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7 Pròleg

Pròleg

La festa del Corpus va ser durant segles la festa grossa del Cap 
i Casal. Els canvis polítics, socials i culturals experimentats per la 
nostra ciutat al llarg de la història han fet que esta celebració haja 
passat moments d’esplendor, però també de decadència. Afortu-
nadament, la societat valenciana va saber reaccionar a temps i, 
gràcies a la iniciativa de persones amants del nostre patrimoni i 
al suport de les institucions, el Corpus ha anat recobrant un paper 
rellevant en el calendari festiu valencià.

La seua declaració com a bé d’interés cultural l’any 2010 suposà un 
nou repte per a l’Ajuntament de València en la seua ja tradicional 
responsabilitat en l’organització d’esta festivitat, ja que, per primera 
volta, un text legal modern reconeixia la seua competència en la 
gestió cívica de la solemnitat del Corpus, juntament amb el Capítol 
Metropolità i sempre en co·laboració amb els agents implicats.

Este fet representa un estímul més en el compromís de la Regidoria 
de Cultura Festiva amb la promoció de la dimensió patrimonial que 
ha adquirit la festa grossa, compromís que enguany s’ha traduït en 
el reconeixement oficial del Museu del Corpus - Casa de les Roques 
com a museu de la Comunitat Valenciana. En esta línia, ja fa tres 
anys que vam decidir posar en marxa esta publicació, Els Papers 
del Corpus, amb l’objectiu de divulgar esta celebració, d’ampliar el 
coneixement de la seua història i peculiaritats entre el conjunt de la 
ciutadania.

Enguany el volum que teniu a les mans recull les dos xarrades 
pronunciades l’any passat per especialistes en el Corpus. En primer 
lloc, Rafael Narbona, catedràtic d’història medieval de la Univer-
sitat de València, ens endinsa en les arrels medievals de la festa 
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del Corpus valencià, una celebració que projectava l’aspiració 
urbana de la societat i esdevenia element fonamental per a acon-
seguir individualitzar la primera identitat co·lectiva dels pobles. Per 
la seua part, Enric Olivares i Oreto Trescolí, historiadors de l’art i 
especialistes en el patrimoni festiu, recuperen, a partir dels arxius 
de la Casa Insa, una part important de la història de la festivitat del 
Corpus valència com és la celebració de la huitava per les esglési-
es de diferents barris de la ciutat.

Estem en la vespra de la festa grossa, celebrem la pervivència 
d’una de les mostres més singulars del nostre patrimoni festiu, del 
passat al futur, perquè la seua vitalitat en el temps és expressió de 
la nostra vitalitat com a poble.

Pere Fuset i Tortosa
Regidor de Cultura Festiva
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Les arrels medievals de la festa del Corpus
valencià. Patrimoni, devoció i representació

Rafael Narbona Vizcaíno
Universitat de València

Segons la UNESCO, el patrimoni cultural immaterial comprén to-
tes aquelles tradicions i pràctiques susceptibles de ser reconegudes 
expressions vives de la cultura, quan han sigut heretades dels nostres 
avantpassats i seran transmeses als nostres descendents, amb l’objec-
tiu principal de matindre la diversitat cultural en un món cada dia més 
i més globalitzat i homogeneïtzador, tal com es pot comprovar sota 
els paràmetres homologats dels mitjans de comunicació de masses, 
tan presents i tan vigents en la societat global des de les últimes dèca-
des. Al cap i a la fi eixe patrimoni no tangible —que no és material, 
ni arquitectònic, ni monumental, ni tan sols escrit— només s’ha perpe-
tuat gràcies a la tradició i pel costum, però en contrapartida sempre 
ha produït i ha arrelat amb les seues pràctiques i al seu voltant un sen-
timent doble, d’identitat i de continuïtat, perquè ha demostrat la seua 
capacitat de crear un vincle estret i directe entre el passat i el futur, i 
alhora d’ajudar els individus a sentir-se i a reconéixer-se —ells— com 
membres plens d’una comunitat qualsevol.1 

No resulta estrany, per tant, que bona part de les celebracions festi-
ves de caràcter local s’hagen incorporat al patrimoni de la humanitat 
en qualitat d’expressió de la idiosincràsia d’alguns pobles. Així ha 
ocorregut, per exemple, amb representacions úniques, però també 

molt esteses entre diferents comu-
nitats. Dos exemples carismàtics, 
entre altres destacables, són: 

Custòdia de València.

1.Cfr. <https://ich.unesco.org/es/que-es-el-
patrimonio-inmaterial-00003>.
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l’escenificació del Misteri d’Elx, en relació amb la mort i ascensió de 
la Mare de Déu al cel, i el Cant de la Sibil·la de Mallorca, profetessa 
que anunciava la vinguda del Messies en la Missa del Gall la Nit 
de Nadal. Ambdós manifestacions, que hui són reconegudes com a 
patrimoni immaterial de la humanitat, respectivament en 2008 i en 
2010, han estat presents en gran part de les poblacions d’Europa i 
en especial de la Mediterrània des de l’Edat Mitjana. En conseqüèn-
cia, cal entendre que han sigut les celebracions antigues, populars i 
festives les que han captivat bona part de l’interés del patrimoni im-
material, i a més a més, les que han produït uns casos singulars i irre-
petibles, però sobrevivents dins del món contemporani, en el qual han 
aconseguit ser reconegudes com a patrimoni immaterial al demostrar 
la idiosincràsia, la continuïtat i les formes de fer o de sentir pròpies 
de diferents comunitats, malgrat que estes mateixes manifestacions 
han sigut des de temps arrere part d’una cultura molt més general que 
la local, perquè s’integraven dins del patrimoni comú dels pobles en 
determinades geografies regionals, cas de la celebració de l’Assump-
ció de la Mare de Déu, o cas de les paralitúrgies de Nadal. També 
és conegut que els castellers del Penedés i la muixeranga d’Algemesí 
tenen moltes concomitàncies i no exclusivament per la construcció de 
torres humanes en moments específics del calendari. De la mateixa 
manera, la Patum de Berga constituïx una desfilada o cercavila festiva 
que anuncia la imminència subsegüent de la processó del Corpus, 
tal com fa la cavalcada valenciana del Convit, quan ambdós actes 
constituïxen la part profana de la mateixa celebració. De fet, la solem-
nitat del Corpus de València va ser declarada bé d’interés cultural 
immaterial pel Consell de la Generalitat Valenciana en 2010, i en 
conseqüència ¿per què no considerar l’específica particularitat de la 
Cavalcada del Corpus (des de 1677-1695 separada de la processó) 
com una part molt destacable del patrimoni immaterial mundial? 

En este sentit, el propòsit d’esta exposició no és altre que insistir en 
l’antiguitat i en el sentit implícit d’esta manifestació d’identitat comuni-
tària de la ciutat de València i, per extensió, de les terres valencianes. 
És a dir, pretenc presentar el passat de la commemoració amb la vo-
luntat de defensar el seu paper històric, antic, heretat generació rere 
generació, amb un sentit perdurable i alhora innovador, gràcies a la 
continua participació popular. Per tant, esta expressió cultural està di-

rectament vinculada a la introducció i a la interpretació dels diferents 
elements que conformen la cavalcada i la processó. El procés de re-
actualització contínua que ha patit al llarg dels segles necessàriament 
s’ha de recordar, perquè la història és canvi, ja que, si no existiren la 
història i els successius canvis, sempre viuríem en un present perma-
nent i, per tant, qualsevol esdeveniment, la societat i la seua expressió 
ideològica i artística, es mantindrien incòlumes.2 L’adaptació del fet 
festiu i l’afegit de novetats relacionades amb la interpretació coetània 
de l’efemèride són imprescindibles per a entendre la vitalitat d’un 
patrimoni antic sempre reconegut com a propi.

Per esta raó, resulta necessari escometre una mena d’arqueologia de 
les tradicions o del patrimoni immaterial, en este cas festiu, perquè la 
celebració de la festa del Corpus ha sobreviscut a la cadència dels 
segles i als canvis culturals de les societats històriques amb diferents 
novetats, però sempre amb el manteniment del seu esperit i de la seua 
essència festiva. Podem assumir que la commemoració ha protagonit-
zat nombroses modificacions i que s’ha adaptat a les contingències 
dels temps fins a arribar als nostres dies. El Corpus del segle XXI, 
malgrat celebrar com antany el misteri eucarístic, fins i tot emprant 
les mateixes formes o models iconogràfics rescatats del passat, no és 
el Corpus del segle XIV, i este treball està dedicat a presentar el seu 
primer significat històric —fonamentalment medieval i modern— en el 
Regne de València més enllà —encara— del seu contingut religiós.

Els orígens religiosos

És conegut que la festa del Corpus fou instituïda pel papa Urbà IV 
en 1264, a partir dels precedents anteriors datats a Lieja en 1246, 
amb una litúrgia concreta per a la missa en el dia del calendari 
reservat a la festa, en el dijous posterior a la Trinitat o dijous poste-
rior a la huitava de Pentecosta, i amb la processó el diumenge 
nové després de la primera lluna plena de la Pasqua, però la seua 

difusió abans de l’any 1300 va 
quedar en mans de les iniciati-
ves particulars dels bisbes i la 
celebració, llavors, no fou ge-

2. Sobre l’evolució experimentada en el Corpus 
valencià, vegeu Rafael Narbona Vizcaíno, 
«Apreciaciones históricas e historiográficas en 
torno a la fiesta del Corpus Christi de Valencia», 
Revista d’Història Medieval, 10, pp. 371-382.
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neral en totes les esglésies.3 Cal esperar a la fi del segle XIV per a 
comprovar la seua generalització en les esglésies d’Occident. L’èxit 
d’esta commemoració de l’eucaristia vingué de la mateixa celebra-
ció de la festa, és a dir de la mà de la processó que la caracterit-
za, circumstància que potenciaria la propagació del ritus col·lectiu 
entre les més importants ciutats d’Europa, convertint-se en la festa 
major o festa grossa de totes les ciutats, primer cristianes i després 
catòliques, durant l’Antic Règim, entre el segle XIV i el XVIII, i encara 
després, donant lloc a una cerimònia comuna i transnacional amb 
múltiples variables locals en la commemoració.

