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7 Pròleg

Pròleg

Històricament, el govern municipal ha tingut un paper fonamental 
en l’organització de la festivitat del Corpus Christi al Cap i Casal. 
De primer els jurats i, ja modernament, l’Ajuntament de València, 
han sigut els encarregats d’organitzar els aspectes externs de la 
festa grossa, especialment en la seua dimensió cívica. Més de sis 
segles després de la instauració d’esta festivitat a la nostra ciutat, 
l’Ajuntament continua assumint esta responsabilitat, adequant-la a 
la nova sensibilitat cap al nostre patrimoni festiu.

És així com, des de fa tres anys, la Regidoria de Cultura Festiva ha 
renovat la seua aposta per protegir i difondre el valor patrimonial 
de la festa grossa. La restauració de les roques i altres elements de 
la processó, els nous continguts del Museu del Corpus - Casa de les 
Roques, la programació d’exposicions temporals o l’organització 
d’un cicle d’activitats complementàries amb xarrades i recitals de 
música, són algunes de les activitats posades en marxa amb este 
objectiu.

Un objectiu que cristal.litza en este segon volum d’Els Papers del 
Corpus, una publicació que va nàixer amb la voluntat de divulgar 
nous aspectes o aprofundir en aquells elements menys coneguts del 
Corpus valencià des de noves perspectives que ens permeten ampli-
ar el nostre coneixement d’esta festa.

Enguany, l’opuscle que teniu a les mans recupera les xarrades 
pronunciades l’any passat en les dates prèvies al Corpus. En primer 
lloc, el folklorista Fermín Pardo ens parla del procés de recupera-
ció de les danses en l’últim terç del segle XX, un moment en què la 
col.laboració entre la societat civil i les institucions va suposar una 
espenta decisiva per a posar fre a la degradació progressiva que 
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havia experimentat la festa grossa. Per la seua part, Josep Vicent 
Frechina, estudiós de la cultura popular, fa un exhaustiu repàs del 
bestiari del Corpus valencià, del seu origen i evolució, com una 
mostra de la continuïtat d’esta celebració a través d’uns dels seus 
elements més singulars.

Renovació i continuïtat, dos claus per a entendre la història de la 
festa grossa, però també per a assegurar amb vigor el futur d’esta 
singular representació del nostre patrimoni festiu.

Pere Fuset i Tortosa
Regidor de Cultura Festiva
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Les danses del Corpus de València en les últims 
dècades del segle XX

Crònica d’una recuperació

Fermín Pardo 
Folklorista

Acabada la centúria passada podem parlar, amb visió històrica, d’un 
dels elements cridaners de la festa del Corpus Christi de València. Es 
tracta de les danses que es van revitalitzar en l’últim terç del segle an-
terior i han mantingut eixa vitalitat durant quaranta anys consecutius, 
després d’haver passat un període fosc d’arraconament o d’oblit quasi 
absolut, en el cas d’algunes.

És ocasió de fer història recent d’este període nou de recuperació, 
perquè les dades encara són fàcils de recordar de memòria i si les 
deixem escrits ajudarem a entendre, a les generacions futures, el motiu 
i la manera en què va poder ressorgir de l’abandó una cosa que es 
donava per perduda i solament quedava documentada en escrits, 
dibuixos, gravats o fotografi es.

El moment de recuperació de les danses del Corpus de València se 
situa en aquell període de transició de la dictadura a la democràcia 
conegut com la batalla de València, confl icte identitari que va enfron-
tar la societat valenciana durant la transició espanyola, caracteritzada 
per una notable confl ictivitat i violència, i que va provocar una fractura 
política i social a la Comunitat Valenciana que, en bona part, encara 

Cinc dansants de la dansa de la Moma en 1977. Sebastià Garri-
do, Ramón Chenovart (Moma), Pedro Alcázar, María Jesús Galbis i 
Amparo Martínez. Falten en la fotografi a Empar Reig, Gema Vicedo 
i Fermín Pardo. Arxiu Fermín Pardo.
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perdura. Època aquella en què en pobles i ciutats, en comarques i en 
les futures comunitats autònomes de l’Estat Espanyol també afl oraven 
els desitjos de buscar les arrels culturals i els senyals d’identitat tradi-
cionals pel quals podien diferenciar-se unes poblacions d’altres i uns 
territoris d’altres.

No es va dur a terme esta revitalització inicial d’una manera ostentosa 
ni propagandística, sinó més prompte de manera tímida i humil. I no 
perquè teníem objeccions els qui ens decidírem a fer-ho, sinó perquè 
els mitjans de què disposàvem eren reduïts a tots els nivells.

Ni en el mateix grup Alimara, d’on vam eixir els dansants que inter-
pretàrem les danses d’adults, en aquell primer any de recuperació, 
tinguérem el suport del conjunt de components de l’agrupació. No van 
faltar els qui, declarant-se antireligiosos, ens van tractar de «meapilas» 
i «beats» als qui ens vam decidir a organitzar tot el necessari per a 
culminar amb èxit l’empresa. Les danses que ens proposàvem recupe-
rar estaven, indubtablement, destinades a acompanyar actes religiosos 
i concretament la solemne processó del Corpus Christi.

A pesar de tot, el premi al nostre entusiasme el rebérem en el dia de la 
festa amb l’acceptació clamorosa dels qui van assistir als actes del matí 
i de la vesprada. Encara recorde satisfet que persones d’edat, com ara 
el senyor Añón, que presenciava la desfi lada processional al carrer de 
Sant Vicent, manifestaven la seua emoció amb llàgrimes als ulls, veient 
desfi lar de nou, i després de molts anys, la comparsa de la Moma, 
trenant, davant la seua presència, alguna de les fi gures de la dansa.

La satisfacció d’aquella jornada joiosa de l’inici d’un nou període 
per a les danses del Corpus no és menor en el moment actual, ja que 
podem considerar que, salvant totes les difi cultats que se’ns han po-
gut presentar al llarg d’este temps, hem aconseguit per a elles quatre 
dècades de vitalitat i l’esperança que continuen mantenint-se.

En 1975, en el III Congrés Nacional d’Arts i Costums Populars, orga-
nitzat per l’Excel.lentíssima Diputació de Saragossa i que tingué lloc 
a Palma i altres poblacions de Mallorca, durant els dies 16, 17, 18 i 
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19 de gener, vam prendre part quatre persones en representació de la 
ciutat de València.

En l’última de les sessions es va demanar als congressistes assistents 
que pensaren en algunes de les festes o elements de la cultura tradici-
onal dels seus respectius llocs d’origen que necessitaren una atenció 
especial perquè estigueren deteriorats o en perill de desaparició. La 
fi nalitat d’estes respostes era que, des de l’organització del Congrés, 
s’enviaren les recomanacions pertinents per a animar les institucions 
que foren responsables d’estes festes o tradicions o que pogueren 
ajudar a recuperar-les, que posaren els mitjans necessaris per a impe-
dir-ne la desaparició o el deteriorament.

Una de les recomanacions fetes pels participants que acudírem des de 
València va ser que s’intentara remeiar, des de l’Excel.lentíssim Ajunta-
ment de la ciutat de València, el lamentable deteriorament que s’havia 
iniciat, a partir dels anys seixanta, en la desfi lada processional de la 
festa del Corpus Christi, referent als personatges que representaven les 
fi gures bíbliques i, sobretot, quant a les antigues danses.

D’estes únicament prenia part en la processó, en aquell moment, la 
desfi lada dels gegants i el ball dels nanos. Este últim s’interpretava 
d’una manera caòtica i desvirtuada.

Una altra recomanació va ser que, per les institucions corresponents, 
s’intentara crear escoles de dolçainers i tabaleters, ja que per aquells 
anys s’havia arribat a una reculada alarmant del nombre de músics 
interessats per estos instruments tradicionals en totes les comarques 
valencianes.

Sembla ser que estes recomanacions, emanades del Congrés de 
Palma, tingueren bona acollida a València, ja que dos anys després, 
la primavera de 1977, se’m va fer l’encàrrec, per part del Negociat 
de Fires i Festes de l’Excel.lentissim Ajuntament de València, d’intentar 
recuperar les danses de la festa del Corpus de la ciutat, les quals ha-
vien deixat d’interpretar-se feia diversos anys. La revitalització d’estes 
danses aniria en paral.lel amb la renovació de les fi gures o perso-



14Els Papers del Corpus

natges bíblics que havien de desfi lar en la processó de la solemnitat 
eucarística d’aquell any.

Joventut, entusiasme, alegria i ganes de fer el treball van ser les fer-
ramentes de què disposàvem per a véncer els inconvenients que ens 
presentava portar a bon terme l’empresa.

Els inconvenients en aquell moment van ser de tipus econòmic i, d’altra 
banda, l’escassesa de persones que recordaren esquemes coreogrà-
fi cs, combinacions i fi gures de les danses. Finalment, calgué afegir la 
falta de temps per a poder consultar, en aquell moment, l’abundant do-
cumentació escrita que es custodia en arxius sobre la festa del Corpus 
de València en els seus diversos aspectes.

La dotació econòmica de què es disposava en aquella ocasió va ser 
de 100.000 pessetes, que la llavors Caixa d’Estalvis de València 
havia promés per a la confecció de vestits i accessoris per a dansants. 
Esta ajuda promesa no va arribar a efectuar-se i després d’haver de-
sembossat, pel meu compte, al voltant de 90.000 pessetes que van su-
posar les despeses ocasionades per la compra dels diversos materials 
i part de la seua confecció, vaig haver d’esperar al fet que del pressu-
post de l’any següent es fera càrrec l’Ajuntament de València, a través 
del Negociat de Fires i Festes, perquè se’m retornaren els diners.

L’escassesa de mitjans econòmics va donar com a fruit que els primers 
induments i accessoris foren senzills, tots a base de retalls i materials 
barats, la majoria confeccionats de manera domèstica. No obstant 
això, van complir la funció important de no impedir que les danses 
recobraren vitalitat en la festa del Corpus de 1977.

Entre les persones que van aportar dades per a poder recompondre 
els esquemes coreogràfi cs de les danses, els seus moviments i evolu-
cions, hem de destacar Manuel Arenas Andújar, qui posseïa i havia 
manejat abundant documentació sobre la festa del Corpus de Valèn-
cia. En el seu interessant arxiu guardava un esquema complet de la 
dansa de la Moma, segons s’havia interpretat fi ns a la primera meitat 
del segle XX. Este detallat esquema li l’havia proporcionat a Manuel 
Arenas, en els inicis de la dècada dels anys quaranta del segle XX, 
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Alumnes del col.legi Juan Esteve Muñoz d’Albal, preparats per a executar 
la dansa dels pastorets. Arxiu Fermín Pardo.

Cinc dansants del ball dels nanos en 1977. Loles Giner, Manel 
Jesús-María, José Ángel Jesús-María, Pilar Dauder i Sebastià Crespo. 
Falta en la fotografi a Concha Ortega. Arxiu Fermín Pardo.



16Els Papers del Corpus

Ramon Porta (pare), mestre de ball de comptes i membre d’una cone-
guda família valenciana dedicada a esta activitat en les seues suc-
cessives generacions fi ns als anys huitanta del segle XX. Ramon Porta 
va ser l’últim mestre de danses que tingué al seu càrrec la direcció i 
ensenyança dels dansants de la dansa de la Moma, amb anterioritat a 
l’última guerra civil. 

Manuel Jesús-María Baselga posseïa un esquema coreogràfi c de la 
dansa coneguda com el ball dels nanos. Este esquema l’havia elabo-
rat amb l’ajuda del mestre dolçainer Joan Blasco Ribera i altres testi-
monis d’antics dansants. Per descomptat, amb la idea de transmetre’l 
als seus fi lls, donada la desvirtuació que es produïa en la interpretació 
d’esta dansa, des de la dècada dels seixanta, i amb la fi nalitat de 
recuperar la manera adequada d’executar-la si es presentava l’ocasió. 
D’altra banda, recordava els assajos que per a la dansa dels cavallets 
feia el mestre encarregat d’esta dansa, quan ell era xiquet. De forma 
vetlada mantenia en la seua memòria alguna de les evolucions.

Enrique Marzal, en aquell temps empleat de la botiga de robes Insa, 
ens va informar sobre evolucions de la dansa dels cavallets i sobre 
l’esquema de la dansa de la magrana, segons la manera en què 
s’interpretava en les últimes èpoques. Ens va detallar minuciosament la 
part corresponent a la reverència.

Quant a la dansa dels arquets o de pastoretes, coneixíem les versions 
que s’interpretaven per xiquetes en els últims concursos provincials de 
la Sección Femenina al Teatre Principal de València. Ens va ajudar a 
recordar algunes de les fi gures Concha Ortega.

Finalment hem de citar l’aportació inestimable de Joan Blasco en 
l’aspecte musical fonamentalment. Este notable dolçainer conservava 
en la seua memòria el conjunt de melodies pròpies de la festa del 
Corpus de la ciutat de València que s’havien interpretat en les últimes 
èpoques. Li havien sigut transmeses pel seu mestre, el famós dolçainer 
Sanfeliu, a qui va succeir, amb depurada tècnica, en el maneig d’este 
primitiu instrument. Des de jove, i acompanyant el seu mestre, havia 
vist interpretar algunes de les antigues danses, concretament les dels 
cavallets, els arquets, la magrana, els nanos i la Moma, de les quals 
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també recordava alguns detalls de les evolucions i de forma diàfana 
les seues respectives melodies, com ja hem dit.

Les aportacions que estem referint de tipus coreogràfi c i musical so-
bre les desaparegudes danses van servir de base per a iniciar-ne la 
recuperació. Va ser necessari tornar a recompondre mentalment, amb 
estes dades, uns esquemes i unes evolucions que s’aproximaren de la 
manera més fi del possible als últims originals, vagament presents en la 
memòria col.lectiva de la ciutat.

