionà la dansa en la seua novel·la Arroz y tartana, a on fa una 
viva descripció de la València de finals del segle xix: «los pecados 
capitales, con estrambóticos trajes de puntas y colorines, como 
bufones de la Edad Media, y al frente de ellos la Virtud, bautizada 
con el estrambótico nombre de la Moma».

La Moma també donà nom a un periòdic setmanal, de caràcter de 
crítica política. Fon la típica publicació decimonònica, en la qual 
escrigueren les primeres espases de la Renaixença valenciana, so-
bretot els coneguts com a «poetes d’espardenya», lligats a l’esquer-
ra republicana: Constantí Llombart, Francesc Vives i Liern, Francesc 
Palanca i Roca, Víctor Iranzo... i no tan d’esquerra, com Teodor 
Llorente, Manuela Agnés Rausell, Josep Maria Puig i Torralba... El 
diari publicava caricatures de polítics, i estava escrit sobretot en 
valencià. Estigué dirigit per Rafael Maria Liern i per Ramir Ripollés. 
Isqué al carrer d’abril de 1885 a juny de 1886, 52 números de 
8 pàgines. Tingué problemes amb la censura, i una vegada va 
publicar: «Hemos pagado 2.000 reales de multa. Somos pobres 
pero aún nos quedan bastantes billetes de banco para pagar las 
sucesivas. Cuando se agoten hipotecaremos en Serranos nuestras 
personas» (num. 16, p. 4).

La recuperació de la dansa de la Moma

Quan començà el segle xx, la dansa deixà de representar-se de 
forma continuada. Fins a 1920 es va fer, però després es va sus-
pendre, tornà a aparéixer, i deixà de fer-se, junt amb la processó, 
durant la Guerra Civil. En 1935, el cronista Francesc Almela i 
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Vives va publicar un text molt interessant referent a la Moma en 
Blanco y Negro.

Quan acabà la Guerra Civil, l’investigador Manuel Arenas Andú-
jar va proposar la recuperació de la dansa dins d’una processó 
del Corpus regenerada. Per a això va comptar amb l’ajuda del 
dolçainer Josep Sanfeliu i del mestre de danses Ramon Porta. Però 
l’esforç no va quallar. La dansa continuà executant-se, però per 
persones que eixien en la processó a canvi de diners. Estes perso-
nes a sovint eren marginats socials, que amb més o menys voluntat 
eixien a interpretar-la, junt amb la dansa dels nanos, els gegants i 
els personatges bíblics més representatius. 

La recuperació del Corpus naix perquè a partir dels anys 1970 sor-
gix l’interés per la cultura popular valenciana. De la mà de jóvens 
investigadors comencen a estudiar-se les danses, la música, les 
tradicions, la indumentària... Hi hagué diverses vies per a arribar 
a això. D’una banda, estaven els grups de danses, dels quals hi 
havia els lligats a la Sección Femenina de la Falange Española, i el 
d’Educación y Descanso. Paral·lelament, nasqué un grup de dan-
ses lligat al Departament d’Art de la Facultat de Filosofia i Lletres, 
llavors regentat per Felip Maria Garín, a on s’havia creat un Semi-
nari d’Art Popular, dirigit per Violeta Montoliu; Facultat de Filosofia 
i Lletres a on el catedràtic Julián San Valero espentava els estudis 
sobre etnografia valenciana en tesines i tesis doctorals. D’este nucli 
universitari naixerà en 1975 el grup Alimara, lligat a la Societat 
Coral El Micalet. També en Lo Rat Penat, a iniciativa de Josep Cer-
vera i Grífol, naixerà el grup de danses d’esta entitat. I el grup de 
teatre L’Horta en crearà un altre, amb el mateix nom. 

Paral·lelament a este procés, un col·lectiu de persones, per diferents 
motius i motivacions, confluiran en el seu interés per revitalitzar la 
processó del Corpus: Armando Serra, Josechu Rey de Arteaga, 
Vicent Castell Mahiques... Estes persones varen formar el Grup de 
Metxa, amb l’objectiu de reunir suficients persones per a traure 
dignament els cirialots. Junt amb fallers de les comissions Mestre 
Serrano - Regne de València i d’Almirall Cadarso - Comte d’Altea, 
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configuraren un grup de persones que fon la llavor de l’actual Asso-
ciació d’Amics del Corpus.

En 1976, el Grup de Danses Alimara va recuperar la dansa de 
la Moma per al Corpus. Per a això, els folkloristes Fermín Pardo i 
Sebastià Garrido varen reconstruir la dansa basant-se en els apunts 
d’Arenas Andújar, i en la música que Joan Blasco, dolçainer deixe-
ble de Sanfeliu, recordava. Pardo i Garrido restauraren la dansa 
basant-se en els episodis o etapes de la temptació. Els primers 
balladors que feren de Moma foren Ramon Genovart i Vicent Ma-
rín, l’Argentí. Però fon Paco Albert, destacat indumentarista, qui va 
interpretar la Moma durant una sèrie d’anys des de 1981, el qui, 
en optar per fer una Moma majestuosa, tranquil·la, cerimonial, li 
donà el caràcter que actualment té.