Les primeres iniciatives episcopals van trobar ressò en la receptivi-
tat dels regidors urbans per tot arreu, molt propensos estos a exhi-
bir les benèfiques virtuts de l’eucaristia, primer en un viril o senzilla 
capsa de vidre, i després, amb la rica orfebreria de les custòdies 
per a alabar la presència física de Crist en l’hòstia, la qual es pas-
sejava mitjançant el recorregut de la processó per la xarxa viària 
més important de l’entramat urbà. La devoció popular s’incrementa-
ria de forma notable amb els quaranta dies d’indulgències garanti-
des per butla papal a tots aquells qui participaren en la celebració, 
i també pels sermons dels fervorosos dominics, que van glossar els 
poders taumatúrgics i salutífers del cos de Crist davant d’audiències 
creixents de feligresos. Així, per este doble camí, del sermó i de 
la processó, l’efecte sobre les devocions va ser immediat, perquè 
des de la mitat del segle XIV cap racó d’Europa va trobar a faltar 
llegendes i creences que avalaven les propietats miraculoses de 
l’eucaristia, com ara les valencianes, recollides per Manuel Sanchis 
Guarner:4 la dels corporals de Daroca, anomenat també del mira-
cle de Llutxent, que situava l’acció al castell de Xiu en el moment 
de la conquesta; la dels peixets d’Alboraia, més o menys coetània 
a l’impacte de les pandèmies de pesta a la ciutat de València; o la 
gesta èpica del gremi de blanquers de València, que van recuperar 
les hòsties furtades a Torreblan-
ca pels pirates barbarescos a la 
fi del segle XIV. Llegendes apò-
crifes totes, relatives a miracles 
i accions portentoses que van 
incentivar amb la seua difusió 

la proliferació d’advocacions en honor del Corpus en esglésies, 
convents, confraries i capelles. 

L’exaltació triomfal de l’eucaristia va atraure des del principi les 
multituds, desitjoses de participar i de beneficiar-se de la seua 
pietosa visualització davant de les benignes virtuts que emanava, 
sempre recreada en un ambient salutífer amb pètals de rosa, murta 
estesa sobre el sòl, etc. De fet, el valor educatiu i l’èxit social de 
les representacions teatrals inserides en la celebració de les festes 
apoteòsiques del cristianisme des de temps arrere, en les dates de 
Nadal, de la Passió de Setmana Santa, de l’Ascensió o de Pen-
tecosta, s’empraren com a nou mètode d’apostolat en l’Edat Mitja-
na, i molt prompte es reproduïren o es traslladarien a la celebració 
del Corpus Christi, on es desenvoluparien fins a tal extrem que 
eclipsarien amb la seua espectacularitat a totes les anteriors.5 La im-
plícita referència a l’entrada de Jesús en Jerusalem o a la perenne 
presència terrenal de Crist va encoratjar la incorporació d’escenifi-
cacions de caràcter catequètic, però alhora afavorí la integració de 
tot el cos social de la ciutat en la processó religiosa. Fins llavors les 
processons eren penitencials o rogatives i des d’esta nova celebra-
ció, la del Corpus, el ritus es dotà d’un tarannà nou, apoteòsic, per 
a afavorir la màxima exaltació i una extraordinària alegria. Amb 
la festa del Corpus Domini els governs municipals començaren a re-
glar la implicació d’oficis gremials, de confraries o d’associacions 
urbanes, i ells mateixos es van sumar a la comitiva institucionalment 
i en un lloc principal, formalitzant tot un aparell protocol·lari.

La decoració ornamental del recorregut amb plantes aromàtiques, 
enramades, tapissos, cobertors i tendals, més la preparació de tra-
moies, roques, entremesos o misteris i la previsió de cants, danses 
o altres destreses espectaculars entre els celebrants, van promoci-
onar encara més l’assistència, barrejant laics i eclesiàstics en una 
comitiva ordenada, piadosa i cívica, de forta devoció i participa-
ció coreogràfica. El capítol catedralici i el bisbe, les parròquies i 

els convents, participaven en el 
mateix seguici que els edils, que 
els gremis i que les associacions 
ciutadanes, integrant represen-

3. Vegeu Miri Rubin, Corpus Christi. The Euca-
rist in Late Medieval Culture, Cambridge, Cam-
bridge University Press, 1994, pp. 164-185.
4. Vegeu Manuel Sanchis Guarner, La processó 
valenciana del Corpus, València, 1978, Editori-
al Tres i Quatre, pp. 17-22. 

5. Vegeu Francesc Massip Bonet, A cos de rei. 
Festa cívica i espectable del poder reial a la 
Corona d’Aragó, Valls, Cossetània Edicions, 
2010.
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tacions al·legòriques inspirades en els textos bíblics com l’arca de 
Noé, Adam i Eva, els Reis Mags, etc., que també presentaven una 
presumible interpretació profana entre la cultura popular, amb les 
figures del drac, de la tarasca o de la cucafera com a representa-
ció del mal; amb el gegant sant Cristòfol que carregava a l’esque-
na Jesús; amb Noé i l’arca, etc.6

Sens dubte, l’àmplia acollida de la devoció va estar protegida per 
la receptiva i predisposada pietat de les municipalitats, avalada 
per la inserció en la processó teofòrica, és a dir, d’exaltació triom-
fal del cos de Crist, que commemorava el poder taumatúrgic de 
l’eucaristia alhora que expandia les seues benignes virtuts entre 
els carrers i la població urbana, acompanyada amb eixa finalitat 
d’alegres i nombrosos jocs i representacions espectaculars, les 
quals atreien i integraven les pràctiques tremendament vitalistes i 
a vegades ancestrals de les puixants corporacions artesanals. Per 
exemple, els balls de bastons d’inspiració bèl·lica, els homes sal-
vatges com a expressió de la ignorància, els jocs o lluita de cava-
llets de cartó o de cotó, les danses femenines amb arcs florals en 
referència a l’explosió de vida que suposava l’exuberant primavera 
en aquella data, etc., es van incorporar d’una o d’altra manera i 
temps a les processons del Corpus. Tota esta informació es recull 
amb tot detall en els registres de despeses comunes de la ciutat de 
València i encara hui espera un estudiós que configure una crono-
logia precisa de la incorporació dels diferents elements participants 

per a comprovar una vegada 
més l’enginy festiu i alegre dels 
seus naturals.7 D’estes hetero-
gènies anotacions comptables 
enregistrades en els llibres 
d’administració municipal des 
del segle XIV es desprén l’evident 
interés ciutadà per la festa sense 
reparar en les despeses. I de fet, 
molt prompte els governs locals 
declararen preceptiu el respec-
te de la festivitat i la prohibi-
ció del treball urbà, al mateix 

6. Vegeu les notícies coetànies de les proces-
sons de Saragossa, Mallorca i Barcelona en 
Gabriel Llompart, «La fiesta del Corpus Christi 
y las representaciones religiosas de Barcelona 
y Mallorca (siglos XIV-XVIII)», Analecta Sacra 
Tarraconensia, 39, pp. 25-45; del mateix autor, 
«La fiesta del Corpus Christi y las representaci-
ones religiosas en Zaragoza y Mallorca (siglos 
XIV-XVII)», Analecta Sacra Tarraconensia 42, 
pp. 181-209, i també Luis Rubio García, La 
procesión de Corpus en el siglo XV en Murcia, 
Múrcia, Academia Alfonso X el Sabio, 1987.
7. Una antiga recopilació de les dades conser-
vades en els arxius, però en cap cas completa, 
es troba en Manuel Carboneres, Relación y 
explicación histórica de la solemne procesión 
del Corpus, València, 1873.

Els gremis, en les aquarel·les de Tarín i Juaneda, 1800.

Els gremis, en les aquarel·les de Tarín i Juaneda, 1800.

Fragment de l’acta del Consell de València de 1326 
on figura assenyalada la festa del Corpus.



1918Els Papers del Corpus Les arrels medievals de la festa del Corpus...

temps que ordenaren l’assistència obligatòria de tota la població 
a la processó. L’èxit de la desfilada festiva quedà assegurada per 
l’increment de la devoció, per les gratificacions espirituals o indul-
gències que rebien els celebrants, i també pel creixent caràcter 
espectacular i artístic que anà guanyant la festa, perquè no es pot 
menystindre.8

S’entén així que en poc més de dos dècades, a mitjan segle XIV, es 
produïra, primer, una floració d’aniversaris i, després, una altra de 
processons urbanes a Europa per a retre culte al Corpus Christi. Les 
notícies —fefaents, no llegendàries ni extretes de cròniques— con-
servades en els arxius amb documents administratius assenyalen el 
moment d’ignició de la celebració: Vic (1318), Barcelona, Sens i 
Girona (1320), Tournai (1323), Gènova (1325), València (1326), 
Chartres (1330), Milà (1336), etc.9

Participació ciutadana

L’escenificació d’episodis bíblics i de la història sagrada que 
acompanyaren el misteri eucarístic tingué una finalitat catequètica 
i constituí una nova forma de divulgar i assumir el missatge cristià, 
amb la visualització de composicions vivents i d’entremesos.10 De 
fet, constituien xicotetes obretes teatrals al·lusives als episodis més 
significats de la història de la Salvació, tant de l’Antic com del Nou 
Testament, i perquè la mateixa 
representació estigué a càrrec 
de les corporacions d’ofici, de 
les confraries o de la mateixa 
població urbana, i mai en mans 
dels professionals de l’escena, 
histrions o actors. 

La incorporació del municipi a 
la processó, i després la seua 
oberta direcció i compartida 
presidència amb el bisbe, la 
convertiria en un acte d’afirma-

ció urbana i, de fet, la completa implicació del govern municipal 
arribà fins a remodelar la seua forma religiosa original, la qual 
primer va adquirir realitat en un minoritari i restringit recorregut a 
l’interior del temple o del claustre, protagonitzat exclusivament per 
clergues, però que acabà convertida en un seguici cívic de caràc-
ter multitudinari pels principals carrers de la ciutat, amb el qual es 
projectava una imaginària representació del món, terrenal i celesti-
al, on desfilaven personatges bíblics al costat de persones i autori-
tats de la realitat social coetània. En totes les ciutats medievals este 
itinerari processional del Corpus quedaria fossilitzat en la xarxa 
urbana, amb el caràcter indeleble d’un camí sacre, fins a constituir 
pròpiament un circuit commemoratiu.