Perquè un dels corresponents esquemes coreogràfi cs preconcebuts 
cobrara vida, era necessari trobar dansants que estigueren disposats 
a interpretar-los. D’estos dansants havien de ser xiquets o xiquetes els 
qui tingueren al seu càrrec les dansetes, tradicionalment de caràcter 
infantil. Quedaven per als adults la dansa de la Moma, la dansa de la 
magrana i el ball dels nanos.

Trobar xiquets dansants no suposava problema en aquell moment, ja 
que els meus propis alumnes del Col.legi Públic Juan Esteve Muñoz 
d’Albal, on jo exercia la meua labor docent, eren sobradament capa-
ços d’aprendre i interpretar les danses infantils. Comptàvem amb les 
hores del pati matinals com a temps per als assajos, encara que els 
dos mesos escassos que faltaven per a la festa del Corpus no ens oferi-
en moltes sessions.

La difi cultat era major per a aconseguir dansants adults, ja que en 
aquells moments, com passa en l’actualitat, en els anomenats grups de 
danses, s’interpreten balls tradicionals populars i de comptes, però hi 
havia un interés escàs a reproduir danses de tipus ritual o processional.

En aquelles dates de 1977 era jo un dels components del grup Alima-
ra de València. La meua missió en esta agrupació era la de cantador i 
tocador de guitarra, a més de coordinador dels músics de la rondalla 
i la resta de cantadors. La meua il.lusionada proposta de recuperar 
les danses del Corpus va ser acceptada únicament per una part dels 
membres d’Alimara, amb la qual cosa solament vam poder recuperar 
per adults, per a aquella jornada inicial, la dansa de la Moma i el ball 
dels nanos. La dansa de la magrana hagué de ser interpretada per 
xiquets per a aquella ocasió, per falta de dansants adults.
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Dansa de la magrana. Arxiu Fermín Pardo.

Alumnes del col.legi Juan Esteve Muñoz d’Albal, preparats per a interpretar 
la dansa dels cavallets amb els cavalls de 1977. Arxiu Fermín Pardo.
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En la dansa de la Moma la fi gura de la virtut va estar representada 
per Ramón Chenovart. Les dels momos, i faltant homes, per quatre 
dones, Amparo Reig, Amparo Martínez, María Jesús Galbis i Gema 
Vicedo. Els tres momos restants van estar a càrrec d’homes, concreta-
ment de Pedro Alcázar, de Sebastià Garrido i de Fermín Pardo.

En el ball dels nanos van ser tres dones, Concha Ortega, Loles Giner 
i Pilar Dauder, les qui van representar les fi gures femenines. Per a les 
fi gures masculines hi intervingueren Sebastià Crespo (a. c. s.), José 
Ángel Jesús-María i Manel Jesús-María. 

Donada l’escassesa d’assajos que hi havia per a aprendre unes dan-
ses noves a càrrec d’adults, calgué dur a terme la tasca d’ensenyança 
per separat. La instrucció dels dansants de la moma d’una banda i 
la del ball dels nanos d’una altra. Instructors i alhora dansants de la 
dansa de la Moma vam ser Sebastià Garrido i jo, partint de l’esque-
ma de Manuel Arenas Andújar i de les melodies de Joan Blasco. En 
el ball dels nanos van complir esta doble funció els germans Manel i 
José Ángel Jesús-María Romero, fent ús de l’esquema que posseïa son 
pare, Manuel Jesús-María Baselga, i recolzant-se també en les melodi-
es aportades per Joan Blasco.

Les danses infantils les van reproduir, com hem dit, els meus alumnes 
del Col.legi Juan Esteve Muñoz d’Albal, xiquetes i xiquets de quart 
d’EGB, la instrucció dels quals no em va ser difícil impartir, tot i l’escàs 
temps de què disposàvem. Huit xiquets tingueren al seu càrrec la dan-
sa dels cavallets; deu xiquetes, la de pastoretes o arquets, i barrejats, 
quatre xiquetes i quatre xiquets, la de la magrana, perquè no hi havia 
adults en aquell moment per a executar-la, com ja s’ha apuntat.

El tercer apartat que calgué atendre, en l’accelerada tasca dels prepa-
ratius, va ser la indumentària i altres accessoris, per a la consecució 
dels quals va ser necessari buscar retalls, teixits i altres materials barats. 
Les huit peces amb formes de cavalls que es van utilitzar per a realitzar 
la dansa dels cavallets es van fer a base d’una estructura de contra-
xapat retallat i uns caps de cavall de plàstic que s’hi van afegir i es 
van pintar d’una manera uniforme. Portaven afegides unes gualdrapes 
de feltre. La confecció d’estos, com la de la magrana que coronava la 
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perxa amb les cintes, es va dur a terme en l’escola com a activitat de 
treballs manuals. Esta magrana no s’obria en gallons, donada la difi -
cultat que presentava articular-la de la manera deguda. Però sí que va 
complir la seua missió, de manera simbòlica, col.locada en el corona-
ment superior del pal, del qual penjaven les huit cintes de colors.

La major part dels vestits dels xiquets van ser confeccionats per algu-
nes mares o persones que es van brindar a fer-los sense interés econò-
mic. Únicament per a la factura dels vestits dels momos es va buscar 
modistes que van cobrar pel seu treball.

A pesar de la precarietat dels mitjans, la cavalcada de la Degolla, 
traslladada al matí de la festa, va recobrar el caràcter bulliciós i festiu 
que hi van aportar les danses, el colorit dels vestits i les melodies de la 
dolçaina, a més de tots els elements tradicionals propis d’esta cavalca-
da, coneguda també com del Convit. Després de la desfi lada, van ser 
interpretades cadascuna de les danses en un entaulat muntat davant 
de la façana principal de la Basílica de la Mare de Déu dels Desem-
parats. De vesprada, en la solemne processó eucarística, van desfi lar 
la Moma i els set momos, executant fi gures soltes en diferents punts del 
recorregut, així com els sis cabuts, amb la seua recuperada dansa, 
també interpretada a fi gures soltes amb el seu corresponent fi nal del 
fandanguet.

Una vegada més, el pensat i fet, tan habitual entre els valencians, va 
donar motiu al fet que, sobre este basament organitzat per a la festa 
eucarística de 1977, s’haja pogut recolzar tot el procés de recupera-
ció dels diversos elements d’esta solemne festivitat tan arrelada en la 
història i en les tradicions de la ciutat de València.

En 1978, dins de la col.lecció «Cuadernos de Música Folklórica 
Valenciana» es va publicar, per la Institució Alfons el Magnànim de la 
Diputació Provincial de València, un quadern titulat Danses del Corpus 
valencià, dedicat a les danses recuperades l’any anterior, 1977. 

En este quadern s’arreplega una xicoteta història i simbolisme de les 
danses, l’explicació detallada dels esquemes coreogràfi cs amb els 
seus dibuixos corresponents i les partitures de les melodies que acom-
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panyen cadascuna d’estes danses, segons les interpretava en el mo-
ment Joan Blasco Ribera. Es va incloure també en eixe quadern la col.
lecció de partitures de les melodies que, a començament del segle XX, 
havia recopilat, corresponents a les danses del Corpus, el jesuïta va-
lencià Marià Baixauli i Viguer. Autors responsables de la recopilació, 
trascripció i estudi del contingut d’este quadern van ser Salvador Seguí 
i Fermín Pardo. Els dibuixos van anar a càrrec de José A. Jesús-María.

Havent-se publicat la col.lecció de melodies de la festa del Corpus de 
València que recopilara a començament del segle XX el pare Marià 
Baixauli, va poder comprovar-se que en el moment d’aquella recopi-
lació la melodia pròpia de la dansa dels cavallets era diferent de la 
que s’utilitzava a mitjans de la mateixa centúria. La melodia que Joan 
Blasco havia rebut del seu mestre com a corresponent a la dansa dels 
cavallets pot apreciar-se que, amb lleugeres variants, pertanyia, se-
gons la col.lecció del pare Baixauli, a la dansa dels pastorets. D’esta 
manera, pensàrem que la partitura que en la col.lecció de Baixauli 
apareixia com dels cavallets i quedava sense aplicació, podríem apro-
fi tar-la per a recuperar la dansa dels pastorets, de la qual no coneixia 
Joan Blasco cap versió musical.

En el moment de compondre l’esquema coreogràfi c no es comptava 
amb detalls que recordaren persones que l’hagueren vist interpretar, ni 
documentació escrita que ens en parlara. Va ser necessari basar-se en 
els esquemes d’altres danses conservades o recuperades i hi afegírem 
els colps acompassats dels garrots dels quals han d’anar proveïts els 
dansants.

Vam estructurar la dansa en set fi gures diferents. Tres per a executar 
en fi les, tres més amb les mateixes formes de colpejar garrots, però en 
rogle, i una fi nal de cordó també en rogle. Cada fi gura va separada 
de la següent per una part inicial executada en el lloc i una altra part 
de conclusió evolucionant per separat els components de cadascuna 
de les fi les, descrivint una espècie d’enroscada per a tornar al lloc i a 
la posició inicial.

Els primers intèrprets d’esta nova versió de la dansa dels pastorets 
també van ser alumnes del Col.legi Públic Juan Esteve Muñoz d’Albal, 
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i l’indument s’obtingué d’una manera semblant a com s’havia aconse-
guit els inicials de 1977.

En la col.lecció del pare Marià Baixauli hi havia les partitures d’altres 
danses infantils, les quals apareixen representades en els coneguts 
dibuixos realitzats en el segle XIX sobre les desfi lades de la Degolla i 
la processó del Corpus. Ens referim a la dansa de llauradors, que era 
interpretada per huit xiquets, i a l’anomenada de turcs, també a càrrec 
de huit xiquets o xics un poc més majors. En la primera, segons els 
dibuixos esmentats, els dansants anaven proveïts de panderetes i en el 
cas de la segona portaven espases.

La recuperació d’estes dos danses es va dur a terme més tard, concre-
tament en 1985 i amb dansants alumnes del Col.legi Públic Jaume I 
de València, centre a què vaig ser traslladat des d’Albal en 1984 i on 
vaig exercir la meua labor docent fi ns a 1997.

Per a la composició de la dansa de llauradors vaig adoptar l’estructu-
ra coreogràfi ca de dos quadres per a l’execució de cadascuna de les 
fi gures. Esta estructura la trobem en altres danses valencianes de tipus 
ritual o processional (dansa de pastorets de Vilamarxant) o en algunes 
variants de danses de carrer (danses de Xàtiva). Les evolucions i els 
moviments corresponents al preludi i al fi nal de cada fi gura són els 
mateixos que els utilitzats en la dansa de pastorets. En les fi gures que 
s’executen en fi les, amb les panderetes que porten els dansants, es van 
alternat diferents jocs segons es tracte de les fi gures o dels preludis o 
fi nals, sempre fent sonar els seus sonalls.

En el cas de la danseta de turcs, com que es feia ús d’espases vaig 
pensar estructurar-la combinant-la els frecs dels seus talls, com és propi 
de les danses d’espases, amb evolucions pròpies de danses guerreres 
(mitges voltes i encreuades). En altres fi gures, també combinant els 
frecs de les espases, els dansants van desplaçant-se, per parelles, als 
quatre punts que marcarien els quatre pals d’una creu imaginària.

Del conjunt de les huit danses recuperades per a la festa del Corpus 
de València des de 1977 fi ns a 1985 s’arrepleguen els esquemes 
coreogràfi cs en un fullet que acompanya un CD publicat en 1999 
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Dansa dels cavallets, interpretada per alumnes del col.legi Jaume I de 
València, amb els cavalls nous. Arxiu Fermín Pardo.

Dansa dels arquets. Arxiu Fermín Pardo.
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per la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana, amb el títol 
Danses del Corpus de València. Vaig tornar a ser, en esta publica-
ció, responsable de la redacció d’una crònica de la recuperació i de 
l’explicació dels esmentats esquemes coreogràfi cs, ajudant-me dels 
dibuixos corresponents.

En 1997 vaig ser traslladat a Requena al Col.legi Lucio Gil Fagoaga, 
centre en què em vaig jubilar en acabar el curs 2004-2005. Alumnes 
d’este col.legi van ser intèrprets de les danses infantils de la festa del 
Corpus de València en els anys 1998 i 1999, els quals vaig preparar 
amb els assajos corresponents, tal com havia fet en els col.legis d’Al-
bal i de València.

A partir de l’any 2000 fi ns al present, els executants de les danses 
infantils han sigut alumnes d’alguns col.legis de la ciutat de València, 
instruïts per mestres del mateix centre o per instructors externs, entre els 
quals va estar en algunes edicions la meua neboda M. Carmen Pardo 
Conejero.

Quant a les danses d’adults, ja vam dir que en 1977 vam ser dan-
sants de la dansa de la Moma i del ball dels nanos components del 
grup Alimara i així es va continuar en les festes de 1978 i de 1979. 
En estes dos últimes edicions també va ser interpretada la dansa de la 
magrana per components d’Alimara.

Posteriorment, es va anar manifestant l’interés, per part de balladores 
d’altres agrupacions folklòriques de la ciutat, a participar com a dan-
sants en l’execució de les tres danses d’adults. Davant esta situació, es 
va oferir que els interessats en açò, i de manera individual, pogueren 
aprendre les danses i prendre part en la seua realització, tant per a 
la cavalcada de la Degolla, en el matí de la festa, com en la solemne 
processó eucarística de la vesprada. Este sistema s’ha mantingut fi ns a 
l’actualitat.

En referència a la interpretació de les melodies de dolçaina que acom-
panyen les danses, ja hem dit que va ser el mestre dolçainer Joan 
Blasco qui va aportar els seus coneixements i el seu perfecte domini de 
l’instrument en el moment de la recuperació. Durant molts anys partici-
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pàrem junts en l’organització i el desenrotllament de les danses. Esta 
missió, que Joan va continuar fi ns que tingué vigor per a exercir-la, la 
va transmetre al seu fi ll Francisco Blasco, qui la continua tenint al seu 
càrrec actualment. Molts dolçainers i tabaleters han participat en la 
festa, al llarg dels anys, interpretant les melodies de les danses, sota la 
direcció de Joan Blasco i en els últims anys del seu fi ll Francisco Blasco. 