La dansa de la Moma fon estructurada per Pardo i Garrido en una 
sèrie de quadros. Normalment, tant en la cavalcada com en la 
processó, la dansa no es balla sencera, sinó que allò que es pot 
vore és un dels quadros o parts. El primer quadro és la presenta-
ció. El momo major, la supèrbia, es posa al costat de la Moma, i 
la presenta als altres momos, posats estos en filera. Després es fa 
el rogle: els momos, dirigits per la supèrbia, fan un rogle dins del 
qual tanquen la Moma. El tercer quadro és la gàbia: els momos, 
amb els seus pals, roden la Moma formant una gàbia, que la 
Moma desfà alçant el ceptre. Seguidament, en el quart quadro, la 
temptació, un dels pecats, perseguix la Moma per dins del rogle. 
En el quint, els momos formen la gàbia, fingint colpejar la Moma, 
però novament la Moma la desfà. Llavors es passa al pont: els 
momos fan un corredor a través del qual passa la Moma mentres 
els momos van alçant al seu pas els pals, recordant l’antic càstig 
de la carrera de baquetes o el joc de sant Vicent. L’últim quadro 
mostra la confusió dels momos, que colpegen els pals entre ells, i el 
triomf de la Moma, que, en tocar-los al cap amb el seu ceptre, els 
fa agenollar-se.

Com que molts membres del grup Alimara impartien classes en 
pobles i escoles municipals de danses, estos mestres començaren 
a importar-la a estos llocs. Este procés, dut a terme durant els anys 
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huitanta i noranta, ha fet que actualment es balle la Moma en 
molts pobles i localitats valencianes. D’estos mestres podríem citar 
Carme Chust, que la va ensenyar a Picanya, Manises, Benetússer i 
Gandia; Pilar Dauder, que la portà a Godella; Teresa Boix i Ferran 
Roig, que la incorporaren a Meliana, etcètera. Al seu torn, estos 
mestres tingueren deixebles que l’expandiren encara més: Alfons 
Gras, deixeble de Carme Chust, la va dur a Dénia.

En esta expansió, la dansa de la Moma guanyà variants, perquè, 
encara que l’esquema recordat per Arenas i establit per Pardo i 
Garrido s’ha mantingut, cada mestre incorpora xicotetes variants, 
imprimint-li personalitat. Per exemple, es va comprovar documen-
talment que a Dénia s’havien ballat els momos amb un trage blau, 
que és el que es va confeccionar per a recuperar-la. Quan Sebastià 
Garrido va introduir la dansa en el Corpus de Xàtiva, amb l’ajuda 
de Raquel Langa, va decidir fer una Moma més combativa, més 
pantomímica i lluitadora, com devia ser la Moma dels Pinyols. Per 
això, a Xàtiva el pecat major balla i acaça la Moma amb castanye-
tes. Actualment, podem vore la dansa de la Moma en moltes pobla-
cions: Castelló, Torrent, Alfafar, Paiporta, Sueca, Alcoi...

La dansa de la Moma hui... i demà

La indumentària de la dansa és ben coneguda perquè tenim gra-
vats, fotografies i la mateixa roba de Casa Insa. El momo porta 
una casaca curta de mànega llarga de color roig fosc amb diver-
sos ornaments, un calçó amb franges negres i grogues, el carac-
terístic barret de franges de colors vius i una carasseta. La Moma 
va vestida de dona valenciana totalment de blanc; quan se la va 
recuperar duia corona de flors, però després es feu una corona de 
llautó daurat que s’ompli de flor blanca. Porta també un ceptre, que 
subjecta amb un mocador de randa blanca.

Actualment, la dansa de la Moma gaudix d’un salut fantàstica. És 
un símbol viu de les tradicions valencianes, i de com els valencians, 
com a poble, som capaços de conservar i difondre el nostre patri-
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moni cultural immaterial. La Moma, un ball centenari que es podia 
haver perdut per a sempre, s’ha recuperat pel treball d’un gran 
grup de valencianes i valencians, recolzats per una societat amant 
de les seues tradicions. És una metàfora de com la cultura popular 
valenciana, la música tradicional, el ball, la indumentària, han eixit 
de l’oblit per a quedar-se. I el més emocionant de tot, és que ha si-
gut i és una obra col·lectiva. Parafrasejant una frase del poeta Toni 
Mestre, entre tots ho hem fet, fem, i farem, tot. 