El procés de progressiva configuració de la celebració s’atesta per-
fectament a València. En 1326 el Corpus apareix en la relació de 
festes de guardar que el Consell de València ordenava respectar 
anualment, però la primera processó general convocada pel muni-
cipi a instàncies del bisbe, que reuniria a totes les parròquies i gent 
de la ciutat, data de 1355. La intervenció del Consell en 1372 de 
nou tornaria a imposar l’obligació de realitzar una única i solemne 
processó, que substituí les que fins llavors organitzava individual-
ment cada església o convent pel seu compte, i d’aquell any en 
avant encomanà la coordinació general del procediment als jurats 
i a quatre prohoms en qualitat de caps de la comunitat ciutadana. 
Noves ordenances municipals rectificarien el recorregut de la ja 
consolidada comitiva única en 1384 i en 1411, i poc després, en 
1423, la ciutat començà a col·locar tendals en alguns carrers i a 
erigir tribunes als llocs específics on s’escenificarien els entremesos 
i misteris, acompanyats de l’estatuària de les roques, de composici-
ons de pantomimes i de figurants disfressats de personatges celesti-
als o de la història sagrada. 

Les antigues danses i jocs que els oficis oferien des d’antic per a 
festejar el rei quan visitava la ciutat, i que s’atesten en la mateixa 
Crònica de Jaume I, acabaren influint en esta configuració especta-
cular i teatral de la processó del Corpus. Les roques o carros triom-
fals foren habilitades per primera vegada en 1413 per a la repre-
sentació d’entremesos en la recepció del nou rei Ferran I —per a 

8. Vegeu Asunción Alejos Morán, La eucaristía 
en el arte valenciano, València, Institució Alfons 
el Magnànim. Diputació de València, 1977, 2 
vol.
9. Sobre la primera referència a la festa del 
Corpus de València en 1326 vegeu Manuel 
Carboneres, Nomenclator de las puertas, calles 
y plazas de Valencia, València, 1873, pp. 
140-142, on l’ordenança del 17 de setembre 
de 1326 que recull apareix datada erròniament 
en 1331 per una errada d’impremta. La data 
original es pot comprovar en l’Arxiu Munici-
pal de València, Manuals de consells A-1, fol. 
281v. (16 kalendes d’octubre de 1326: 16 de 
setembre de 1326).
10. Vegeu Hermenegildo Corbató, Los misterios 
del Corpus de Valencia, Berkeley, University of 
California, 1972.
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així glossar les seues virtuts i la seua fama— i l’any següent s’in-
corporaren a la processó.11 Esta indefugible cerimònia política de 
la recepció o entrada reial que oferia la ciutat amfitriona a uns reis 
que obligatòriament havien de jurar els furs i privilegis locals, com 
també a les seues dones i primogènits, acabaria forjant un complex 
ritual alhora que es consolidava l’etiqueta processional del Cor-
pus, si bé és cert que sobre ambdós representacions —la processó 
del Corpus o la cavalcada de l’entrada reial— també influïren de 
forma transcendental tots els recursos emprats en altres festes pa-
triòtiques de la ciutat de València, com el Nou d’Octubre, festejat 
des de 1338, o Sant Jordi, festejat des de 1341, celebrades per 
la mateixa instància municipal amb l’evident objectiu d’afirmar la 
identitat col·lectiva de la ciutadania valenciana.12

En tots els casos estudiats pareix que fou decisiva la intervenció dels 
governs municipals perquè la comunitat urbana s’integrara al com-
plet en esta processó commemorativa, i per això la festa del Corpus 
es convertí en la festa major, principal i més espectacular de les viles 
i ciutats en l’Edat Mitjana i Moderna. El protagonisme de la població 
artesanal fou espentat pels edils, que invitaren a participar-hi par-
ròquies, convents i confraries, i també sufragaren bona part de les 
despeses per mitjà de subvencions, incloent en la mateixa processó 
i a títol institucional el mateix municipi amb les insígnies de l’auto-
ritat ciutadana, la bandera o l’escut, arrossegant al seu voltant un 
nombrós grup de gonfanons, banderes gremials, creus parroquials, 
gallardets, etc., les quals congregaven la població urbana amb un 
propòsit professional, espiritual o de veïnat, de manera que una 
nodrida heràldica guarnia amb tot el seu simbolisme les riquíssimes 
custòdies on s’exhibia l’eucaristia. Per exemple, a Barcelona, la pro-
cessó no s’obria amb una creu, 
sinó que era encapçalada per la 
bandera de santa Eulàlia, amb 
la que s’indicava el patronat mu-
nicipal; a Múrcia compareixien 
el pendó reial i el de la ciutat, i 
a Vic, lloc de jurisdicció compar-
tida —senyorial i episcopal— el 
prevere més jove de la catedral, 

vestit amb dalmàtica i a cavall, obria la marxa amb la bandera de 
sant Pere. En el cas de València, la senyera desfilava amb la repre-
sentació de la corporació municipal.13

La polisèmia del Corpus

D’una banda, el complex significat assumit en la festa pot explicar 
l’interés dels monarques per participar en la processó del Corpus, 
una motivació que es pot considerar un acte de fervorosa pietat 
personal, però, sobretot, com un element d’evidents connotacions 
sobiranes. La reiterada presència dels reis en les processons barce-
lonines, saragossanes o valencianes es va alternar amb l’ajornament 
d’estes alguns dies o mesos davant de la seua esperada o imminent 
arribada, com també amb la repetició dels actes festius fora de la 
data commemorativa prevista en el calendari religiós. La processó 
del Corpus es realitzava o es reproduïa fora de l’estricta data anual 
pel desig regi de participa-hi. De la mateixa manera, les canonitza-
cions de sants locals —sant Vicent Ferrer en el segle XV o sant Lluís 
Bertran en el XVI— o la recepció i festeig de dignitats eclesiàstiques 
van constituir altres tantes ocasions especials —per exemple, la visita 
de Benet XIII a principis del XV o les festes organitzades per a cele-
brar l’elecció de Roderic de Borja com a papa a mitjan centúria—, 
que van donar lloc a representar amb tota la seua complexitat i apa-
rat la processó del Corpus, tal com si es festejara la solemnitat en la 
mateixa data del calendari religiós, i cal considerar que molts dels 
seus motius, ginys i tramoies foren utilitzats després en coronacions 
i visites reials. Per tant, el reiterat desig reial d’envoltar-se o de parti-
cipar en la processó del Corpus no tingué fonaments exclusivament 
religiosos o de pietat, sinó també simbòlics, perquè en la festa con-
corrien una sèrie de circumstàncies que convertien la seua caracterís-
tica representació en un reflex idíl·lic o utòpic de la societat.

En la processó es mostraven implícits els ideals màxims d’ordenació 
política. Els barris, parròquies, 
convents, confraries, oficis i 
distintes solidaritats quedaven 
unides en una fraternitat cris-
tiana, cada una de les quals 

11. Vegeu Francesc Massip Bonet, La monar-
quía en escena, Madrid, Comunidad de Ma-
drid. Dirección General de Promoción Cultural, 
2003.
12. Rafael Narbona Vizcaíno, «Ideología y 
representación cívica en la sociedad medieval», 
dins Salvador Claramunt Rodríguez (coord.), El 
món urbà a la Corona d’Aragó del 1137 als 
decrets de Nova Planta. XVII Congrés d’Història 
de la Corona d’Aragó, vol. 2, Barcelona, Uni-
versitat de Barcelona, 2003, pp. 273-288.

13. Per exemple, vegeu J. Ripoll Vilamajor, 
Documentos que pueden servir para ilustrar la 
historia del abanderado de la procesión del 
Corpus, llamado vulgarmente cavaller del Cor-
pus, de la Santa iglesia de Vich, Vic, 1830.



2322Els Papers del Corpus Les arrels medievals de la festa del Corpus...

subratllava la seua individualitat amb els seus estendards i emble-
mes, però tots estos grups diferents s’integraven i es supeditaven 
en un acoblament orgànic i diversificat respecte del conjunt de la 
ciutat, dins d’una comunitat cristiana que comprenia a tots els ve-
ïns. El missatge preconcebut era clar: un col·lectiu cohesionat però 
divers. Els magistrats locals, la bandera ciutadana i el bisbe, amb 
la custòdia de l’eucaristia, eren capaços de cohesionar la comuni-
tat sense dissoldre les seues particularitats que, no obstant això, es 
demostraren moltes vegades de forma competitiva en la presenta-
ció espectacular i en l’enginy dels jocs i dels entremesos presentats 
pels oficis, parròquies i convents. Esta unicitat traslluïa al cap i a la 
fi la metàfora de matindre viva la convivència harmònica entre les 
jerarquies dels estaments (cavallers, ciutadans, corporacions d’ofi-
cis, d’una banda, i canonges, capellans i frares, d’altra) malgrat 
les seues diferències i prelacions. Mentrestant, l’esperit de presidèn-
cia i d’organització de la comunitat per part de les autoritats ciuta-
danes es mantingué al llarg dels segles.

El Corpus s’erigia així en una data anual de concòrdia, i en la 
resta d’ocasions, en símbol d’unitat, d’adhesió i de cohesió d’un 
veïnat que es reafirmava, públicament i físicament, malgrat els 
possibles i habituals contenciosos i conflictes interns. Amb esta 
representació escènica es projectava de forma coreogràfica el seu 
caràcter indissoluble i una mateixa voluntat de futur. La processó 
era una manifestació pública que tenia com a objecte la copar-
ticipació dels diferents cossos socials amb una clara referència 
simbòlica i teològica respecte al cos místic, respecte a la comunió 
sencera o el combregar general dels participants, a fi de garantir 
la pau sota la benigna presència de l’eucaristia i, per tant, de 
Crist. Un exemple al·lusiu i imprescindible de totes les processons 
del Corpus va ser el drac o els animals fantàstics, que significa-
ven el mal i que figuraven al principi de la processó, mentre que 
al final, en el lloc més rellevant, anava la custòdia, projectant la 

imatge de la fugida del mal da-
vant del bé. En tots els casos el 
drac fugia de santa Margarida, 
de sant Jordi, de santa Marta o 
del cos de Crist.14

Representació de Pentecosta
per El Greco.