L’any 1999, i amb motiu de l’exposició «La llum de les imatges» a la 
Catedral Metropolitana de València, es va celebrar un cicle de danses 
rituals i processionals pertanyents a les comarques centrals valencia-
nes, entre els mesos de febrer i juny. Se’m va encomanar per a estes 
exhibicions la coordinació de les agrupacions de dansants que van 
participar en el cicle.

La sessió del diumenge 18 d’abril de 1999 va estar dedicada a les 
danses d’adults de la festa del Corpus de València. Per a esta ocasió 
i per a interpretar la dansa de la Moma, components del Grup de 
Restauració de València, als qui es van sumar dos dansants a nivell 
individual, tots dirigits per José Ángel Jesús-María, es van proposar 
adoptar l’esquema coreogràfi c i les melodies que respectivament ens 
descriu i ens transcriu la partitura de la ja esmentada recopilació del 
pare Baixauli.

L’ús d’este esquema coreogràfi c i d’estes melodies que ens aporta Bai-
xauli dóna com resultat una dansa amb sabor més arcaic que la versió 
recuperada en 1977. Açò s’explica perquè l’esmentada recopilació es 
va dur a terme en els inicis del segle XX (1909) i correspon, per tant, a 
la manera d’executar la dansa de la Moma a la fi  del segle XIX.

En el seu desenvolupament coreogràfi c s’aprecia que es van adoptar 
els esquemes propis de les antigues danses d’espases per a la compo-
sició d’una dansa de caràcter simbòlic-didàctic en la qual, al seu torn, 
es representa una lluita de tipus espiritual entre la virtut i els pecats.

Per a la realització d’esta versió no es va escatimar en la confecció 
de la indumentària. Es va reproduir minuciosament basant-se en peces 
antigues originals i amb teixits semblants quant a la seua matèria pri-
mera, colorit i ornaments. L’estudi i la direcció de la confecció va anar 
a càrrec de María Victoria Liceras.
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Dansa dels turcs. Alumnes del col.legi Jaume I de València. 
Arxiu Fermín Pardo.

Dansa dels llauradors. Alumnes del col.legi Jaume I de València. Arxiu 
Fermín Pardo.
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Responsable de l’adaptació de les quatre melodies diferents a les 
diferents parts de la dansa va ser el dolçainer Alejandro Blay, qui va 
coordinar els dolçainers participants en l’execució.

En 2010, amb motiu de declarar-se bé d’interés cultural la processó 
del Corpus de la ciutat de València, l’Associació Cultural de Músics i 
Balladors de les Danses del Corpus a València va presentar novament 
una publicació sobre estes danses. En esta ocasió, composta per un 
DVD amb l’execució de cadascuna de les danses i per un CD amb les 
melodies corresponents. En esta publicació s’inclou també un fullet en 
què es va imprimir el text que vaig compondre per a acompanyar el 
disc citat de 1999.

Tot i l’existència d’estes dos publicacions, en què es detallen abundants 
dades de la recuperació de les danses del Corpus, no falten autors que 
en els seus escrits, parlant sobre este assumpte, han inclòs errors quant 
a l’autoria de la restauració de les danses de la Moma i de el ball dels 
nanos. Per la seua falta d’informació han anat sembrant, amb açò, la 
confusió entre persones joves que intenten conéixer detalls de la recu-
peració de 1977. Amb la publicació d’este repetit article, en el qual 
a més de la crònica detallada dels fets, s’arrepleguen els noms de les 
persones que vam prendre part en la recuperació, intente deixar clar, 
d’una vegada, els qui ho fórem i els qui no ho foren. Dels qui ho fórem, 
únicament el nostre benvolgut Sebastià Crespo ha mort, qualsevol de 
les altres persones citades pot donar testimoni del que diem.

Des de 1977 fi ns a 1999, tots dos inclusivament, quasi un quart de 
segle (23 anys), vaig tenir al meu càrrec la coordinació de dansants i 
l’ensenyança de les danses de la festa del Corpus de la ciutat de Va-
lència, tant les infantils com les d’adults. Vaig abandonar esta activitat 
perquè vaig haver de traslladar-me a viure a Requena, com s’ha dit. 
Vaig deixar en bones mans esta missió, en les persones de Juan Rodrí-
guez i d’Arturo Torremocha, que han sigut els responsables de con-
servar la vitalitat de les danses fi ns al present i amb els quals he man-
tingut relació constant, pel que fa als detalls d’esta manifestació de la 
cultura tradicional valenciana. En l’actualitat vetla per la conservació i 
puresa de les danses l’Associació de Músics i Balladors del Corpus, de 
la qual formen part Juan i Arturo, entre altres persones. 
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El bestiari festiu del Corpus valencià

Josep Vicent Frechina
Estudiós de la música i cultura popular

Des de la Baixa Edat Mitjana, si no abans, i fi ns a la descomposi-
ció de l’Antic Règim, ja ben entrat el segle XIX, el bestiari ha sigut 
un element constitutiu essencial de les festes valencianes: fi gures 
zoomòrfi ques de fusta o cartró que, amb propòsit lúdic o catequè-
tic, participaven en tots els seguicis festius fi ns que, per no estar «en 
armonía con la cultura del presente» (com adduïa la convocatòria 
municipal de la festa del Corpus de València del 1850),1 van ser 
suprimides o deixades deteriorar fi ns al seu abandonament defi ni-
tiu, de tal forma que a començament del segle XX pràcticament no 
en quedava rastre. 

Curiosament, i dins del fenomen de retrobament amb la tradició 
que han esperonat les tensions associades als processos de globa-
lització i mediatització cultural, durant les tres darreres dècades el 
bestiari ha irromput de nou en les festes tot reclamant el seu histò-
ric protagonisme dins de cercaviles, cavalcades i processons. No 
debades el bestiari reuneix unes potencialitats simbòliques, patri-
monials, identitàries i lúdiques que fan d’aquesta imatgeria reco-
brada un element utilíssim en els protocols festius d’allò que hom ha 
anomenat modernitat refl exiva.2 La reaparició del bestiari genera 
la il.lusió de continuïtat, referma els lligams amb el passat comú i, 

per tant, contribueix a la presa 
de consciència de la pròpia 
identitat col.lectiva.3

Santa Margarida en una taula atribuïda a Joan Reixac, datada 
a meitat del segle XV i procedent possiblement de Bocairent. 
MNAC, Barcelona.

1. Ariño (1993: 138).
2. Beck (1997).
3. Gómez García (1990: 51-62).
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Es tracta, però, d’una continuïtat aparent que només conserva els 
trets formals —en el millor dels casos— i que ha bescanviat funcio-
nalitat i simbologia: on un espectador del segle XVII contemplava una 
fera imaginària que representava el dimoni, per exemple, un altre 
del segle XXI hi observa la pervivència d’un element del passat trans-
cendit que li proporciona un vincle d’identitat més o menys intens. 

A València, com hem dit, el bestiari participava en totes les festes 
laiques i religioses, però va ser sens dubte en la processó del Corpus, 
com a festa major de la ciutat durant tants anys, on va adquirir la 
seua major popularitat. Nosaltres centrarem la nostra intervenció en 
quatre fi gures en concret: el drac de sant Jordi, la tarasca de santa 
Marta, la cuca fera de santa Margarida i l’àguila de sant Joan.4 
Abans, però, indagarem una miqueta en els seus orígens històrics.

El bestiari històric5

L’ús simbòlic d’animals, reals o imaginaris, amb intenció alliçona-
dora és una pràctica que té profundes arrels en la tradició literària 
occidental. 

Es remunta, possiblement, al Physiologus, obra datada en el primer 
segle de l’era cristiana que barreja la tradició naturalista d’autors 
com Plini i Aristòtil amb un component misticosimbòlic proporcionat 
per la religió cristiana.6

La versió medieval del Physio-
logus serien els bestiaris,7 molt 
populars arreu del continent eu-
ropeu per l’ús recurrent que en 
feien predicadors, místics i po-
etes. Els bestiaris no descrivien 
la naturalesa física de l’animal, 
sinó un tret conductual, anome-
nat «natura», que es traduïa en 
un exemple moral aplicable a la 
conducta humana.

4. No ens detindrem, per tant, en les fi gura-
cions antropomòrfi ques (gegants, cabuts), el 
bestiari instrumental (com ara els cavallets de la 
dansa homònima) o el bestiari que ha tingut un 
ús puntual i anecdòtic (els lleons que comparei-
xien a la processó del Corpus acompanyant el 
profeta Daniel durant el segle XV) (Carboneres 
1873: 23, 26), per exemple; etc.
5. Hem abordat aquesta temàtica amb més 
profunditat en Frechina (2002a i 2002b).
6. Martín (1993: 245).
7. Els bestiaris catalans han estat editats per 
Panunzio (1964). Vegeu també Alòs-Moner 
(1924).
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És molt possible que la popularitat d’aquestes obres exemplifi cants 
suscitara una explotació més pregona i efi caç dels seus recursos 
simbòlics mitjançant la representació física de la bèstia. Els entre-
mesos8 dels banquets cortesans, les recepcions de nobles i monar-
ques i les processons cíviques o religioses esdevindran l’escenari 
predilecte on faran la seua aparició tota mena de fi guracions 
animals que hi aportaran espectacle i ideologia. 

Precisament l’organització del ritual festiu urbà amb una estructura 
processional permetrà, si més no des de principis del segle XIV, que 
el bestiari abandone els palaus reials i nobiliaris per guanyar el 
carrer i apropiar-se de l’espai públic. Des de llavors, la seua cons-
trucció, conservació i exhibició serà, habitualment, responsabilitat 
d’alguns gremis específi cs (ofi cis, en la denominació més autòc-
tona) amb especial incidència a la ciutat de València per la seua 
condició de cap i casal del Regne i per posseir un dels sistemes 
gremials més desenvolupats de la corona catalanoaragonesa. 

Els ofi cis obriran totes les processons abillats amb els seus unifor-
mes i les seues banderes, acompanyats pels seus músics i les seues 
danses, i competint els uns amb els altres amb els seus enginys, 
entremesos i bestiari. Aquestes intervencions dels gremis seran afa-
vorides, patrocinades i regulades per la ciutat, que hi trobarà una 
forma d’exterioritzar el seu poder davant altres institucions (l’esglé-
sia o la corona, per exemple).

El drac de sant Jordi i santa Margarida

De tota l’animàlia fantàstica que pobla la nostra cultura des de 
ben antic, el drac n’ha estat, indubtablement, la bèstia més difosa 
i familiar: des de l’imaginari mític de les primeres civilitzacions fi ns 

a la unànime fascinació contem-
porània per productes audio-
visuals com Juego de tronos, 
el drac apareix reiteradament 
representat tant en la icono-
grafi a culta com en la popular, 

8. La paraula entremés és de procedència 
francesa i està documentada en català des del 
1344 amb l’accepció de plat de menjar especi-
al i, des del 1380, com a diversió d’intermedi 
en un banquet (Varey: 1992). Al País Valencià, 
com veurem més endavant, té un signifi cat una 
mica diferent quan el seu ús s’estén durant el 
segle XV.
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protagonitza innombrables llegendes i rondalles, i és, encara avui, 
la fi gura més reeixida del bestiari festiu. Al País Valencià hi ha a 
hores d’ara unes deu fi gures de drac en actiu, tots elles de factura 
més o menys recent.

En la cultura occidental el drac ha simbolitzat habitualment les 
energies destructores del cosmos.9 Dominador dels quatre elements 
(terra, aigua, aire i foc), esdevé un enemic fet a mida de déus, 
herois, sants i cavallers: Thor, Hèracles, Sigurd, Beowulf, Lancelot, 
sant Jordi, sant Eudald, sant Emeri, sant Climent, santa Margari-
da, santa Marta, sant Miquel i tants altres el venceran en diverses 
circumstàncies fent servir força, coratge, fe o enginy.

El primer cristianisme adopta el drac com a encarnació del mal, de 
Satanàs, en una tradició que engega la serp del Gènesi, continua 
el Leviatan dels profetes i sanciona, defi nitivament, una coneguda 
escena de l’Apocalipsi de sant Joan:

Llavors aparegué al cel un gran senyal prodigiós: una dona que tenia 
el sol per vestit, amb la lluna davall dels peus, i duia al cap una coro-
na de dotze estrelles. Esperava un fi ll i cridava afl igida pels dolors del 
part.

També aparegué al cel un altre senyal prodigiós: un gran dragó roig 
que tenia set caps i deu banyes. Als set caps hi duia set diademes, i 
la seua cua va arrossegar la tercera part de les estrelles del cel i les 
llançà a la terra.

El dragó es va aturar davant de la dona que havia d’infantar per 
devorar-li el fi ll quan nasquera [...]. 

Aleshores va esclatar una batalla al cel: Miquel i els seus àngels combati-
en contra el dragó. El dragó també lluitava juntament amb els seus àngels, 
però no va poder guanyar, i perderen el lloc que ocupaven al cel. El gran 
dragó, la serp antiga, l’anomenat diable i Satanàs, el qui enganya el món 
sencer, va ser llançat a la terra...10

Tanmateix, la simbologia dels 
dracs festius distarà molt de ser 
unívoca. Un seguiment del seu ús 
al llarg de la història ens permet 

9. Sobre la simbologia del drac vegeu Le Goff 
(1983), DD.AA. (1987) i Frechina (1994).
10. Apocalipsi, capítol 12, del verset 1 al 10. 
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de fl airar una evolució ideològica força eloqüent: els primers dracs me-
dievals són combatuts per cavallers i remeten directament al llegendari 
fantàstic; un segle després els cavallers han estat substituïts per sants que 
més que véncer, sotmeten una bèstia que representa, al mateix temps, 
el mal en abstracte i la foragitada civilització musulmana;11 i ja en el 
barroc, en enrenou contrareformista, el drac encarna exclusivament el 
mal cristià, el pecat original vençut per la immaculada concepció de 
Maria.12 Curiosament, un parell de segles més tard, els escamots revolu-
cionaris identifi caran els dracs de fusta i cartró amb la religió que abans 
els combatia i els faran malbé, com la resta d’utillatge processional.

La primera notícia de participació d’un drac en el seguici festiu valencià 
la trobem en les instruccions que dóna la ciutat als gremis per solemnit-
zar l’entrada de l’infanta Mata d’Armanyac el 5 de juliol de 1373:

E singularment sia aemprat l’offi ci dels Pellicers a fer arreament e joch 
de I drach o d’altra bèstia, segons que han acostumat e en altra ma-
nera axí com a ells apparrà pus bellament e pus honorable esser fae-
dor. Per semblant manera los Freners, e semblantment los Argenters, 
açò declarat, que entre ells se emprenguen e savenguen de divisa de 
les bèsties per ço que una no sia tal com altra.13

La postil.la «segons que han 
acostumat» evidencia un ús 
anterior de les bèsties en altres 
desfi lades semblants. Sabem, 
però, que l’entrada de Pere el 
Cerimoniós el 1336 consistí ex-
clusivament en una parada mili-
tar, la qual cosa limita l’aparició 
dels dracs a les comitives de 
recepció realitzades amb motiu 
de la visita a la ciutat de dues 
de les seues esposes: Elionor de 
Portugal (1 d’abril de 1348) i 
Elionor de Sicília (24 d’agost de 
1349).

11. Si seguíem la lliçó de Font i Sagué (1901: 
113), el bescanvi de guerrers per sants caldria 
adduir-lo a una penetració dels corrents ideo-
lògics centreuropeus: «[...] la lluita ab el drac 
simbolisà la lluita del bé ab el mal, de la lley 
de Déu ab el paganisme. Ara bé: tant a França 
com a Alemanya, el paganisme o l’heretgia 
foren vençuts mitjansant els exemples, prèdiques 
i oracions dels Sants i Santes que les convertiren 
a l’Evangeli y per això els vençedors de drachs 
(passen de 50 a França) foren y són sants y san-
tes, mentres que en la nostra Catalunya’l geni 
del mal, el paganisme, estava representat pels 
alarbs, als quals no’s podia véncer mitjansant 
les oracions i prèdiques, sinó ab l’esforç de les 
armes, y veus-aquí per què’ls nostres vencedors 
de drachs són guerrers».
12. «En la boca del Dragon / no estigué presa 
Maria / sols ixen en este dia / coples de la 
Concepció» es podia llegir en el carro amb 
forma de drac que bastí l’ofi ci dels fusters per a 
la processó immaculista de 1662 (Valda 1663: 
516; reproduït en Pedraza 1982: 307).
13. Carreres (1926: II, 28).
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Tot i això, el seguici de benvinguda de Mata d’Armagnac constitueix 
el veritable tret d’eixida d’un esplendorós cerimonial festiu que, des 
d’aleshores i fi ns ben entrat el segle XIX, servirà per a expressar —i 
reforçar— l’ordre social ciutadà i els vincles entre la ciutat i la corona 
mitjançant un rigorós protocol que obeirà tant a raons plàstiques com 
ideològiques. En efecte, superada la crisi de la Unió i la guerra amb 
Castella i apagats els primers embats de la pesta, la ciutat viu en el 
darrer quart del segle XIV l’inici de la seua ascensió hegemònica en els 
àmbits econòmic, polític i cultural, que assolirà el seu zenit en el segle 
següent. El poder urbà troba en aquestes celebracions un mitjà força 
efi caç per a exhibir —i, per tant, legitimar— aquesta incipient hege-
monia i no hi escatima esforços ni recursos materials. Així, l’entrada de 
Mata d’Armagnac li suposa a la ciutat unes despeses de més de 3.300 
lliures,14 quantitat que hom tracta d’amortitzar impressionant l’infanta 
—i la seua nombrosa cort estrangera— amb un espectacle que ha estat 
minuciosament regulat i que es pretén modèlic i inoblidable —com 
expressament s’admet: «e per certifi cació e instrucció dels esdevenidors 
són notades e escrites en lo present llibre aquelles coses les quals pus 
notablement embelliren la dita festa».15

Tal afany instructor ens permet de posseir una acurada descripció de 
les evolucions de les bèsties dins la comitiva, l’únic moment que desper-
ta les rialles de la infanta, endolada pel recent traspàs de son pare:

E primerament lo joch dels Pellicers, los quals hagren fet e menaren 
i gran drach e sobre aquell i rabosí e, aprés del drach, tots los dits 
Pellicers venien en cavalls, ab armes, bé arreats, en gran nombre, e 
aprés de la entrada tornaren a lurs baylls axí com los altres Offi cis.

En aprés lo Joch dels Freners qui hagren fet e menaren I drach molt 
major quel dels dits Pellicers, en altra diversa forma de gran ferea, 
moven la lengua e les galtes e gitan foch e fum per la bocha e per lo 
nas e, ultra açò, feren e menaren denant e entorn del dit drach xx o 
pus hòmens salvatges fort ben fets ab diverses maneres d’armes sal-
vatges, axí com rames d’arbre mal esporgades e banques de fust ab 
iii peus formades en sengles bastons e haches de fust e altres diverses 
coses. E aprés venien los dits Freners dançan, bé arreats e campe-
jants, e plegaren tro la primera 
taula de júnyer, ço és, prop de 
sent Julià, car per la feredat del 

14. Carreres (1926: I, 33).
15. Carreres (1926: II, 33).
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drach s’esquivaven molts cavaylls e torbaven les juntes, d’altra part 
per la infi nita multitud de la gent no podien anar pus avant, per que 
tornaren lur drach e altres jochs prop lo riu denant l’abeurador del 
cap del pont dels Serrans e aquí aturaren tro que plegà la senyora 
Duquessa e en vista sua isqueren hòmens, a cavall, armats e feren 
semblant de ociure o nafrar e pendre lo drach, e los dits salvatges 
sortiren-los al encontre per defendre lo drach e sobre allò combateren 
una estona los dits cavallers e salvatges. Es donaren algunes cozcor-
rades passants joch no sens grans rialles dels mirants, ne en tots los 
jochs veé hom riure la senyora Duquessa, la qual portava dol per son 
pare, qui pochs dies havia que era mort, sinó en lo joch d’aquesta 
batalla.16

Del drac encomanat als Argenters no hi ha notícia i, per tant, 
podem entendre que per algun motiu desistiren de la seua cons-
trucció. Aquest mateix aparell festiu es torna a emprar en l’entrada 
de Sibil.la de Fortià, quarta esposa del Cerimoniós, el febrer del 
1382, incloent-hi «la fera dels e salvatges dels Freners, de la fera 
dels Pellicers»,17 participació que ara és subvencionada per la ciu-
tat: «Item, les quals foren dades e pagades als offi cis dels Freners e 
dels Pellicers en ajuda de fer lurs cuques».18

I de nou hom els requereix en l’entrada de Joan I i la seua esposa 
Violant, el 24 de novembre de 1392:

los Pellicers lo drach acostumat o altra cosa mellor e los cavallers ar-
mats que solen fer a combatre, pendre o menar lo drach, e axí mateix 
los Freners la cuqua e los salvatges e altres coses que han acostumat 

fer o mellorar si hi poran e que 
cascuns sien d’açò bé pregats e 
encarregats.19

La doble remarca en «altra cosa 
mellor» hi denota, potser, un 
cert exhauriment de la fórmula 
dintre d’un context de prosperi-
tat i dinamisme que convida a 
una continua revisió i perfecci-
onament de la seua posada en 

16. Carreres (1926: II, 33-34). Una escena 
semblant la trobem repetida en la mateixa èpo-
ca en altres ciutats veïnes com ara Saragossa 
on, amb motiu de les festes per la coronació de 
Martí l’Humà el 1399, «salió una grande cule-
bra hecha muy al vivo, de muy estraña inven-
ción, que echava por la boca grandes llamas 
de fuego, y a la redonda della venían muchos 
hombres armados de todas piezas, dando gran-
des vozes, y gritos, como que la querían matar, 
y que ella se defendía...» (Varey 1992: 69).
17. Carreres (1926: II, 49).
18. Carreres (1926: II, 52).
19. Carreres (1926: II, 58).
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escena. Fet i fet, per a l’entrada a la ciutat de Ferran d’Antequera i 
la seua esposa, el 26 de desembre de 1414, ja no hi ha cap men-
ció dels dracs.20 S’han popularitzat aleshores els «entremesos», 
grandiosos escenaris ambulants sobre els quals es representaven 
—primer amb fi gures de bult estàtiques i, més tardanament, amb 
actors— diversos fets històrics, bíblics o mitològics i amb els quals 
els gremis competien en grandària i sumptuositat, la qual cosa 
els generà certes difi cultats fi nanceres i obligà la ciutat a realitzar 
modifi cacions urbanístiques, ja que «per lur grandea e bellea, se-
gons es estat vist e reconegut per maestres e persones expertes, no 
poden bonament passar per alcuns dels dits carrers...».21

Els dracs, però, no es foragiten del cerimonial festiu: la seua simbo-
logia i la seua efi càcia escènica es reformulen per ser adoptats en 
l’acte principal de la que esdevindrà festa major de la ciutat des de 
primeries del segle XV fi ns a la defi nitiva embranzida liberal d’aca-
balles del segle XIX: la processó del Corpus Christi.

Aquesta festa, instituïda el 1246 i universalitzada el 1316 pel 
papa Joan XXII, experimenta una immediata difusió per tot el 
continent europeu que ateny ràpidament les principals ciutats dels 
territoris de la Corona d’Aragó: el 1320 ja se celebra a Barcelona 
i abans d’acabar el segle està documentada a Saragossa, Girona, 
Tortosa, Tarragona, Lleida, Morella i Palma, entre d’altres. A Va-
lència es realitza processó des del 1355, per bé que fi ns al 1372 
no esdevé única i general.22 A la resta de les terres valencianes, la 
seua notícia documental és una mica més tardana: Xàtiva (1381), 
Oriola (1400), Alacant (1402), Castelló (1409), Alcoi (1410), Elx 
(1413) i Gandia (1491). 

Són diverses les raons que expli-
quen una difusió tan expedita i 
el mimetisme de la seua tipolo-
gia: processó teofòrica, organit-
zació compartida per estaments 
laics i religiosos, implicació de 
tot el cos social ciutadà, ús in-
discriminat d’elements simbòlics 

20. La intervenció dels gremis en les entrades 
reials va perdent protagonisme a mesura que 
avança el segle XV i, des del segle XVI, queda 
relegada a un lloc molt secundari en un procés 
paral.lel al de l’evolució ideològica de la ma-
teixa entrada, la qual passa de ser una rebuda 
triomfal a una mena de presa de possessió sim-
bòlica de la ciutat, refl ex de la pèrdua de poder 
polític de la ciutat en benefi ci del monarca 
(Ferrer 1994: 161-162).
21. Carreres (1926: II, 84).
22. Narbona (1999: p. 45).
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sagrats i profans, etc. D’una banda, hi ha la rivalitat creixent entre 
les diverses ciutats que disposaven ací d’una oportunitat cíclica per 
a renovar el seu prestigi i fer ostentació de la seua supremacia eco-
nòmica —al temps que s’hi legitimava l’ordre establert i s’afavoria 
la cohesió ciutadana—; i, d’una altra banda, hi ha la incidència 
social de les representacions paralitúrgiques que les convertí en un 
instrument d’apostolat essencial en un temps d’exacerbació dels 
sentiments religiosos —esperonada pels vehements sermons dels 
frares dominicans.23

La confi guració de la processó es realitza amb elements religiosos 
procedents dels misteris que es representaven a l’interior de basíli-
ques i catedrals, uns pocs creats ex profeso —o manllevats d’altres 
ciutats— i, sobretot, un bon nombre d’elements procedents del se-
guici festiu laic. La transferència d’elements simbòlics del seguici a 
la processó assoleix tal magnitud que, en nombroses ocasions, per 
la visita de reis i personatges il.lustres, la ciutat es limita a reproduir 
la processó del Corpus canviant l’hòstia consagrada pel Lignum 
Crucis o el Sant Calze.24

Els dracs, aparentment suprimits en les recepcions reials, reaparei-
xen en la processó acompanyant sant Jordi25 i santa Margarida 
en una data anterior al 1400, ja que en aquest any es necessita 
reparar-los: «reparar e fer referer la cuqua de sent Jordi e [...] en 
adob de la cuqua de santa Margalida».26

La vinculació del drac a sant Jordi i santa Margarida es basa en el 
llegendari històric oriental que acaba fi xant la Llegenda àuria escrita 

per Iacopo da Varazze. Aquest 
frare dominicà italià, que va ser 
arquebisbe de Gènova, emplaça 
la llegenda de sant Jordi a Silene 
(Líbia) i, si descomptem alguns 
matisos i ignorem la localitza-
ció, el seu relat coincideix amb 
l’argument de la llegenda més 
estesa: un drac té atemorida una 
població que es troba obligada 

23. Narbona (1999: p. 43).
24. Com ara en la visita a la ciutat de l’empera-
dor Carles V el 1528 (Martí 1994: I, 130) o de 
Felip II el 1585.
25. La llegenda que vincula sant Jordi al drac és 
força coneguda i no caldrà repetir-la. El lector 
interessat pot adreçar-se a la Llegenda àuria de 
Iacopo da Varazze (1977: 223-228), Font i Sa-
gué (1901), Alòs-Moner (1926), Riquer (1951), 
la «Consueta de sant Jordi» dins Romeu (1957), 
Prat i Carós (1982) i Amades (1982-1983).
26. Carboneres (1873: 22-23).
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a donar-li el bestiar per alimentar-lo; quan ja no queden animals, el 
drac exigeix que li lliuren les donzelles i el poble decideix sortejar 
cada dia quina donzella li oferiran; un dia, el resultat del sorteig 
obliga a lliurar-li l’única fi lla del rei, qui, desesperat, fa fer una crida 
prometent que qui mate el drac podrà casar-se amb la donzella. Ales-
hores apareix un cavaller que, després de comprometre rei i vassalls 
a batejar-se si mata el drac, acaba vencent la bèstia. A Catalunya, 
la tradició oral continua explicant que, una volta vençut el drac, les 
gotes de sang que arribaven a terra es convertien en un roser fl orit 
d’on el cavaller prengué una rosa per a la princesa, origen apòcrif 
de l’actual diada de sant Jordi.