14. Vegeu Josep Vicent Frechina, «El bestiari 
festiu del Corpus valencià», dins Josep Lluís 
Marín (coord.), Els papers del Corpus, València, 
Ajuntament de València. Regidoria de Cultura 
Festiva, 2018, pp. 29-67.

Gravat tret de l’informe municipal sobre la processó del 
Corpus de València, 1812.
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Esta projecció idíl·lica d’una societat perfecta, cohesionada i legíti-
ma, constituïa tot un desig per a la monarquia, no sols per a visualit-
zar l’espectacle sinó per tal de participar-hi, i sobretot de presidir-lo, 
és a dir, d’ocupar el lloc més rellevant, perquè amb ell es projectava 
tota esta escena de consciència política, social i espiritual de la co-
munitat urbana que reconeixia la seua autoritat i l’acceptava com a 
sobirà cristià. D’altra banda, també es evident l’interés dels jurats per 
presentar la seua comunitat de forma indivisible i ordenada davant 
de dignitats reials o eclesiàstiques, que d’esta manera comprova-
ven la magnífica i sublim imatge social que es projectava des de la 
comunitat amb una processó general i integradora, i amb això la 
sublim manifestació d’harmonia, de vitalitat i de voluntat de continuï-
tat urbana, sempre objecte d’orgull patri.

L’impacte simbòlic i polític

Però encara es pot demostrar un altre missatge simbòlic, híbrid en 
matèria religiosa i política, i de fet molt més impactant en la imatge 
global, que projectava la festa del Corpus. El Corpus Domini es 
celebrava en el calendari litúrgic anterior al Concili de Trento en 
sexagèsima, es a dir seixanta dies després de la resurrecció del 
Senyor. Al Regne de València totes les localitats elegien en la festa 
de Pentecosta, en quinquagèsima, és a dir, cinquanta dies després 
de la Pasqua, els edils o jurats que els governarien al llarg de l’any 
següent. Tots eren triats emprant mètodes més o menys sortejats amb 
els famosos redolins. Des de final del segle XIII (1266, 1278 o 1283, 
segons els casos), València, Dénia, Xàtiva, Morella, Alzira, Castelló, 
Morvedre, Gandia, etc., i també Alacant, Oriola i Elx, des de la 
seua incorporació al Regne de València al començament del segle 
XIV (1304, 1305), renovaven els seus jurats en Pentecosta, cinquanta 
dies després de la Pasqua i, per tant, deu dies abans del Corpus. És 
a dir, el calendari litúrgic assenyalava quadragèsima amb l’Ascensió 
quaranta dies després de la Pasqua de Resurrecció, Quinquagèsima 
amb Pentecosta cinquanta dies després de Pasqua i Sexagèsima 
amb el Corpus seixanta dies després de la Pasqua.

Convé recordar que la festa de Pentecosta celebra i celebrava el des-
cens de l’Esperit Sant sobre el col·legi apostòlic després de l’Ascensió 

del Senyor al cel i, per extensió, la projecció divina sobre els humans 
a la terra. Per tant, la data de Pentecosta era capaç de reproduir i il·lu-
minar simbòlicament els quefers dels valencians al rebre la il·luminació 
divina mitjançant l’Esperit Sant (la colometa) precisament en el moment 
anual en el qual es triaven mitjançant un sistema d’atzar els magistrats 
que els governarien el següent any polític, que llavors iniciava el seu 
camí. Este record de Pentecosta, inspirat en la projecció de Crist en el 
món terrenal, s’aprofitava per a triar els jurats en les esglésies majors 
de totes les localitats.15 En l’interior de les catedrals es celebrava eixe 
mateix dia de Pentecosta la festa de la colometa, una representació 
al·legòrica del descens de l’Esperit Sant, que a València o a Lleida 
empraven gran quantitat de focs artificials dins del temple, i després 
de l’acte —solemnement— els veïns electes en magistrats juraven en 
públic i davant de l’altar principal de l’església major la deguda fideli-
tat al rei, així com complir amb rectitud i segons els furs i privilegis del 
Regne de València els preceptes estatuïts, amb la qual cosa es compro-
metien a vetlar pel bé públic. En Pentecosta els nous regidors prenien 
possessió del càrrec i iniciaven el nou any municipal.16

I deu dies després de Pentecosta es celebrava la festa del Corpus 
Christi amb les característiques processons, previstes per a subratllar 
el sentit de comunió i de comunitat urbana cohesionada i indivisible 
davant de la presència física de la divinitat en el cos de Crist, una 
circumstància religiosa que era aprofitada simbòlicament per a pre-
sentar els jurats que s’havien elegit en Pentecosta, deu dies abans, i 
que llavors participaven en la primera gran cerimònia pública de la 
ciutat, integrant-se en el lloc més destacat en la processó al costat de la 
mateixa custòdia, la qual cosa permetia assumir-los de forma metafò-
rica amb una manifestació pública de caràcter sacre i profà. Els nous 
edils triats per a una nova anualitat de govern eren acollits per la co-
munitat amb esta expressiva representació cerimonial, que llavors els 
reconeixia i, alhora, ratificava la legitimitat dels nous jurats amb una 
extraordinària manifestació de cohesió social, on participaven tots els 
grups i agregats constituïts dins de la societat urbana de l’Antic Règim 

fins al segle XVIII.

En conseqüència, la processó 
del Corpus integrava instituci-

15. Cfr. José Sanchis Sivera, La catedral de 
Valencia, València, 1909, pp. 467-469.
16. Cfr. Rafael Narbona Vizcaíno, Valencia mu-
nicipio medieval, València, 1995, pp. 26-34.
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onalment els nous jurats en una representació que donava cohesió 
visual a la comunitat, i que significava la presentació dels magistrats 
electes en el primer gran acte públic. Al mateix temps testimoniava el 
reconeixement i la seua acceptació per part de tots els cossos socials 
participants en la processó, com les parròquies urbanes, els gremis, 
els convents, etc., que comprenia la societat urbana sencera, la qual 
els acompanyava al llarg de l’itinerari urbà de major significació. És a 
dir, l’obligatori i l’immediat jurament que brindaven els nous magistrats 
elegits en Pentecosta, a la catedral de València o a l’església major de 
qualsevol localitat valenciana, davant dels oficials reials i de la ciuta-
dania, es veia reafirmat després per l’acceptació i pel reconeixement 
social de la població gràcies a la participació dels jurats en la proces-
só. Este primer acte públic de govern els presentava davant de tota la 
societat urbana en una situació privilegiada, articulant a tots els esta-
ments i associacions laiques i eclesiàstiques que la constituïen davall el 
metafòric festeig de l’eucarística, de la comunió dels diferents cossos 
socials en una processó unitària que simbòlicament els unia sota la 
presència divina.

Conclusions

D’esta manera, s’entén que a finals del segle XIV la celebració del Cor-
pus havia deixat de ser una festa d’exclusiu caràcter religiós, de gran 
arrelament popular, per a transformar-se també en una cerimònia es-
pectacular eminentment institucional, una festa cívica, subvencionada 
per l’erari públic, organitzada amb la presidència de la municipalitat 
i amb creixent espectacularitat lúdica. D’ací procedix l’interés dels mo-
narques per fer coincidir la seua solemne entrada a València —festa 
sobirana— i amb les commemoracions religioses i patriòtiques de la 
comunitat, que reafirmaven per partida doble la fidelitat al monarca 
i al «rei de reis», alhora que projectaven en una representació codifi-
cada i al·lusiva la indissolubilitat de la comunitat a través d’un itinerari 
pels principals carrers de la ciutat.

La festa del Corpus permetia comprovar la simultaneïtat de la manifes-
tació del sentiment religiós amb l’expressió de la consciència de cos 
social i de comunitat, com també subratllar el sentit institucional en una 

Rotllo del Corpus de València, 1835.

Processó de Sant Marc de Venècia, 
de Gentile Bellini, 1496.
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mateixa cerimònia ciutadana reiterada anualment. El simbolisme i les 
metàfores expressades enllaçaven un univers de referents polítics i reli-
giosos que remetien a una densa trama d’associacions ideològiques.

Les multitudinàries celebracions de les ciutats medievals ineludiblement 
donaven peu a la composició de seguicis, cavalcades i desfilades 
solemnials, seguint els dictats de les autoritats civils i religioses, a fi de 
brindar reverència a un sobirà, de commemorar amb fervor un sant 
patró o de recordar un esdeveniment providencial per a la comunitat 
celebrant, cas del Nou d’Octubre. Estos actes, relativament habituals, 
constituïen un moment privilegiat de la vida en societat, una ocasió 
premeditada de retrobament social, on cristal·litzava tot un repertori 
de representacions hieràtiques, mímiques, teatrals i lúdiques, que 
donaven publicitat a un codificat missatge col·lectiu i materialitzaven 
plàsticament una representació de la societat. 

No cal oblidar que la detallada descripció social d’una imatge arque-
típica de la comunitat, d’un programa cívic, utilitzant procediments i 
litúrgies també sagrades, pretenia exhibir i proclamar el poder de les 
institucions ciutadanes, crear un consens polític entre la població urba-
na i una opinió pública favorable. La detallada desfilada dels edils, 
oficials reials, dignitats eclesiàstiques, cavallers, estaments urbans, 
membres de confraries, corporacions, clergat secular i regular, etc., 
intercalats amb estampes bíbliques i celestials, recomponia un quadre 
vivent i real, assumit de forma conscient pels seus protagonistes, que 
expressava amb nitidesa la jerarquització de la societat d’ordes en 
les múltiples ocasions que brindava el calendari de l’Antic Règim. Tot 
un aparat de manifestació col·lectiva tenia lloc sobre la major escena 
pública, entre els edificis sacres i del poder polític, des de la Seu fins 
a la Casa de la Ciutat, amb un protagonista: la societat urbana. Amb 
tot això es pretenia reforçar les arrels identificatives i de comunió del 
col·lectiu celebrant, però també expressar el rang i la condició de la 
ciutat en el conjunt del regne.

L’escrupolosa planificació d’esteos espectacles grandiloqüents i apote-
òsics en les ciutats medievals, fastuosos i lúdics, entre els quals destacà 
per damunt de tots el Corpus, projectaven les aspiracions urbanes de 
les societats i configuraren el que s’ha definit amb el concepte de «reli-

gió cívica», en la qual l’orgull i el patriotisme local constituïren uns ele-
ments fonamentals per a aconseguir individualitzar la primera identitat 
col·lectiva dels pobles i expressar el gradient urbà de la ciutat o de la 
vila, així com de la seua classe dirigent en relació amb la monarquia 
i el regne. S’entén que el Corpus fora la festa major de les ciutats i de 
les viles, que estes sostingueren la celebració que més despeses inclo-
gueren en la hisenda municipal i que, amb la seua grandiloqüència, 
la festa del Corpus estigué per tot arreu significant el rang i el nivell 
urbà de qualsevol centre de població. De fet, a major ciutat podem 
reconèixer major festa i processó del Corpus, i precisament per això 
la seua celebració es va constituir com un element qualitatiu molt relle-
vant per a definir el gradient d’urbanitat d’una vila o d’una ciutat.
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La roberia Insa i la huitava del Corpus

Enric Olivares Torres i Oreto Trescolí Bordes
Historiadors de l’art i especialistes en el patrimoni festiu

Resa la veu popular que «tots els sants tenen huitava», referint-se 
al fet que totes les festivitats que no es fan en el seu dia es poden 
celebrar durant els huit dies següents. Un costum d’arrel molt llatí 
que consistix a allargar la festa tot el que es puga per tal d’assabo-
rir-la plenament. Amb esta expressió hom entén que tot té solució i 
sempre hi ha un marge de temps per a fer allò que no s’ha fet en el 
moment inicialment previst. ¿Però d’on prové realment la huitava?

És ben conegut que en la tradició jueva el set és un número sagrat, 
aquell en què Déu va descansar, segons el Gènesi, després de la 
Creació. Així per als jueus durava també set dies la Pasqua i la 
festa dels Tabernacles. I este mateix número és el que determina 
encara hui els anys de jubileu associats a una festa, igual com són 
set vegades set dies després de la Pasqua quan s’ha de celebrar-se 
la Pentecosta.

Però també el huit compta amb una simbologia semblant per al 
cristianisme. I la huitava, en representar la tornada al mateix lloc 
on s’estava, al mateix dia d’on s’ha partit, és, per dir-ho d’alguna 
manera, com un diumenge més gran, que abasta des del diumenge 
mateix fins al diumenge següent. Així, després dels set dies de la 
setmana, el huité conclou amb la repetició del mateix ritual del pri-
mer dia, una mena de degustació assaonada del goig de la festa. 

Fragment de Apòstols i cirialots (1951), de Joan Genovés, 
col. Diputació de València.
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Per a la cultura hel·lenística el huit ja apel·lava a la perfecció defi-
nitiva. A més a més, es diu que fou en el huité dia que va conclou-
re la festa de dedicació del Temple de Salomó i la seua purificació 
amb Ezequies. I per este motiu també es van dur a terme el huité 
dia les solemnitats per la dedicació de les esglésies de Tir i Jerusa-
lem amb Constantí. Serà a partir del segle IV que, amb la consoli-
dació de la institució eclesiàstica, trobem celebracions de huitaves 
amb més freqüència. 

En estes prolongacions festives, generalment el huité dia es repetix 
el mateix ofici del primer. Així mateix, la dies octava acaba fent-
se més prominent per la litúrgia. El diumenge següent a la Pasqua 
(diumenge in albis), per exemple, i el huité dia del Nadal (hui festa 
de la Circumcisió) són tractats com a festius des de ben prompte, 
fins i tot amb prohibicions de treball. I a banda de la Pasqua, la 
Pentecosta i el Nadal, i més tard també l’Epifania, comptaran amb 
huitava.

La celebració de huitaves per a sants no deu ser anterior als 
segles VIII i IX, i és durant el segle XIII que s’estén per influència 
dels franciscans. És llavors quan comencen a distingir-se huitaves 
especialment privilegiades o de primer ordre (Pasqua i Pentecos-
ta), huitaves privilegiades o de segon ordre (Nadal, Epifania 
i Corpus) i huitaves no privilegiades (l’Ascensió i les festivitats 
dedicades a sants). A poc a poc, també els dies intermedis aca-
ben celebrant-se —és el que s’anomena infrahuitava— i de ve-
gades es completen amb altres celebracions menors. Sense anar 
més lluny, en la tradició valenciana es conserva la celebració del 
primer, segon i tercer dia de Nadal (dedicats a sant Esteve, sant 
Joan Evangelista i els Sants Innocents, respectivament), així com 
del primer, segon i tercer dia de Pasqua, que no són més que 
infrahuitaves de la festivitat principal.

A la ciutat de València, una de les celebracions que més renom 
tingué fins a pràcticament el primer terç del segle XX fou la huitava 
del Corpus. Com a la resta del territori espanyol, al Cap i Casal 
la celebració de la festa del Corpus Christi tenia la seua continua-
ció durant els huit dies següents al Dijous del Corpus, moment en 

què les parròquies valentines competien amb vistoses processons, 
cadascuna en un dia assenyalat per la tradició, per tal d’honrar la 
figura de Crist sagramentat.

Estes processons concloïen amb la més solemne i simbòlica de to-
tes, la que tenia lloc el Dijous de la Huitava en el Reial Col·legi del 
Corpus Christi, processó que encara se celebra dins del majestuós 
escenari arquitectònic de l’església del Patriarca, seguint rigorosa-
ment les disposicions que deixara escrites el seu fundador, l’arque-
bisbe Joan de Ribera.

Menys conegudes que esta són hui en dia les que celebraven du-
rant la huitava les diferents parròquies de la ciutat. Potser algunes 
encara són vagament recordades per espectaculars, com ara la de 
Sant Joan del Mercat, i altres perquè encara se celebren el diu-
menge següent al Corpus dins dels respectius temples, cas de la de 
Sant Joan de l’Hospital, en què processionen amb el Santíssim pel 
trànsit (pati nord) de l’església, o la claustral de Sant Nicolau, per 
a concloure després de la missa la solemnitat de la huitava.

Aquella festa que durava huit dies amb les respectives processons, 
quasi iguals en aparat, s’iniciava el mateix Dijous de Corpus amb 
la processó de la catedral, i continuava el divendres amb la pro-
cessó de la parròquia de Sant Martí. El dissabte era el torn per a 
Sant Esteve, tot i que també la celebrava l’església de Sant Joan 
de l’Hospital, així com també la parròquia de Sant Bertomeu, tot 
i que claustral, i en la qual participaven els cavallers i dames del 
Sant Sepulcre. El diumenge estava encapçalat principalment per la 
processó de la parròquia de Sant Joan del Mercat, a la qual s’ana-
ren unint posteriorment les de Sant Valer de Russafa o Sant Joan 
Baptista, així com la de les monges de la Trinitat o la dels frares 
dominics. A continuació, el dilluns es reservava per a la processó 
de la parròquia de Sant Andreu i el dimarts, per a Santa Cateri-
na. D’altra banda, el dimecres processionaven la parròquia de la 
Santa Creu i la de Sant Tomàs, mentre que el Dijous de la Huitava, 
a més de la processó del Patriarca, també en feien les seues la 
parròquia del Pilar i Sant Llorenç, la de Sant Miquel i Sant Sebas-
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tià, Sant Nicolau, Santa Mònica i les monges de Sant Josep, entre 
d’altres més.

Els seguicis d’aquelles processons, establides per la tradició des 
d’antuvi, es mantingueren pràcticament invariables al llarg de les 
dècades i fins a l’arribada de la Segona República, en què s’anul-
là la processó general i la de les parròquies, sols permetent-se 
claustrals en els respectius temples. 

Fins a aquell desenllaç, les diferents parròquies desplegaren du-
rant dècades el típic repertori d’elements litúrgics i festius que ha 
caracteritzat este tipus de manifestacions, quasi comparables a la 
festa grossa, tot i que menys ostentoses, per descomptat. No podi-
en faltar en elles les festives banderoles que obrien el seguici, les 
danses amb nanos i gegants, l’apostolat, els personatges bíblics i 
misteris, els enigmàtics cirialots, xiquets i xiquetes vestits d’àngels o 
hebreus portant flors i palmes, i un bon munt d’imatges devocionals 
de les diferents associacions religioses integrades en cadascuna de 
les parròquies. Amb tot, s’evidenciava com la transformació urbana 
que mudava en sagrat l’espai quotidià del recorregut de la volta 
principal s’ampliava a cadascuna de les demarcacions parroquials, 
on s’engalanaven els carrers, les façanes de les cases i el balcons 
des d’on penjaven vistosos cobertors i des d’on els fidels llança-
ven extraordinària quantitat de flors al pas del Santíssim. D’esta 
fastuositat i lluentor en les processons de la huitava, així com de 
la notable participació del component pirotècnic, se’n féu ressó el 
prestigiós setmanari literari El Fénix el juny de 1846, any en què 
s’estrenaren nous gegants: 

He aquí el orden de las funciones: Viernes, San Martín, magnífica, co-
pioso champagne y helados, pastelillos y demás; músicos y danzantes 
entusiasmados; tracas hasta el campanario. Sábado, San Esteban: 
ausencia de los gigantes y tribus; en cambio, algunas niñas elegante-
mente vestidas, representaban la Letanía de la Virgen. Domingo, San 
Juan del Mercado; extensa, brillante y bien ordenada; tracas a cada 
paso, concurrencia numerosa y elegante. Lunes, San Andrés, igual a 
la anterior, tiempo lluvioso y amenazador, pero al ver la impavidez 
de su marcha, la atmósfera suspendió sus iras. Martes, Santa Catali-
na; apresurada un poco porque el tiempo amenazaba; tracas, y no 

flojas. Miércoles, Santa Cruz; dilatada y penosa vuelta, capaz de 
cansar al más enamorado; tracas. Jueves, último día el Colegio del 
Patriarca y San Miguel: el primero, como de costumbre, severo; con-
currencia escogida; el segundo, brillante en cuanto cabe después de 
ocho días de funciones. Suma total: las tracas son el principal adorno 
de las procesiones.1

Però, més enllà de la major o menor profusió d’elements rituals que 
en formaren part, sens dubte, una de les coses que més es desta-
cava el segle XIX d’aquella huitava era la seua durada, fins al punt 
d’arribar a popularitzar-se la dita «Es tan llarga la Huitava, / que 
pareix que may s’acaba». 