La història de santa Margarida27 se situa a fi nals del segle III a Antio-
quia, en l’actual Turquia. Segons la tradició, era la fi lla d’un sacerdot 
pagà que va ser criada des de menuda per una dida que professava 
el cristianisme. Ja adolescent, ella mateixa es va proclamar cristiana 
i son pare la va tirar de casa. Capturada i empresonada després 
d’haver rebutjat la seducció del prefecte romà, el diable la va visitar 
al calabós per temptar-la i, en no aconseguir-ho, va prendre la forma 
d’un drac i la va devorar. Però la santa, armada amb una creu, li va 
obrir el ventre i en va eixir. Aquesta darrera és una de les escenes 
més representades en la iconografi a de la santa, com podeu veure, 
per exemple, en el retaule de Santa Margarida que es conserva en el 
MNAC, atribuït durant molt de temps a Jacomart, per bé que en l’ac-
tualitat es considera obra del seu deixeble més destacat, Joan Reixac. 
L’escena, amb la santa eixint del ventre del drac, tindrà una curiosa 
evolució estètica i, després d’encreuar-se amb la llegenda de santa 
Marta, donarà lloc a una de les representacions més recurrents de 
la tarasca que, com veurem més endavant, sol aparéixer amb algun 
element al llom.

Les cuques o dracs que acompanyaven sant Jordi o santa Marga-
rida en la processó del Corpus consistien en unes carcasses de 
fusta en l’interior de les quals se situaven els seus portadors, que 
cobraven una quantitat estipula-
da —de la mateixa manera que 
bona part dels participants en la 

27. La història de santa Margarida la recull 
també la Llegenda àuria (Varazze, 1977: 322-
324), en una versió lleugerament diferent.
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processó— com en donen fe diversos documents del 1404, 1407, 
1408, 1426 i 1517:

«per loguer dels hòmens que anaven dintre los drachs» 
«per esguart de treballs a aquell [...] qui anava dins lo drach de sent 
Jordi»
«e per salari d’aquells qui van [...] en la cucha de sent Jordi»
«en salaris dels [...] qui portaren [...] lo drach»
«Item e pagat al sobrestan del molí de miser gallach per portar lo 
drach [una lliura i dos diners]»28

El fet que no disposem d’un buidatge sistemàtic del fons documen-
tal ens impedeix de fer un seguiment detallat de l’ús del drac en la 
processó i només ens permet realitzar algunes especulacions sobre 
la seua evolució, recolzant-nos en la dispersa documentació que 
tenim a l’abast. 

És molt possible que, al llarg de tot el segle XVI, en la roca anome-
nada Lo Infern hi participe un drac guarnit amb material pirotècnic, 
perquè la seua presència està ben documentada durant el segle 
següent. Així, en la Memòria dels focs que s’han de fer lo dia del 
Corpus del 1640, llegim:

Primo. Un dimoni de dos cares una de ome i altra de dona de al-
sada de tretse pams i dit diable a de estar armat de foc sinse coets 
boladors sino sols piula i capellet i per compania un drac que vacha 
llansant foc per la boca i de davant la roca a de aver les armes de la 
Siutat posades en alt i lo rat penat damunt i tota la roca a destar roda-
da de foc i rodes bombes i penachos de foc [...] Més una ánima de 
infer per a la roca nova dels diables ap unes serps en les mans i que 
llanse foc de fl ames al contorn i que acha de quedar dita anima per 
la Ciutat. Itotaso o fas pertrenta isis lliures dic XXXVI lliures. Peres Lleó 
Polvoriste de la Ciutat.29

De fet, hi ha tres dracs en els quals es fa servir la pirotècnia, com 
evidencia un inventari del 1643 o els capítols d’arrendament de la 

pintura de les roques del 1654:
28. Carboneres (1873: 24, 26, 28 i 37).
29. Carboneres (1873: 55-56).
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Carro amb què participà l’ofi ci dels fusters 
en la mateixa processó. Valda (1663).

Gravat que representa el carro amb què els armers participa-
ren a la processó immaculista del 1662. Reproduït en Joan 
Baptista de Valda (1663).
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«En lo terrat es descubert de dita casa fonch atrobat lo següent.

Primo un drach gran y dos gichs ab ses ales de paper de estrasa 
pintades y mig cremades».

«Item tinga obligació de [...] pintar los tres drachs y caps de aquells 
los quals servixen per a els fochs».30

El segle XVII ens reserva encara un extraordinari esdeveniment on 
el drac —ja anomenat dragó— assolirà un destacat protagonis-
me plàstic i simbòlic. De gener a maig del 1662 se celebraren a 
València unes fastuoses festivitats31 amb motiu de la publicació per 
banda del papa Alexandre VII d’un breu en favor de la Puríssima 
Concepció de Maria, festivitats que conclogueren amb una solem-
ne i espectacular processó el 14 de maig. En aquesta processó 
els ofi cis escolliren el drac com a motiu principal per representar 
simbòlicament el pecat original en els seus carros triomfals i en les 
dècimes que llançaven des d’aquests.32 Així ens els descriu Joa-
quim Aierdi en el seu dietari:

Carro dels pellers. Los pellers davant la bandera, portaven una 
dansa de chitanes y, después, un carro molt hermós, el qual porta-
va en la popa un trono ab la Puríssima y als peus un dragó ab set 
caps. Y per cada cap eixia una font [...].

Carro dels guanters [...] en lo taulat del carro, sent Berthomeu, 
tot vestit de tafatà, ab sa aspa. Y en la una mà tenia una cadena 
de plata, en la qual portava lligat un dragó que estava posat a la 

proa del carro, llansant foch per 
la boca [...].

També disposaven de dragó el 
carro dels pescadors, dels car-
nissers mestres, dels ferrers («a 
les espal.les del carro, un dragó 
que menechava contínuament 
los ulls») dels sabaters, dels 
corredors de coll, dels peraires, 

30. Carboneres (1873: 83, 78).
31. Per a una minuciosa descripció d’aquestes 
festes vegeu Aierdi (1999: 201-252) i Valda 
(1663). Pilar Pedraza (1978) en féu un ben 
conegut estudi.
32. Per exemple, al carro dels corredors de coll 
hom podia llegir: «Viéndola el Dragón brillante, 
/ y en concha, júzgola perla, / corrió al instan-
te a cogerla / y huyó corrido al instante. / La 
concha es Ana, la perla / María, la Concep-
ción / el Mar, la culpa el Dragón / que jamás 
pudo morderla» (Pedraza, 1978: 261).
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etc. Dos, però, hi sobreeixien ausades per la seua espectacularitat: 
el dels fusters i el dels armers:

Carro eo dragó dels armers. Los armers, en seguida de la sua bandera, 
portaven damunt de una escala de una galera, armat, un dragó molt di-
forme, tan gran ell a soles com podia ser qualsevol carro. La boca, molt 
diforme, que la obria y tancava llansant golades de foch y bramant 
grans bramits, menechant continuament los ulls. Y totes les conches que 
el cubrien eren neules tenyides [...] Y el dragó portava unes grans ales 
que les obria y tancava, que fonch cosa molt de veure. [...]

Carro dels fusters. Los fusters, com tenen cheni y art per a els demés, 
no els faltà per a poder-se ells lloir, perquè después de la sua bandera 
portaven un carro que era de veure, perquè tot ell era un molt gran 
dragó llansant foch per la boca contínuament, y menechant los ulls, 
ab unes ales obrint-se y tancant-se.33

Són moltes les ciutats valencianes, a més del Cap i Casal, que han 
vist desfi lar el drac en les seues processons i seguicis festius. El drac 
de Morella, per exemple, està documentat des del 1664;34 a Gan-
dia sabem que en la processó del Corpus desfi lava sant Jordi amb 
el drac i santa Margarida amb la cucafera;35 a Elx consta també 
(en un document publicat sense datar però escrit, segons Hinojo-
sa,36 al segle XVI) la compareixença en la processó de «lo entramés 
de sant Jordi ab la donzella; y lo rey y la reyna, y lo drach, en-
tramés ab roca...».37

Durant el segle XVIII, en la processó del Corpus de Xàtiva fi gurava 
un drac o una serp que representava Satanàs portant un esten-
dard del Santíssim Sagrament38 —en una antítesi alliçonadora 
del domini del bé sobre el mal. Des de fi nals del segle XIX, si 
més no, el personatge desapareix de la processó39 fi ns al 1995 
quan, dintre del procés de 
restauració de la festa impulsat 
per l’Associació del Corpus, la 
serp té una recuperació efíme-
ra, amb forma de drac xinés.

Finalment, a la ciutat d’Alacant, 
les primeres notícies d’ús del 

33. Aierdi (1999: 238-243).
34. En un llibre de comptes de la Confraria de 
Minerva del 1675. Dec aquesta informació a 
l’amabilitat de Julià Pastor.
35. Gonga (1990: 143).
36. Hinojosa (1993: 103).
37. Ibarra (1925: 17-18).
38. Garrido (1985: 74).
39. Cucarella et alii (1999: 30-319).
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bestiari en el seguici festiu corresponen a la processó de la Puríssi-
ma Concepció de 1662, on va desfi lar «la Cuca-fera ó Tarasca que 
consistía en una fi gura de sierpe monstruosa que se acostumbraba 
sacar en las fi estas públicas y el Drach que era otra fi gura repre-
sentando un dragón muy corpulento con pies y alas y moviendo la 
cabeza».40

Des d’aleshores i fi ns ben entrat el segle XVIII la seua compareixen-
ça —llevat d’algunes absències puntuals— és molt habitual en les 
processons del Corpus, com ha documentat a bastament Lluís Xavi-
er Flores. El 1716, l’arrendador de drac, cuca i momos demana un 
augment salarial «para poder tomar casa más competente que la 
que habita, en ocasión de tener a su cargo además de los enanos 
que se le entregaron en el año passado, la Cuca, y el Drach que 
se ha añadido en este, para que esten bien conservados y no se 
maltraten».41

El drac i la cuca no es limiten a desfi lar: acompanyen una dansa 
de momos que es balla al so de la dolçaina, com testimonia la sol.
licitud del sastre Pedro Quesada del pagament, el mateix 1716, 
de «diez y nueve libras, diez sueldos y nueve dineros por el valor 
y hechuras de los vestidos de los que han baylado la danza de la 
Cuca y el Drach».42

Hom hi percep una certa vacil.lació en la denominació de la cuca, 
perquè el 1744, quan la processó ha entrat en decadència arran 
d’un confl icte entre l’autoritat civil i el bisbat d’Oriola per l’horari 
en què s’havia de celebrar, el capítol eclesiàstic s’adreça a l’Ajun-
tament perquè cedesca alguns elements de la parafernàlia festiva 
tot adduint que «la tarasca, el dragón y las danza, son un distintivo 
de esta celebridad para la alegria exterior, y que por eso es falta 
notable, y que espera que la Ciudad en esta atención se anime a 
que concurran para que sea completa esta solemne acción».43

L’ús de la denominació tarasca 
per a referir-se a la bèsties que 
responen a la tipologia de la 
cucafera és habitual en aquesta 

40. Viravens (1876: 308).
41. Flores (2001: 73).
42. Idem.
43. Lloret (1999: 365).
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època de profund arravatament castellanitzador i centralista —no 
debades la tarasca era l’element més popular de les processons del 
Corpus de Madrid i Toledo— i en el cas d’Alacant adopta fi ns i tot 
un caràcter ofi cial en aparéixer estipulat a les ordenances muni-
cipals del 1747: «En la Fiesta del Corpus y su Octava, se ha de 
hacer el gasto siguiente [...] A la [danza] de la Tarasca, y Dragón, 
y el Dulzaynero, veinte libras».44

L’escriptor Víctor Viñes descriu la morfologia del drac alacantí que 
desfi là en la processó del Corpus del 1760: «El Dragón llevaba un 
gran abanico de oropel y los acompañantes eran portadores de 
palmas adornadas, asimismo con oropel».45

A fi nals del segle XVIII el bestiari alacantí desapareix.

La tarasca de santa Marta

Estretament relacionat amb el drac i confonent-se de vegades amb 
ell, hi ha la tarasca que la tradició associa a santa Marta.

El 1531 es documenta per primera vegada la participació en la 
processó de l’entremés de peu de santa Marta46 i, tot i que no hi 
ha referències explícites, podem suposar que s’hi incorpora un 
tercer drac, una tarasca o una cucafera. Estes dues fi gures, com 
veurem, estan emparentades amb una tercera, la tortuga.