Amb la mateixa intenció ponderativa la descrivia en el seu roman-
cer popular Francesc Palanca i Roca (1834-1897), popular autor 
dramàtic i membre de Lo Rat Penat, on rememorava el cicle anual 
festiu de la ciutat de València. Hi destacava no només la durada, 
sinó també l’esplendor de cadascuna d’aquelles processons: «¡El 
Córpus! que si be es festa / peculiar de tot pais / ahon reina el 
catolicisme, / res s’iguala en lo d’asi, / que si altres fan festa UN 
DIA, / nosatros fem festa huit. / Huit dies! huit processons!... / 
huit festes d’alló més rich! / huit dies... y el de la vespra, / total 
nou (sense les nits) [...]. No UN DIA, ni DOS, ni TRES!... / qu’asi 
la festa son HUIT!... / Sent la huitava del Córpus / especial d’este 
pais, / ahon se fan huit processons, / casi iguals en pompa y en 
brill...!».2

Així i tot, també hagueren de patir períodes de crisi, provocats per 
desafecció social o política, 
com en la dècada de 1860 
en què, tot i la brillantor amb 
què s’adornen les solemnitats 
religioses, es constata sovint 
un abandonament de les festes 
populars per part de les classes 
més benestants, que inicien un 
procés de diferenciació i distan-
ciament respecte de les mani-

1. Publicat en Jordi de Fenollar (Teodor Llorente 
Falcó), «Notas de antaño. En torno al Corpus», 
Las Provincias, 18 de novembre de 1943. 
Recopilat per Manuel Arenas Andújar, El Corpus 
Valenciano con su tipismo popular en el siglo 
XIX, València, Ajuntament de València, 1966, 
pp. 36-38.
2. Vegeu Francesc Palanca i Roca, «La Festa 
del Corpus», Troços y mosos ó Ensisam de totes 
herbes, València, Imprenta Casa de Benefi-
cencia, 1888, pp. 32-37. També recopilat per 
Arenas Andújar, Manuel, El Corpus Valenciano 
con su tipismo popular en el siglo XIX, València, 
Ajuntament de València, 1966, pp. 29-35.
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«Lo que resta ahora es que se procure reorganizar aquellas Obrerí-
as, alistando nuevos socios, á fin de que el año próximo puedan con 
algún desahogo celebrar sus procesiones, teniendo presente, que si á 
éstas no acompañan desde los gigantes y enanos hasta els sirialots, 
apostolado, misteris, muchas músicas y hasta quince ó veinte andas, 
como antiguamente, no resultan grandiosas para Valencia».4

Segons es desprén de la nota, per al seu autor no era suficient la 
celebració religiosa del matí amb missa a gran orquestra, sinó que 
la part principal de la festa havia de ser la mateixa processó, amb 
els seus elements festius i rituals seculars, que atorgaven el prestigi 
adient a la festivitat del Corpus. I resulta de capital importància la 
referència que fa als mitjans per a sufragar la festa, ja que eviden-
cia un dels aspectes clau a l’hora d’analitzar-ne l’evolució, més 
enllà de la valoració patrimonial que en fa la societat de cada mo-
ment. Efectivament, esbrinar amb quins fons se sustenten els actes 
programats en una festa esdevé una qüestió essencial que ajuda a 
perfilar millor les etapes de major o menor brillantor, les voluntats 
que hi ha al darrere i els agents de totes estes celebracions. La 
huitava de les parròquies, sustentada íntegrament pels socis de les 
obreries, depenia, per tant, de la solvència i capacitat d’aglutinar 
socis de cada parròquia a través de quotes. Així, amb el declivi de 
la seua capacitat econòmica s’esvaïxen també els seguicis processi-
onals de la huitava a principi del segle XX, mentre que la festa gros-
sa, la de Dijous de Corpus, víctima sovint dels escarits pressupostos 
municipals, continuarà celebrant-se amb major o menor glòria fins 
al reviscolament i reconeixement cultural dels darrers anys.

El paper de les roberies en les processons de la Huitava

Una de les principals fonts d’informació sobre la celebració de la 
huitava del Corpus ens l’aporten els registres de lloguer de la Casa 
Insa de València, i no solament perquè ells s’encarregaren a partir 
de la segona meitat del segle XIX de bona part dels abillaments per 

als huit dies, sinó perquè a més 
donen compte de la importància 
de les roberies en el bastiment 
d’unes festes que requerien un 

festacions més multitudinàries i folklòriques per tal de distingir-se 
amb actituds més selectes i elitistes que els allunyen dels gustos del 
poble pla. També trobem un efecte semblant en el Corpus de l’any 
1905, en què no es féu la cavalcada del Convit ni la processó de 
la catedral. Seguint esta, la parròquia de Sant Martí i moltes altres 
prengueren la decisió de no processionar públicament. L’enfron-
tament amb l’Ajuntament blasquista, poc partidari d’estes mostres 
de devoció popular, i la mala situació econòmica de moltes de les 
obreries de les parròquies que s’encarregaven de l’organització de 
les respectives processons —a través de la corresponent quota dels 
seus socis— feu que es perdera bona part de l’esplendor de temps 
passats, quedant reduïdes algunes a l’interior del temple parroquial. 

Ser confrare en la huitava del Corpus esdevenia una ocasió de 
prestigi, però també un compromís que exigia una despesa im-
portant en el manteniment de la festa i en la projecció social que 
poguera derivar-se de la participació de personalitats distingides 
en la seua organització. Tant és així que durant els anys setanta 
del segle XIX era comú trobar entre els clavaris o fabriquers de les 
juntes parroquials personatges de renom, com ara el marqués de 
Campo en la parròquia dels Sants Joans el 1875.3 El biaix jerar-
quitzant ancorat tradicionalment en les estructures de l’Antic Règim 
deixava poques possibilitats d’implicació a la nova burgesia liberal 
progressista, que miraria de reüll estes manifestacions que, lluny de 
flexibilitzar-se o declinar-se a la llum de nous continguts, tendirien 
a extingir-se o almenys a associar-se indissolublement a les opcions 
polítiques més conservadores.

Per tal de fer front a estos episodis de crisi, algunes obreries, com 
ara les de Sant Esteve, Sant Andreu, Sant Tomàs, Sant Valer, el 
Pilar i la Trinitat, amb el suport dels respectius rectors i de l’ar-
quebisbe, celebraren processons el 1906 intentant recuperar part 
d’aquell lluïment i sumptuositat que les caracteritzava i que era 
la seua senya d’identitat enfront dels moviments polítics contraris, 
tal com recordava un devot 
entusiasta en el diari La Corres-
pondencia de Valencia aquell 
mateix any:

3. Ariño Villarroya, Antonio, El Corpus republi-
cano. Evolución de la fiesta del Corpus entre 
1860 y 1875, Ajuntament de València, Valèn-
cia, 1988, pp. 25-26.

4. Anònim, «Ecos de la opinión», La Correspon-
dencia de Valencia, divendres 22 de juny de 
1906.
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bon grapat de fons d’indumentària per a cadascun dels elements 
rituals característics dels seguicis sacramentals del Corpus, en què 
es representava en imatges tota la història de la salvació a través 
dels personatges de l’Antic i el Nou Testament.

Efectivament i fins fa menys d’una dècada, la Casa Insa proveïa en-
cara els vora quatre-cents vestits de la processó del Corpus Christi, 
amb tots els seus complements. I segons es desprén dels mateixos 
arxius, esta i també altres roberies valencianes es feien càrrec de 
vestir cadascun dels seguicis parroquials durant la huitava.

De roberies històriques a la ciutat en coneixem algunes més. Del se-
gle XVIII es nomena un tal Gómez, rober, encarregat de llogar roba 
per a un torneig i altres danses en la festa de la Congregació de 
Sant Ignasi. I a principi del segle XIX se cita en nombroses ocasions 
el rober Josef Balija, que serà succeït en l’ofici pel sastre Cañizares. 
També Juan María Gimeno i Mateu (fill i continuador de la roberia 
de Juan Bautista Gimeno), Salvadora Cucarella Puch, Ballester, una 
tal Montora, Salvador Peris i successors, Ramón Monzó, Pascual 
Isla o Castellote, entre altres, són robers que trobem treballant en 
el darrer terç del segle XIX, compartint faena, clientela i dedicació 
amb la Casa Insa.

Tal volum de robers en una mateixa ciutat i amb un mateix ofici 
dona compte de la gran quantitat d’encàrrecs que devien atendre 
per a subsistir, a més amb una certa solvència econòmica, tots 
estos negocis.

Si pensem que, especialment a partir de mitjan segle XIX, els di-
ferents seguicis processionals dedicats a patronatges marians als 
diversos municipis valencians prenen com a model el Corpus de 
València, així com les cavalcades històriques de la vespra, i que 
tots ells acudien a les roberies de la ciutat per a llogar-ne els vestits, 
resulta més fàcil entendre l’enorme eclosió d’estos establiments, i 
fins i tot la col·laboració entre robers que tancaven tracte amb els 
clients sovint demanant a altres robers alguna peça per a poder 
servir l’encàrrec complet. També cal destacar que bona part d’ells 
compaginaven la confecció i lloguer de la indumentària processio-

nal amb la indumentària de teatres, i este fet de vegades facilitava 
préstecs de models i de roba entre els repertoris de teatre i els 
rituals de les processons.