La llegenda de santa Marta se situa a la ciutat francesa de Tarascó. 
Allí un drac (la tarasca) tenia atemorits els seus habitants fi ns que 
la santa decidí d’enfrontar-se a 
la bèstia: s’hi apropà, l’aspergí 
amb aigua beneïda i li mostrà 
la creu la qual amansà el drac 
fi ns al punt que la santa li passà 
el cinyell del seu vestit pel coll 
i el menà a un lloc obert on 
el mataren els habitants de la 
contrada.47

44. Instrucción y principales reglas, que ha de 
guardar la Ciudad de Alicante, para las Or-
denanzas, que, en conformidad de lo resuelto 
por su Mag. se han de formar, para su mejor 
Govierno y el de la Administración de sus Propi-
os, y Rentas, según la Nueva Dotación, que su 
Mag se ha servido concederla. (Camilo 1863: 
ap., 26).
45. Viñes (1953: 182).
46. Carboneres (1873: 50).
47. Varazze (1976: 359-362).
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D’aquesta tarasca sembla derivar la cucafera, una bèstia a meitat 
camí entre el drac i la tortuga que assolí una gran popularitat en 
tot el país durant els segles XVII i XVIII: n’hi ha de documentades a 
Morella, València, Sueca, Xàtiva, Alcoi i Alacant, a més de les de 
Tortosa i Tarragona, ja al Principat de Catalunya, i les mules guites 
de la Patum de Berga, híbrids de mulassa i cucafera.

La Llegenda auria presentava aquest monstre amb la fesomia habi-
tual del drac: «un drach que era mig peys mig bèstia, pus gros que 
hun bou, e pus lonch que hun cavall, qui avia dents tallants com 
ha espasa, e avia corns de cada part [...] Era apellat aquell drach 
tarascha, per la qual bèstia ha nom aquell loch Tarascon».48

Tot i aquesta descripció, alguns gravats medievals reprodueixen 
ja la tarasca amb la seua morfologia més coneguda: cos de rèptil 
amb diverses cames, closca de tortuga amb espines esmolades i 
rostre amb trets felins i humans.

Les descripcions de cucaferes que ens han arribat guarden una 
estreta relació amb aquesta tarasca medieval per bé que en uns 
casos s’accentuen les parts de la fi gura que remeten al drac i en 
altres es decanten tant vers la tortuga que hom, fi ns i tot, l’anome-
nen així. Sempre, però, representen en la processó un paper lúdic, 
desproveït de càrrega al.legòrica —si n’exceptuem la cucafera 
alcoiana—: amb el seu coll extensible i les seues mandíbules mò-
bils, treuen els barrets als espectadors, acacen la xicalla i obrin la 
comitiva llençant fl ors, dolços, dècimes o coets.

La primera bèstia documentada al país que respon a la tipolo-
gia descrita és la popular tortuga, propietat dels obrers de vila 
de la ciutat de València, que desfi lava en totes les solemnitats on 
participava aquest gremi i que constitueix juntament a l’engonari 
de la llotja de l’oli, el dragó del Patriarca —caiman dissecat que 
encara es pot contemplar a l’entrada del Reial Col.legi del Corpus 
Christi— el rat penat i el pardal Sisó del penell de l’església dels 
Sants Joans, la pentarquia animal de l’imaginari popular setcentista 

valencià. Apareix documentada 
per primera vegada el 1622, 48. Ibidem (360).
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un any abans que la cucafera tortosina. No obstant això, una nota 
del dietari de mossén Porcar d’uns anys abans, suggereix el gust 
de l’època per aquesta fi guració zoomòrfi ca:

Bous en la plaça de Predicadors. Dijous a 13 de juliol 1617, hi hagué 
corro de bous en la plaça de Predicadors i foren bons. I dien de un car-
nisser de València, que es dia Badia i mestre Ripoll, féu una invenció com 
a tartuga plena de mànegues de coets i de piules que molts se n’anaren 
a ses cases socarrats i sis fratellos ab ses adargues i llances plenes de 
piules i coets botadors. I com se desparà enjorn no donà tant content 
com donara si fóra estat de nit, perquè moltíssims dels coets de les màne-
gues pujaren per los cadafals i no donaven a tots content.49

La primera aparició que tenim registrada de la tortuga dels obrers 
de vila té lloc, com ja hem apuntat, el 1622, en la primera de les 
dues grans processons immaculistes del segle XVII. Joan Nicolau 
Creuhades cronista de la festa, l’anomena ja «tarasca» —denomi-
nació que, com podem comprovar amb la resta de documents que 
aportem, s’empra només en textos castellans— i la descriu així: 
«Y va despejándoles el camino de los Albañiles una Tarasca, o 
Galàpago, de catorce palmos de cuerpo, que sacando con inter-
missiones siete de cuello, todo lo llevava a barrisco, lastimando 
pocos, y regozigando a muchos».50

El 1656, la tortuga ha esdevingut ja molt popular. Així ho dóna a en-
tendre Marc Antoni Ortí, cronista de les festes del segon centenari de la 
canonització de sant Vicent Ferrer: [...] «la tarasca que acostumbravan 
a sacar en semejantes solenidades, causando mucho regozijo, i risa, 
a ocasión de perseguirla los muchachos, i de las burlas que ella les 
hazia, sacando el pescueço, i abriendo, i cerrando la boca».51

I Joan Baptista de Valda en la seua narració de les festes imma-
culistes del 1662: «[...] en forma de pereçosa tortuga, sacáronla 
este dia mui grande, y que con 
quatro ruedas se movia con gen-
te, que dentro de sus conchas 
la impelían, y con que tuvieron 
entretenidos los muchachos».52

49. Porcar (1983: 150).
50. Creuhades (1623: 58).
51. Ortí (1656: 205).
52. Valda (1663: 475) [citat per Pedraza 
(1982: 278)].
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També Joaquim Aierdi en dóna notícia al seu dietari: «Los obrers 
de vila, després de la bandera, portaven la seua ordinària tortu-
ga, molt renovada i nova, que movia molta bulla entre la chent 
forastera».53

Durant el segle XVIII la presència de la tortuga es multiplica: ja no 
només compareix en totes les festes i solemnitats, sinó que, a més, 
s’ha fet un lloc en l’imaginari popular i es fa servir en col.loquis 
com el conegut del Chasco del quixal: «De modo que el pastisser 
/ ixqué a la porta, pensant / que eren els obrers de vila / de la 
tortuga, oint am, am».54 O n’esdevé la protagonista, com en el 
Col.loqui entre el Rat-Penat, el Dragó del Col.legi i la Tortuga dels 
obrers de vila.55

La tortuga es renovava periòdicament i anava creixent en dimen-
sions. Així, el 1738, durant les festes de la cinquena centúria de 
la conquista de la ciutat, sobre la tortuga es disposà un tron que 
descansava en dos dofi ns i arrecerat sota una petxina56 des d’on 
hom llençava unes poesies que recollien alguns dels mites relacio-
nats amb aquesta fi guració festiva: «La tortuga amb grans rialles / 
al Rat, son amich, li diu; / Tu en la Celada fas niu, / yo forats en 
les muralles».57

El 1755, en el tercer centenari de la canonització de sant Vicent 
Ferrer, la grandària de la tortuga donà no pocs entrebancs als seus 
artífexs, els fadrins del gremi, en qui sembla que havia recaigut, 
provisionalment, la responsabilitat de la seua construcció:

Los Mozos Albañiles están acostumbrados a divertir en tales funcio-
nes con la Tarasca, o Galàpago: esta vez la hicieron nueva, y no es 
para passado en silencio el lance gracioso, que passó en su fábrica. 
Trabajáronla dentro de una pieza muy capaz, por lo que dexando 
obrar a su garvo, la idearon de una mole extraordinaria; pero cu-

ando se llegó el caso de haverla 
de sacar, advirtieron que no tenía 
salida, y huvieron de derribar un 
lienzo de pared, para que sa-
liesse la hermosíssima máquina. 

53. Aierdi (1999: 240).
54. Martí (1997: 338).
55. Birto (1755).
56. Mínguez (1990: 151).
57. Ortí (1740: 343).
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Tarasca de la ciutat de Tarascó en una postal de principis del segle XX.

Drac actual de la processó de València. Arxiu J. V. Frechina.
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Dixe hermosíssima, porque lo era en superlativo grado: su forma un 
Galápago o Tortuga; sus conchas muy naturales; sobre su espalda 
un airosíssimo Trono, que havía de ocupar el niño que la rigiesse; el 
cuello de una medida exorbitante, y que si se estiraba, tocaba en el 
otro Siglo. Sacábale con estraña destreza, y bolviéndolo azia todas 
partes, llevaba en un divertido susto todo el Pueblo. Passada la Taras-
ca assomaban dos fragatas...58

També per les funcions celebrades a Castelló de la Plana el juliol 
del 1789 amb motiu de la proclamació de Carles IV, el gremi dels 
obrers de vila participà amb una tortuga —possiblement la tortuga 
valenciana traslladada expressament:59 «ALBAÑILES. [...] Seguia 
en vez de Carro una bien imitada Tortuga de catorce palmos de 
elevación, conducida en troféo por hombres escondidos baxo su 
concha, y llevando sobre ésta un Niño vestido delicadamente, que 
repartía varias Poesias al Pueblo».60

I encara és citada en la visita de Carles IV a València en un col.
loqui del 1802.61 Després, la seua pista s’esvaeix.

Les cucaferes documentades en les diverses ciutats valencianes 
s’adiuen perfectament amb la tipologia i la funcionalitat de la 
tortuga dels obrers. Víctor Viñes, per exemple, descriu així la cuca 
o tarasca alacantina —documentada, com ja hem vist, des del 
1662— que eixia en la processó del Corpus del 1760:

Construida de madera, aparentaba un extraño y feroz animal. Iba 
sobre ruedas y de su magnitud da idea el que se acomodaran varios 
hombres que la gobernaban, movían la enorme y amenazante ca-

beza, de la que quizás salieran 
llamaradas por ojos y bocas y cor-
rer por las calles el día antes de la 
procesión y por el mismo itinerario 
que esta había de seguir.62

I Serafín Gamundi diu de la 
cucafera morellana:

58. Serrano (1762: 295-296).
59. Curiosament, durant les mateixes festes cele-
brades a València el febrer d’aqueix any, els 
obrers de vila prescindeixen de la seua fi gura 
emblemàtica. Els fadrins desfi len amb la seua 
àguila —com documentarem més endavant— i 
ells, anomenats ara Arquitectos, amb un carro 
triomfal (Coloqui nou... 1789: s. p.).
60. Espiau (1789: 23-24).
61. València por... (1802: XIV).
62. Viñes (1953: 182).
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Era una especie de tortuga sobre unos 1,30 m de altura, con una 
ropa que la circundaba para ocultar a los cuatro jóvenes que iban 
turnándose para llevarla, que salía por el pueblo el día de la «de-
golla» y el mismo día del Corpus.

Tenía una cabeza alargada y muy gruesa que abría una boca enor-
me, aramada de clavos de herradura; con un cordel atado a los 
dientes de la mandíbula inferior, los que la conducían lo estiraban y 
le hacían abrir y cerrar la boca con un «catacroc» terrible y amena-
zador. El cuello era de tela y se estiraba y acurrucaba a voluntad de 
los que la llevaban; croc, croc, catacroc, y toda la gente se apartaba 
y reía al ver pasar aquel «animalot». Una de las manías que tenía era 
coger los sombreros y las gorras de los niños, y los capazos o cestas 
que llevaban las mujeres. Y con el croc, croc, catacroc, era la diver-
sión del público.63

Des de fa uns trenta anys la cucafera de Morella torna a recórrer 
els carrers de la vila fora, però, de la processó del Corpus: ix amb 
la penya La Pinta en la cavalcada de la Mare de Déu d’Agost, 
acompanyada de dos gegants. La seua recuperació ha servit així, 
curiosament, per a «tradicionalitzar» una festa de recent creació. 

La descripció de Gamundi per a la cucafera morellana concorda amb 
la que faciliten Josep Sanchis i M. Lourdes Boluda de la popular tortuga 
que, durant el segle XIX, obria la comitiva del Corpus xativenc:64

En el siglo XIX, salía en el Corpus de Xàtiva una gran Tortuga, propi-
edad del gremio de carpinteros, con la fi gura, en lo alto del capa-
razón, de san Jaime montado a caballo, con espada en la mano y 
matando a un infi el. Era de madera y otros materiales e iba provista 
de ruedas, para ser arrastrada por personas desde su interior. Éstas 
lanzaban octavillas con poesías satíricas escritas en valenciano, así 
como golosinas y también serrín, lo que producía expectación y rego-
cijo en la vecindad.65

Aquest sant Jaume a cavall no seria altra cosa que una adaptació 
iconogràfi ca de santa Marta 
sorgint del ventre de la bèstia tal 
com hem apuntat adés. 

63. Gamundi (1990: 11).
64. Ventura (2000: 98).
65. Sanchis (1999: 117).
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El 1831, l’arquebisbe de València publicà una pastoral on prohi-
bia la seua participació en la processó —juntament amb gegants, 
nanos, danses, misteris i personatges bíblics— perquè li treien 
serietat, però la tortuga continuà eixint en la processó xativenca de 
forma intermitent. El 1874 es publicaren uns Versos dedicats a la 
tortuga en el dia del Corpus del añy 1874 que evidencien la seua 
absència en les processons dels anys anteriors i que descriuen el 
seu paper dintre la comitiva:

Alerta en el tortugot,
Pues com fa temps que no ha eixit,
Està de fam abrasit;
Per això camina al trot,
Per vore si corrent pot
El famolenc animal
Calmar un poc el seu mal,
Hui que li donen gran solta,
Berenan-se per la volta
De sireres un costal.