A més a més, la repercussió de la seua faena era tal que no només 
consistia a perpetuar models antics en les processons i seguicis fes-
tius, sinó que sovint incorporaven també notables novetats dignes 
d’esment en la premsa de l’època pel seu atreviment i creativitat. 
Tal és així que el 1924, per exemple, el Diario de Valencia destaca 
amb elogis l’abillament de la geganta espanyola amb vestit i barret 
a última moda, tot nou i confeccionat per la roberia de Ramón 
Monzó, i que esdevingué el gran atractiu de la festa.

I eren ells, els robers, els qui a més s’encarregaven de buscar la 
gent que havia de portar els cabuts, els gegants, i sovint també 
l’apostolat i cirialots, així com personatges bíblics o altres elements 
difícils de cobrir pels organitzadors o dipositaris de la festa. Així, a 
més de proveir la roba, contractaven també els figurants, i el trans-
port i custòdia dels elements fins que acabara la celebració. Eren, 
d’alguna manera, una mena d’agència festiva capaç d’abastir fins 
i tot l’ornamentació d’edificis importants i carrers amb tapissos i 
altres complements representatius.

Amb tot, l’ofici de rober, com advertix Gimeno a Insa en una nota 
introductòria del 1859, no degué ser gens fàcil, ja que suposava 
la confecció de la roba, la incorporació progressiva d’elements 
atractius i nous, la neteja d’abans i de després del servici, i haver 
d’assumir sovint trencadisses o pèrdues irreparables en cada llo-
guer. Per això calia gestionar molt bé el seu preu ja en els primers 
lloguers, per tal de garantir-se la cobertura de la inversió inicial 
efectuada:

El principal vestuario mío es para teatros [...]. El vestuario como 
negocio tan complicado como el que más, digo respecto al mío, es 
necesario que todos los días se estudie sobre los trajes y que en las 
listas de funciones en las manos pueda la persona que lo maneje dis-
cernir mucho, muchísimo. Y más de cuatro veces, habiendo yo nacido 
en el ramo de Ropería, he gastado el dinero muy mal, se debe tener 
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presente que el dinero que se invierte en trajes es lo mismo que si se 
arrojara a la calle, pero aquí va el ingenio del hombre, [...] porque 
en negocio de trajes, si no pagan de primeras alquiladas [...] un 
40 %, no se puede trabajar. Muchas veces me han pagado a mí los 
trajes por el todo.5

La Casa Insa de València, fundada per Miguel Insa Pareja el 1876 
a partir de la roberia de Juan Maria Gimeno i Mateu, per a qui tre-
ballava com a assalariat des de 1850, i continuadora també de la 
roberia de Salvadora Cucarella, a qui comprà el fons, esdevingué 
des de la segona meitat del segle XIX fins a la fi del segle XX, el refe-
rent per antonomàsia en indumentària ritual i festiva, tant pel volum 
d’encàrrecs que va rebre com per la importància i significació que 
assolí com a roberia principal en l’abillament de la festivitat del 
Dijous de Corpus a càrrec de l’Ajuntament de València. Tant és així 
que bona part de la indumentària de nova creació que hui forma 
part del seguici del Corpus, com de les processons inspirades en 
este, prenen com a model indiscutible els dissenys proveïts durant 
més d’un segle per la Casa Insa. 

Amb diversos jocs per a cadascun dels elements rituals que compo-
nien el seguici, la Casa Insa va haver de compartir els encàrrecs 
amb altres roberies que es van acabar especialitzant en el lloguer 
de roba i complements per als riquíssims repertoris al·legòrics del 
Corpus i la huitava de les parròquies. 

Així mateix, durant la segona meitat del segle XIX, les principals 
roberies encarregades de vestir la huitava eren les de Salvadora 
Cucarella i Bautista Gimeno, ambdues adquirides finalment per 
Insa, que passaria a fer-se càrrec dels servicis. Ramón Monzó, per 
exemple, a principi del segle XX figura també alguns anys com el 
proveïdor dels famosos gegants del Corpus, així com dels carros 
triomfals, personatges bíblics i danses per a les processons del 
Corpus i la huitava, o per a les 
cavalcades de la vespra, algu-
nes vegades en col·laboració 
amb Insa, com ara la processó 

del Dijous de Corpus de 1871, atesa l’enorme quantitat de comple-
ments i indumentària requerida per a tal sumptuositat.

I no deixa de ser sorprenent que fins i tot l’Ajuntament de València 
compte amb tarifes pròpies per a llogar a les diferents parròquies 
alguns dels elements principals del repertori eucarístic del Corpus, 
com ara gegants (120 reals), dansa de nanos (20 reals), esten-
dards (20 reals), la dansa de la Moma (20 reals), àguiles (40 re-
als) o personatges evangèlics (40 reals), tal com es desprén d’una 
notícia de 1865 extreta de l’Arxiu Històric Municipal.6

A partir dels anys quaranta del segle XX, però, comencen a minvar 
les notícies de lloguer a les roberies, i també en la premsa deixem 
de trobar referències a la celebració de la huitava de les parrò-
quies, que, a poc a poc, van reduint els seus seguicis únicament a 
processons claustrals i que, amb el temps, acabarien desapareixent 
definitivament.

La processó del divendres a la parròquia de Sant Martí

Tot i que la tradició festiva pressuposa el manteniment d’uns 
rituals que semblen inalterables amb el pas del temps, el ben 
cert és que algunes de les característiques de les processons de 
la huitava eren precisament la varietat d’elements que es posa-
ven en marxa cada any. Un d’estos, per exemple, era l’itinerari, 
el qual cada vegada solia ser diferent. Els parroquians i veïns 
interessats podien assabentar-se del recorregut gràcies als diaris 
de l‘època, com per exemple, el que anunciava el diari El Cons-
titucional per a la processó de la parròquia de Sant Martí el 
1882: «saldrá por la puerta de la calle Abadía de San Martín, 
calles de San Vicente, Pelota, plaza del mismo nombre, calles 
de Corredores, Barcelonina, plaza de San Francisco, calles 
de la Sangre, San Vicente, Torno San Gregorio, Adresadores, 

plaza Pertusa, calles del Pilar, 
Bedella, Hospital, plaza de 
Pellicers, calles de Quevedo, 
Padilla y San Vicente».7

5. Biblioteca - Centre de Documentació del 
Museu València d’Etnologia (BMVE), Arxiu de la 
Casa Insa, Notas que podran interesar al que 
maneje el vestuario..., 1859, p. 1.

6. Arxiu Històric Municipal, Secció Primera I I 
A, 1865, núm. 1. Citat per Ariño, A., op. cit., 
1988, p. 48.
7. El Constitucional, 13 de juny de 1882.
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També solien ser diferents les andes que treien en cada proces-
só, els volants de les quals es vestien segons la disponibilitat dels 
robers i, si bé el 1859 Juan Maria Gimeno diposava la següent 
indumentària per als portadors de les distintes imatges: «San Ra-
món, cautivos. Virgen del Rosario, indios. San Elías, sacerdotes de 
Norma. El Buen Pastor, hebreos, túnica del Nabuco. San Vicente, 
antigua. Merced, moros. Santa Rita, antigua negros. San Roque, 
pelegrinos. Remedio, húngaros. San Martín, romanos»;8 nou anys 
després Miguel Insa en llogaria unes altres diferents per a andes 
també distintes.9 Com veiem, era bastant comú aprofitar la indu-
mentària de les representacions teatrals i operístiques, com Norma 
o Nabucco, per als personatges que havien de figurar en les pro-
cessons, segons la disponibilitat dels fons en cada moment.

No faltaven en aquelles desfilades els personatges populars idiosin-
cràtics de la processó del Corpus, com ara les banderoles, aquells 
homes abillats amb dalmàtiques quadribarrades, llargues barbes i 
cabells engroguits tocats per corones de llautó daurat que portaven 
els estendards amb l’escut de la ciutat.

També participaven els dotze apòstols, amb les seues al·legories, 
els quals podien vestir-se «de romans», és a dir, amb túniques de 
seda brodades, o bé de de llana, de menor qualitat. Algunes vega-
des, en canvi, el rober apuntava esta diferència en la roba a l’hora 
de valorar-ne el preu, com faria Insa el 1868: «Apóstoles, no eran 
los romanos pero llevan pelucas, barbas y alegorías buenas». Amb 
ells figuraven quatre macips i huit angelets que els acompanyaven, 

així com la dansa de nanos, 
amb la música d’un dolçainer. 

No era habitual la inclusió de 
roques o carros de triomf, però 
el 1857 i de manera excepci-
onal la roberia de Salvadora 
Cucarella en llogà un per a 
esta processó: «El carro con la 
Fe, Esperanza y Caridad y las 
Cuatro Partes del Mundo».

Alguns personatges del Corpus vestint-se 
al pati de la Casa Insa.
Foto: L. Vidal Corella.

8. BMVE, Arxiu de la Casa Insa, Libro de Pro-
cesiones 1854-1859. Any 1859.
9. «Nuestra Señora del Rosario, a la antigua. 
San José, a la antigua, pero deben ser hebreos. 
Nuestra Señora de los Desamparados, pere-
grinos. La Sangre, romanos. Nuestra Señora 
del Rosario, a la antigua. San Juan Bautista, 
Pastores. Nuestra Señora de los Desamparados, 
peregrinos. El Buen Pastor, pastores. San Pedro, 
hebreos. San Buenaventura, guerreros. El Santo 
Bulto de Jesús, guerreros. San Martín romanos. 
Aparte, cuatro ángeles y cuatro pares sanda-
lias». BMVE, Arxiu de la Casa Insa, Libro de 
Procesiones 1866-1883. Any 1868.