La tortuga en este dia
Va davant la prosesó
Pegan-li algun coscorró
Al pobre que d’ella es fi a;
Y hasta l’ànchel que la guia
Tira versos per lo vent,
Però tendra y hàbilment,
Pa que a chent que dorm de fresa
La tortuga els fasa presa.
Vaja un ànchel inosent!66

Finalment, el 19 de març de 1922, es cremà al Bellveret, com 
si fos una falla, després d’anys d’oblit arraconada a l’ermita de 
sant Josep. Uns quants anys abans, durant els fets revolucionaris 
del 1868, també s’havia cremat la tarasca de Sueca després que 

«unos jóvenes incautos» la tira-
ren, juntament amb els gegants, 
pel balcó de l’Ajuntament.67

66. Reproduïts en Cucarella et alii (1999: 118).
67. Burguera (1921-1924: 403).
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També a Ontinyent desfi lava una «tartuga» en la processó del Cor-
pus que el 1609 ja era necessari restaurar: «72 sous i 10 diners 
al fuster Simeó Prats [...] per adobar la tartuga, gigants e portar 
aquells, pintar los senyals y adreços per al misteri de Adam».68

Fora de la processó del Corpus, però estretament emparentada per 
fesomia i funcionalitat amb el bestiari descrit, hi ha també la cu-
cafera d’Alcoi, segurament la fi gura de tot el bestiari valencià que 
representa una major càrrega simbòlica. Tot i que alguns erudits 
locals la vinculen al drac que es documenta el 1552, en realitat fa 
la seua aparició en les festes de sant Jordi del 1741 si atenem les 
dades aportades per José Vilaplana:

También se añadieron a las fi esta [del 1741] otros actos que la hicie-
ron más amena y más variada; una de las más celebradas ocurrenci-
as fue la llamada Cucafea. Durante las fi estas era llevada esta tienda 
ambulante por la población, precediendo siempre a todas las pro-
cesiones y actos ofi ciales de fi esta. Por ventanillas que se abrían a los 
lados, dejábanse ver unas cabezas como de cigüeña, que abriendo y 
cerrando con ligereza las bocas cogían sombreros y cuantos objetos 
alcanzaban. Sobre la cubierta de este armatoste, tocaba constante-
mente la dulzaina y el tamboril; y de la parte superior del tablado, 
por medio de ocultos resortes, salía y se elevaba hasta los primeros 
pisos un monstruo con cabeza de dragón que, abriendo la boca, 
arrojaba versos, algunas fl ores y algunas veces bocanadas de harina, 
lo cual proporcionaba diversión a la gente.69

La cucafea intervenia, a més, en una petita representació teatral 
que es realitzava en la plaça de sant Jordi en acabar l’alardo de la 
vesprada:

Sobre un tablado preparado al efecto se situaba una doncella rica-
mente vestida y con corona de reina [...]. Por una de las calles que 
afl uían a dicha plaza, llegaba la Cucafea con el monstruo de la 
cabeza del dragón levantado y con aire devorador iba aproximándo-
se a la doncella; entonces, arrodillada ésta pronunciaba una sentida 
plegaria [...] cuando en el mo-
mento en que el dragón enfu-
recido abría su horrible boca y 
se acercaba para devorar a la 

68. Terol (2015: 3).
69. Vilaplana (1892: 370) [citat per García 
(1995: 44)].
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regia doncella, aparecía la imagen de San Jorge aramdo con lanza 
y al estar junto al dragón le hundía el acero y le mataba. Este acto 
era celebrado con vítores de júbilo y aclamaciones de entusiasmo, 
disparo de armas y acordes marciales de música y de instrumentos 
bélicos.70

Aquesta representació teatral tenia un clar referent simbòlic: la 
ciutat (la donzella), que havia caigut en mans dels musulmans (la 
cucafera), era fi nalment deslliurada pels cristians (sant Jordi). En la 
cucafera es donava així una «concreció sòcio-històrica del Mal» 
que l’emparentava directament amb les mahomes de Bocairent, 
Villena, Saix i Biar.71 De fet, al llarg del segle XIX la representació 
de la lluita de sant Jordi amb la cucafera va ser substituïda pel sant 
Jordi matamoros, més explícit i efectiu.72

Per a les festes del tercer centenari del robatori i trobament de les 
sagrades formes, el 1868, els socis del casino d’Alcoi restauraren 
la cucafea, que, novament, obria la processó, potser ja amb la 
fesomia de cocodril que testimonia una fotografi a de l’època.

A fi nals del segle XIX o principis del XX la cucafea deixà d’eixir en les 
processons fi ns al 23 d’abril de 1995, any en què, sota els auspicis del 
Grup de Danses Sant Jordi, una nova cucafera (obra de l’artista alcoià 
Alejandro Soler) tornà a obrir la processó general del sant. És l’única 
de totes les tortugues i cucaferes històriques que ha estat recuperada, 
juntament amb la de Morella i la cuca de santa Margarida del Corpus 
valencià, esdevinguda cucafera de nom i tortuga d’anatomia, per obra 
i gràcia de l’Associació d’Amics del Corpus. A totes dues cal afegir la 
tarasca construïda el 1999 pel grup de danses Realenc de Picanya que 
des d’aleshores intervé en la processó del Corpus d’aquesta població 
de l’Horta Sud;73 la tarasca de santa Marta, també del Corpus valen-
cià, desafortunada imitació de l’original de Tarascó; la Tartaruga de la 
Colla de Dimonis de Massalfassar, estrenada en la Cavalcada del Foc 

de les Falles de 2008, i la recent-
ment recuperada tartuga d’Onti-
nyent, que, des del 2015 i de la 
mà de l’Associació de Gegants i 
Cabets, torna a participar en les 

70. Idem.
71. Ariño (1988: 46-49).
72. Possiblement va desaparéixer abans del 
1846 perquè les cròniques posteriors no l’es-
menten (Mansanet 1990: 35-37).
73. Ramon (2011).
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processons d’aquesta localitat de la Vall d’Albaida. La tartuga és obra 
de Dolors Sans i està inspirada en el dibuix d’una tarasca del segle XVI 
que es troba al Museu Nacional de París.

Aquestes tortugues/tarasques/cucaferes, juntament amb els ge-
gants,74 són una de les principals connexions de la processó va-
lenciana amb les processons castellanes homòlogues. Fet i fet, la 
tarasca és, sens dubte, la bèstia més popular i idiosincràtica de les 
processons del Corpus de Castella i Andalusia, on ha comparegut 
en fi guracions ben diverses.

La documentació més antiga que hem localitzat recula fi ns al 1506 
a Sevilla on:

Hácese la procesión por la mañana, y á competente hora, le dan 
princinpia Tarasca y Gigantes:, representaciones de costosas fi guras, 
con que conservando venerable antigualla se demuestran el demonio 
y los vicios, huyendo del Santísima Sacramento de la Eucaristía, que 
sale triunfando.75

Al segle XVII la seua implantació és absoluta i a Madrid cada any 
es convoca un concurs per al seu disseny,76 la qual cosa la conver-
teix en una fi gura bigarrada de simbologia múltiple i vel.leitosa, 
ambigua representació del «mal, el vicio, el pecado, fuera este de 
lujuria o de soberbia»77 que, en comptes de produir repulsió, esde-
vé l’element més celebrat de la festa.

Aquesta ambigüitat icònica es difondrà per tot arreu: a Toledo 
duu al llom una hipotètica gran meretriu de Babilònia que el poble 
identifi ca amb Anna Bolena.78 A Granada la denominació s’ha 
transferit precisament a la fi gura que porta al llom: la tarasca, així, 
no és el drac ferotge, sinó la dona que el guia, el vestit de la qual 
s’encarrega cada any a un dissenyador de prestigi; la controvèrsia 
creada pel vestit —i incorpora-
da ja a la fraseologia popular: 
«vesteixes pitjor que la tarasca» 
— forma part indissoluble del 
ritual festiu.

74. Frechina (2014).
75. Ortiz (1796: III, 243-244).
76. Bernáldez (1983).
77. Montoliu (1990: 214).
78. Mesa (1997: 181).
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Pèrdua i recuperació

Des de fi nals del segle XVII el drac, la tarasca i la cucafera —i amb 
ells, les escenes de sant Jordi, santa Marta i santa Margarida de la 
processó del Corpus de la ciutat de València— deixen de ser esmen-
tats en les relacions festives. No els menciona l’informe elaborat per 
la ciutat el 1677 i adreçat a Carles II que pretenia modifi car l’horari 
de la processó,79 ni Rafael Blasco en la col.lecció de «noticias curi-
osas de la procesión del Corpus»,80 referides a l’any 1696, ni les 
despeses de la processó del 1709,81 ni Carles Ros en el seu cèlebre 
col.loqui del 1734,82 ni Josep Mariano Ortiz en la seua dissertació 
del 1780. De fet, en les darreries del segle XVIII el record de dracs, 
cuques i tarasques devia haver-se esvaït completament, perquè Orella-
na, el 1796, comentant les prohibicions reials pel que fa a la partici-
pació de danses i entremesos en les processons, afi rma que «nunca 
ha usado aquí la ridiculez de la tarazca, ni profanación alguna».83 I 
no hi ha rastre dels dracs en la descripció de la festa que realitza Vi-
cente Boix el 1858 ni en l’inventari dels objectes dipositats a la Casa 
de les Roques que es realitzà el 1895.84

Hom pot atribuir les causes de la seua desaparició a dos factors 
convergents: d’una banda, la progressiva implantació de la ideologia 
il.lustrada per a la qual els àmbits sagrat i profà no sols són diferents, 
sinó antinòmics; l’espectacle i els elements lúdics sobre els quals es 
basteix esdevenen incompatibles amb la solemnitat i la circumspecció 
que requereix el culte litúrgic;85 i d’altra banda, la consolidació d’una 
concepció absolutament diferent de la festa imposada des de l’abso-
lutisme monàrquic i la seua visió uniforme i centralista de l’Estat: ja no 
serà la ciutat qui decidesca i regule el protocol festiu; ans al contrari, 
haurà de seguir fi delment les estrictes indicacions de la corona adre-

çades a reduir dràsticament la 
participació popular, controlar la 
despesa pública i evidenciar la 
concentració de poder en la fi gu-
ra del monarca.86 Ja no caldrà 
que la ciutat s’exhibesca davant 
el rei per fer valdre la seua he-
gemonia. Ara, en tot cas, serà el 

79. La procesión... (1864).
80. Blasco (1865).
81. Ibídem.
82. Ros (1759).
83. Orellana (1923: II, 500).
84. Bueno (1997: 98-100).
85. Ariño (1993: 138).
86. Monteagudo (1995).
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Tarasca dissenyada per Agustín i Mateo de  Barahona per a 
la processó del Corpus de Madrid (1670). Archivo de Villa, 
Madrid, 2-198-4, <www.memoriademadrid.es>.

Cucafera actual del Corpus de València. Arxiu J. V. Frechina.
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Tarasca dissenyada per Leonardo Alegre per a la processó del Corpus de Madrid (1672), Archivo 
de Villa, Madrid, 2-198-1, <www.memoriademadrid.es>.
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rei qui exhibesca davant la ciutat el seu poder absolut. L’arquebisbat 
d’Andrés Mayoral (1737-1769) i el regnat de Carles III (1759-1788) 
marcaran dues fi tes en aquesta reestructuració del ritual festiu. Tots 
dos es caracteritzaran per un actitud reglamentadora i rupturista amb 
la sensibilitat popular. El primer, prohibeix la representació dels actes 
sacramentals sobre les roques i adapta el simbolisme de les danses 
per dotar-les d’un major contingut catequètic.87 El segon veda, amb 
dues reials cèdules (1777 i 1780), la intervenció de «danzas ni 
gigantones, sino que cese del todo esta pràctica en las procesiones y 
demás funciones eclesiásticas como poco conveniente a la gravedad 
y decoro que en ellas se requiere».

La prohibició distà molt de ser immediatament efectiva però, tot i 
les dures reticències de la ciutat,88 acabà per separar el seguici 
festiu profà (danses, nanos i gegants) de la processó religiosa i 
contribuí de forma determinant a l’eliminació defi nitiva del bestiari. 
Caldrà esperar a la recupera-
ció culturalista de la processó, 
iniciada arran de la transició 
democràtica i alimentada amb 
les efervescències polítiques de 
l’anomenada batalla de Valèn-
cia, perquè hi torne a participar 
aquest bestiari. En l’actualitat 
ho fa amb tres fi guracions 
diferents (reintroduïdes el 1993 
amb discutible rigor històric): un 
drac alat que acompanya sant 
Jordi, vestit de soldat romà; una 
tortuga que representa la cuca-
fera de santa Margarida, i una 
tarasca (inspirada en l’original 
de Tarascó però sense cap tradi-
ció documentada a la ciutat) 
que acompanya santa Marta, 
tots tres obra de l’artista faller 
Vicent Marín. 

87. Pitarch (1999: 187-188).
88. Saldades amb algun incident important com 
el que relata Manuel Fuster en el seu manuscrit 
Sucesos memorables de Valencia y su Reyno, 
antigüedades y cosas extrañas. Sacadas de 
diferentes autores clásicos y otras cosas acaeci-
das en nuestros tiempos (1800; citat per Alcai-
de, 2000): «Siendo Comisarios de fi estas los 
Regidores Don Vicente Guerau y Don Joaquín 
Antonio Salón, intentó la Ilustre Ciudad hacer 
un vestido nuevo para la Giganta Española y 
para ello dio la Comisión a dichos comisarios, 
y siendo cada uno de su parecer, el regidor 
Salón se opuso y aun amenazó a la Ciudad o 
Regidores, que los haría quitar a Gigantes y en-
anos, a cuya amenaza despreciaron los demás 
Regidores, pero Salón viéndose menospreciado, 
inmediatamente hizo una Representación al 
Real Acuerdo haciendo presente estar prohibido 
por Real Pragmática toda suerte de Tarascas 
y Gigantones etc., y así se prohibieren los de 
esta ciudad, el real Acuerdo tomó el parecer del 
Fiscal, y este muy poco afecto a los Valencianos 
dijo que no solo se debía prohibir lo que la 
Representación decía, sino también la Rocas, 
Danzas, Cavalletes, o Misterios y todo Genero 
de Figuras Simbólica, y remató se debía de po-
ner la multa de 100 libras al Corregidor y 200 
a cada Regidor si contraviniesen dicha orden, y 
los secretarios del Acuerdo se conformaron con 
el parecer del Fiscal».
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L’àguila de sant Joan

Podríem classifi car les àguiles valencianes en tres categories si atení-
em la seua funcionalitat i simbologia: d’una banda hi hauria l’àliga 
de Morella, símbol de la ciutat que participa en totes les solemnitats 
urbanes en representació d’aquella i que guarda uns vincles estrets 
amb algunes àligues del Principat; d’altra banda estarien les àguiles 
del Corpus de València i Sogorb, símbols inequívocs de l’evangelista 
sant Joan que desfi len —sense dansar— molt a prop de la custòdia 
i junt amb el clergat (comunitats religioses, parròquies o canonges i 
benefi ciats de la catedral), i fi nalment hi hauria les àguiles propietat 
d’alguns gremis (sastres, ferrers) que intervenen ocasionalment en els 
seguicis festius llençant dècimes, dolços o fl ors pel bec.

Des de molt antic i en molt diverses cultures, l’àguila és l’arquetip 
simbòlic del poder. En el bestiari festiu apareix sempre, a més, 
coronada, la qual cosa emfasitza aquesta simbologia que el cristi-
anisme aprofi ta per fer-la imatge de l’evangelista sant Joan, en una 
relectura que parteix de la visió del tetramorfos (quatre vivents amb 
rostre de lleó, de bou, d’home i d’àguila) del profeta Ezequiel89 
(segle VI a. C.), reiterada en el llibre de l’Apocalipsi90 (segle I d. 
C.) i interpretada per Irineu de Lió (segle II d. C.) com a represen-
tació dels quatre evangelistes. L’àguila representaria sant Joan per 
ser el seu evangeli el de més alta volada, el qui més s’apropa a la 
divinitat, una interpretació molt difosa pels bestiaris medievals com 
podem comprovar en la versió catalana, de principis del segle XVI, 
del bestiari toscà:

La àguila és un ocell gentill, e és dit senyor de tots los altres ocells 
[...] Ela se’n puge en l’ayre tant alt com pot; si aquella calor del sol li 
crema les ales e cau de l’ayre, fa en guisa que caygue sobre calque 
fl um de aigua, e lexe’s caure en l’aygua, e somorgola’s en l’aigua tres 
vegades. E en aquesta manera renova la àguila.

[...] E per so sant Joan Evangelista és pintat per la santa Església 
en semblant de àguila, com guardà pus rèsiament al sol de la jus-

tícia que null hom hanc nasqués, 
e volà pus alt. [...] Aquest, lo qui 
tocà més la divinitat que los altres 

89. Ezequiel, capítol 1, verset 10, i capítol 10, 
verset 14.
90. Apocalipsi, capítol 4, del verset 6 al 8.
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Tarasca actual del Corpus de València. Arxiu J. V. Frechina.

Tortuga de Xàtiva en una fotografi a de principis del segle XX.
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[...] sols ha escrit lo que nostre cap podia entendre, que si més alt 
scrivia, no n’aguérem entés gayre res...91

Una certa inèrcia interpretativa fa de l’àguila processional un element 
protocol.lari del govern municipal, però aquest model està lluny de 
poder-se generalitzar. És cert que en molts casos l’àguila ha represen-
tat històricament la ciutat (Barcelona, Morella, Valls), però es tracta 
d’una curiosa evolució sinecdòquica en la qual la simbologia original 
de la imatge es bescanvia progressivament, atés el seu caràcter so-
lemne i carismàtic, per esdevenir emblema del municipi. No oblidem, 
però, que en molts casos és propietat d’una confraria (Tarragona, 
Cervera, Vilafranca, Olot) i que les documentacions més reculades la 
situen sempre en la processó del Corpus92 desfi lant prop de la custò-
dia i acompanyant els evangelistes, com en el Corpus de Cervera 
del 142393 o en el de Barcelona del 1424,94 apartada per tant 
dels consellers i jurats de la ciutat.

En qualsevol cas, al País Valencià, només l’àliga de Morella ha 
tingut, i té, aquest privilegi de representar el municipi. Documen-
tada per primera vegada el 1670 en el llibre de comptes de la 

Confraria del Carme,95 no hi 
ha cap evidencia que en algu-
na època haja tingut una dansa 
pròpia com la majoria de les 
àligues del Principat,96 llevat 
d’un apunt de Carlos Gazulla 
qui afi rma, en un text del 1739, 
que l’àliga portava una dansa 
d’homes.97

L’àliga de Morella participa 
exclusivament en les processons 
del Sexenni i del Corpus. Al se-
gle XVIII desfi lava en la processó 
del Corpus amb els franciscans 
i els evangelistes: «y seguirá la 
Comunidad de los P.P. de San 
Franco, llevando en su centro 

91. Panunzio (1964: II, 89-91).
92. La vinculació de l’àguila a la processó del 
Corpus en tots els territoris de la Corona Catala-
no-Aragonesa sembla inqüestionable. Fins i tot, 
en el Corpus de Pollença (Mallorca) ixen dues 
joves vestides amb una túnica blanca i una car-
cassa de cartró pintat que representa l’au. Aques-
tes àguiles ballen amb una música de guitarres, 
guitarrons i violins en una tradició documentada 
des del segle XVII (Janer, 1999: 155-156).
93. Amades (1934: 176).
94. Gort-Palomar (1996: 20).
95. Comunicació oral de Julià Pastor. La tradi-
ció és possiblement més antiga perquè hi ha 
constància que l’àliga de Tortosa, documentada 
des del 1556, es va construir a Morella (Ama-
des, 1934: 208).
96. Per exemple la de Barcelona, la dansa de 
la qual es documenta des de molt aviat: «l’àgui-
la daurada, qui dansava» s’explicita en la cròni-
ca de l’entrada a la ciutat del comte d’Urgell el 
1464 (Duran, 1930-1947: I, 277).
97. Gazulla (1739). 
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un Águila y tres sujetos vestidos de Dalmàticas, y Geroglífi cos de 
los cuatro Evangelistas...».98

Fins al darrer quart del segle XIX no ens consta, tanmateix, la seua 
funció representadora de l’autoritat municipal: hom no la cita en la 
descripció de la processó general del Sexenni del 1856, però el 
1880 ja fi gura junt amb el consistori amb la dansa dels torneros, ubi-
cació que repeteix el 1892.99 D’aleshores ençà, i de forma gairebé 
ininterrompuda, aquesta mateixa àliga daurada —hi desfi la encara 
la imatge històrica— ha ostentat la condició de símbol de la vila. 

De l’àguila del Corpus de Sogorb només coneixem una referència 
documental del segle XIX: l’ordenació de la processó, decretada el 
1857 arran dels greus incidents esdevinguts l’any anterior, on es 
disposa que «los águilas» se situen en un lloc preeminent, darrere 
de l’àngel custodi, «en el cuerpo del clero parroquial».100 Després, 
l’entremés sembla desparéixer, perquè ja no es cita en les cròni-
ques de la festa del segle XX.101

L’àguila de la processó del Corpus de València és, amb diferència, 
l’element del bestiari valencià més constant i durador. La primera 
notícia que en tenim correspon a les despeses de la processó del 
Corpus del 1404, on hom dóna compte del «salari d’aquell que 
anava dins l’àguila»,102 artifi ci que cal refer el 1407, el 1408103 i 
el 1412:104 

En refer l’àguila representant l’evangeliste sent Johan.
[...] Ab ço que fon donat per esguart de treballs a aquell qui anava 
dins lo buch de la dita àguila... 105

Al llarg dels segles següents 
continua la profusió de notícies 
que en palesen una comparei-
xença ininterrompuda. Així, 
sabem que el 1547 l’àguila ja 
desfi lava en una posició sem-
blant a l’actual, amb els evan-
gelistes precedint l’àngel custodi 
i la custòdia,106 o que el 1548 

98. Copia del Plan de Procesión del Corpus del 
1797 (Pastor, 1994: 214).
99. Pastor (1994: 212 i ss).
100. Faus (1983: 65).
101. Gispert (1978: 39-44).
102. Carboneres (1873: 24).
103. Ibidem: 24.
104. Ibidem: 47.
105. Ibidem: 26.
106. Ibidem: 73



63 El bestiari festiu del Corpus valencià 

Representació de les àguiles en l’anomenat Rollo del Corpus.

Les àguiles en una de les aquarel.les de Bernat Tarín i Juaneda (1913).
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Àguila coronada de la processó 
actual de València. 
Arxiu J. V. Frechina.

Àguila en l’opuscle Festes Valensianes, 
núm. 2, El Corpus, sense datar.
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el portador de l’àguila disposava d’una nodrida colla d’ajudants: 
«Item al que porta la àguila y deu ajudants, guants y çabates a 
cascú».107

El 1643 ja compta amb el parell d’aguilons que l’acompanyen 
fi ns avui fets d’un material més vulnerable, segons es desprén d’un 
complet inventari realitzat aqueix any:

Item una Àguila gran nova entabacada de fusta de faig que és la que 
hix en la procesó.
Item dos aguiluches de llens y cartó.
[...] Item altra caixa de fusta de pi vella ab son pany y clau hon se 
guarda lo or de bandereta de emplomisar la Àguila.
Item un almariet de fusta de pi ab son pany y clau hon està lo cap de 
la Àguila.

[...] Item les bragues de la Àguila de llens cruet ab plomes d’oripell.108

Totes tres peces cal restaurar-les el 1654:

Item tinga obligació de [...] daurar y retocar les ales y les ques faran 
noves durant lo temps de dit arrendament daurar-les de nou del modo 
que estan les velles y platear y escriure los lletreros de la Àguila y dels 
Aguiluchos.

[...] Item tinga obligació de fer dos caps nous dels aguiluchos daurats 
al modo y traça del cap de la àguila ab ses corones posant lo admi-
nistrador lo recapte.109

El concepte d’aguiló, tanmateix, es perd amb el temps i en el 
darrer quart del segle XVII els jurats en la lletra tramesa a la corona 
el 1677 per defensar l’horari tradicional de la processó esmenten, 
entre els «símbolos de este Soberano Sacramento, que en sombras 
anunciaron los Profetas», «tres Águilas, la una de singular gran-
deza, todas vistosamente escamadas de oro...».110 

Carles Ros, en el seu alliçona-
dor col.loqui del Corpus, del 
1759, n’explicita la simbologia:

107. Ibidem: 54.
108. Ibidem: 84-85 i 88.
109. Ibidem: 78.
110. La procesión... (1865: 9).
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Les Àguiles representen,
lo Evangeli de Sanct Joan,
puix lo In principio erat Verbum,
se llig en elles ben clar,
y la gran en la Diadema
Joannes porta estampat.111

Josep Mariano Ortiz, el 1780, afi rma que totes tres es varen cons-
truir a meitat del segle XVI i diu, de la mes gran, que «pesa diez 
arrobas, y para llevarla se destinan dos hombres, y otro para cada 
una de las demás».112

En aqueixos moments la seua iconografi a està defi nitivament es-
tablerta: hi ha una àguila gran i dues més petites. La gran duu un 
colom viu al bec, lligat amb vetes perquè no s’envole, i una cinta 
on es pot llegir, en llatí, la primera frase de l’evangeli de Sant Joan: 
«Al començament era la Paraula i la Paraula era amb Déu». Vicent 
Boix suggerí que el colom —que també acostumen a dur les àgui-
les d’altres ciutats: Valls, Tarragona, Vilafranca...— era «para dar 
a entender que San Juan y los demás Evangelistas fueron inspira-
dos por el Espíritu Santo».113 Les petites duen al pit les lletres RE, 
interpretades com a inicials de Roma i Espanya, segons Ortí, «en 
demostración de estar bien recibido este alto misterio [...] en la 
Iglesia romana y española».114 En les aquarel.les de Bernat Tarín 
(1857-1925) que es conserven ena l’arxiu municipal de la ciutat i 
que representen una processó del Corpus de fi nals de segle XIX o 
principis del XX, l’àguila gran va coronada i les petites, no.

El 1677, les àguiles se situen amb les catorze parròquies i els evan-
gelistes; el 1700, amb les comu-
nitats religioses que precedeixen 
les parròquies, i des de mitjans 
de segle XVIII, si abans no, amb 
el clergat de la catedral.

Malgrat els continus estira-i-ar-
ronsa polítics que provoquen 
nombrosos canvis en la confi -

111. Ros (1759: s. p).
112. Ortiz (1780: 39).
113. Boix (1858: 15). També Carboneres 
(1873: 71).
114. Ortí (1780: 16-17). Versió que repeteixen, 
aplicadament i literal, tots els cronistes poste-
riors des de l’anònim redactor de l’Informe del 
1812 (Informe... 1953), Zacarés (1955, reedi-
ció d’un article publicat en El Fénix el 1846) i 
Boix (1858) fi ns als més recents com Moraleda 
(1994), Bueno (1997) o Cortés (1999). 
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guració de la processó al llarg de tot el segle XIX,115 en un inven-
tari del 1895 hom registra encara «Tres águilas de cartón piedra 
doradas» i «tres pantalones y tres pares de botas para los que 
conducen las águilas»,116 i la seua presència hi perdurarà fi ns la 
prohibició de la processó el 1934. 

Les àguiles actuals daten del 1979 (la més gran, obra de José 
Azpeitia) i del 1990 (les altres dues) i desfi len escoltades per sol-
dats de «Roma i Hispània». Ja no són transportades a lloms d’un 
bastaix ocult al seu interior —com era costum des del segle XV— 
sinó que es mouen sobre una plataforma amb rodes. Només el 
1985, i de forma puntual, l’àguila gran eixí acompanyada d’una 
de petita transportada en la forma tradicional.117

I aquí concloem aquest repàs pel bestiari del Corpus de la ciutat de 
València, un element festiu l’evolució del qual resulta un instrument 
molt interessant per a resseguir l’evolució paral.lela de l’imaginari 
simbòlic —i, amb ell, les tensions identitàries— de la societat valen-
ciana dels darrers vuit segles.

115. Vegeu Ariño (1993: 137-152).
116. Bueno (1997: 99).
117. Coves (1987: 162).
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