Eixida de la processó del Corpus, de Josep Benlliure, 
col. Bancaixa.
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Dos anys després, el cos central de la processó el configuraven els 
dotze apòstols amb les al·legories, dotze patriarques, quatre ma-
trones, quatre macips, les banderoles, la dansa dels nanos, díhuit 
xiquets vestits d’angelets i quatre evangelistes, més les andes con-
duïdes pels volants, roba adquirida tota a la roberia de Gimeno. 
Esta seria més o menys la disposició habitual dels anys següents, 
fins i tot, en 1867, 1868, 1874 i 1875, quan es llogà a Miguel 
Insa. Les dècades posteriors, en canvi, sembla que l’arrendament 
es realitzaria a alguna altra roberia, tot i que en 1890 i 1891 es 
demanen a Insa les figures de huit gegants i els mateixos geganters 
per a portar-los. De fet, la presència de nanos i gegants en la pro-
cessó de Sant Martí seria ja una constant en el seguici, tal com es 
pot comprovar en les notícies de premsa: «figuraron los gigantes y 
enanos, las imágenes de San José, San Pedro, San Fernando, San 
Agustín, Santa Rita, San Ramón, Nuestra Señora de Lourdes, San 
Martín, el apostolado y tres bandas de música».10

Un altre canvi fou la incorporació a finals de la primera dècada del 
nou segle dels cirialots, en nombre de vint-i-sis, el 1907, i vint-i-qua-
tre, el 1909, tots ells servits per Insa, juntament amb les bandero-
les, els apòstols, patriarques i evangelistes, nanos i gegants. Així 
mateix, també s’augmentà el nombre dels angelets, que ara passa-
ven de la vintena i portaven palmes a les mans.

No obstant això, al final de la dècada dels anys deu i principi dels 
vint, esta indumentària passà a llogar-se a la roberia de Ramon 
Monzó, el qual en aquella època també servia per a la processó 
del Dijous del Corpus, així com també per a altres parròquies: 
«Abrían la marcha una pareja de la Guardia municipal montada, 
les banderoles, los enanos y los airosos gigantes propiedad de don 
Ramón Monzó».11

Amb un parèntesi de dos anys en què el lloguer tornà a fer-lo Insa 
(1923-1924), el 1925 es demanà la roba novament a Monzó. 
Certament, la dècada dels anys 
vint fou la darrera etapa d’es-
plendor d’estes manifestacions 
religioses, i així ho declarava 

un dels corresponsals del diari tradicionalista Diario de Valencia, 
alhora que ponderava l’encert del rober en la confecció d’unes 
noves banderoles, així com en la inclusió de la resta d’elements 
festius, els quals es mantenien fidels a la tradició: 

Decíamos el año pasado que la parroquia de San Martín comenzaba 
a reverdecer sus laureles en sus tradicionales solemnidades eucarísti-
cas […]. Abrían la marcha al cortejo la guardia municipal montada, y 
seguían unas banderolas que se estrenaron en esta procesión, confec-
cionadas con ricas telas de raso, rodeando a las barras dos grandes 
ramas de laurel, sobre las que campean las dos ‘eles’, y coronan el 
palo central dos grandes murciélagos de metal, todo ello pertenecien-
te y confeccionado por el antiguo ropero don Ramón Monzó, quien 
recibió muchas felicitaciones por el gusto y acierto que ha tenido.12

Después iban los enanos y gigantes del mismo señor Monzó; la 
cruz [...]. Imágenes […]. Seguían todos los personajes bíblicos que 
de antiguo salían en la festividad del Corpus; el guión de la Euca-
ristía; los asociados a la Obrería, el Apostolado, e interpolados, 
niños vestidos de ángel llevando palmas; los 26 ‘cirialots; […].  

Finalment, encara llogaria Insa, per una valor de més de 300 pes-
setes, els induments per als anys 1929 i 1930, incloent-hi el 1929 
un carro de triomf.

Les processons del dissabte de la huitava

Per tradició antiquíssima la processó del dissabte de vesprada dins 
de la huitava del Corpus corresponia a l’obreria de Sant Esteve. 
Esta incloïa els elements rituals peculiars d’aquell tipus de mani-
festacions religioses, del quals dóna compte la nota de lloguer 
de Salvadora Cucarella de l’any 1857: «Apóstoles romanos con 
alegorías. Patriarcas. Tribus. Mancebos. Arca sin ninguna chiquilla 
más que David y los dos guerreros. 14 Ángeles. Enanos con dul-
zayna. Banderolas y Carro triunfal», abillament el preu del qual 

ascendia a 1.100 reals, una 
quantitat certament important 
per a l’època. A esta relació cal 

10. Las Provincias, dissabte 8 de juny de 1901.
11. Diario de Valencia, dissabte 5 de juny de 
1920.

12. Diario de Valencia, dissabte 13 juny de 
1925.
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afegir els vestits dels volants que portaven les imatges devocionals: 
«Vestí once andas y son las siguientes: San Francisco, moros. San 
Juan de Mata, cautivos. San Ramón, cautivos. San Agustín, cauti-
vos. Santa Rita, traje de brusas. San Pascual, pastores. Virgen del 
Remedio, cruzados. Santísima Trinidad, sacerdotes. Virgen de los 
desamparados, Volantes. San Bulto, a la antigua. San Esteban, ro-
manos de pueblo y los vestí de blusas negras, carnes, manto roma-
no, barba y peluca y mantito encarnado de a dos dedos de ancho 
de lana a la cabeza. Me las pagaron á 20 r cada anda y subieron 
290», a més d’un vestit de santa per a un carro de triomf: «era el 
de la ciudad, me dieron, 60».13

Els lloguers dels anys següents continuaren realitzant-se a la roberia 
de Cucarella fins a l’any 1865, constant de manera habitual els 
apòstols, macips, angelets, evangelistes a partir de 1860, ban-
deroles i nanos, així com els volants per a les andes, vestuari que 
es mantindria anys després a través de la roberia de Miguel Insa 
i fins al 1869. Després d’alguns anys en què se’n feu càrrec un 
altre establiment, el 1878 tornava a ser Insa qui reprenia el tracte, 
tot servint els mateixos elements i personatges, per uns 450 reals, 
excepte que en aquell any, amb un pressupost de 480, els obrers 
de Sant Esteve feren un canvi en l’ajust: 

Cambiaron en vez de las cinco andas ocho trajes para los dos carros 
que son 1er Carro: San Vicente a la antigua con laureola y timete 
deum. Don Bonifacio, un traje negro con sombrero y bengala. Don 
Fray Davon, dominico con una cruz roja al pecho y otra en la capa. 
Gonzalo de Yvar a la antigua. Don Francisco Escrivá, dominico con 
libro. 2º Carro: San Luis, sotana, roquete, bonete, laureola y un cáliz 
con sierpe en la mano. Don Juan Vives a la antigua con una palma. 
Guillem de Laguardia, a la antigua. Cuatro trajes de ángel.

Aparte del ajuste. Don Francisco pagó 4 ángeles para los infatillos 
que cantaron los villancicos. Don Vicente Fillol pagó 5 Guerreros de 
cotamalla, 4 con dalmáticas de panilla morada con tira blanca y uno 
con la dalmática blanca.14

Novetat en el lloguer a partir 
de 1887 i fins als primers anys 

del segle XX, tot i que amb algunes intermitències, fou la incorpo-
ració de huit gegants al seguici. A partir del 1905, però, l’obreria 
de Sant Esteve deixaria d’encomanar la indumentària a Insa fins 
al 1922. Un any abans, l’adquisició de la roba s’havia efectuat 
a l’establiment de Ramón Monzó, almenys les figures dels nanos i 
els gegants, tal com ho testimoniava la premsa del moment: «Tras 
las banderoles seguían los enanos y magníficos gigantes del señor 
Monzó».15

Represa la relació amb Insa els anys següents i fins al 1930 per 
mediació de Salvador Escorihuela Amigó, beneficiat de l’obreria 
de Sant Esteve, continuaren llogant-se per un valor d’unes 200 pes-
setes i sense molta variació les banderoles, els huit gegants, nanos 
alguns anys, els apòstols i els cirialots, tal com anunciaven els dia-
ris de l’època, com ara el catòlic i tradicionalista Diario de Valen-
cia, el qual descrivia la processó de la manera següent: «guardia 
municipal de caballería, y seguían ‘les banderoles’, los gigantes, la 
Cruz parroquial, las imágenes de San Rafael, Santo Bulto de Jesús 
con una música, San Francisco de Paula, San Luis Beltrán, San 
Vicente Ferrer, la de nuestra excelsa patrona con la brillante música 
de la Casa de Beneficencia y la del Titular San Esteban y la música 
de la brigada de Bomberos, guión de la eucaristía, ‘els cirialots’, 
numerosos asociados a la Obrería, niños de San Vicente […]».16

Juntament amb la parròquia de Sant Esteve, a partir dels anys 
vint començà a processionar la parròquia de Sant Joan Baptista i 
Sant Vicent Ferrer, ubicada al barri de l’Eixample Noble, la qual 
s’havia creat el 1905, quan s’hi va traslladar la parroquialitat de 
Sant Joan de l’Hospital: «Por vez primera se celebrará procesión 
de Corpus en esta parroquia», concretament el 1921, organitza-
da per l’Obrería del Santísimo Sacramento y Archicofradía de los 
Jueves Eucarísticos. Els carrers per on discorria la processó eren 
Isabel la Catòlica, Colom, Comte de Salvatierra d’Àlava, Ciril Amo-
rós, Hernán Cortés, Gran Via, Fèlix Pizcueta i, una altra vegada, 

Colom i Isabel la Catòlica,17 
mentre que els elements que 
la integraven no diferien molt 
dels seguicis tradicionals: «‘les 

15. Diario de Valencia, 29 de maig de 1921.
16. Diario de Valencia, diumenge 3 de juny de 
1923.
17. Diario de Valencia, 17 de juny de 1921.

13. BMVE, Arxiu de la Casa Insa, Libro de 
Procesiones 1857-1866. Any 1857.
14. BMVE, Arxiu de la Casa Insa, Libro de 
Procesiones 1872-1883. Any 1878.
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banderoles’, enanos y gigantes; cruz parroquial, las imágenes […]. 
Después iban los ‘cirialots’».18 De fet, a partir de 1922 es llogaran 
a Insa, per mediació del rector Manuel Cortina, les esmentades 
banderoles, els huit gegants, els sis nanos i els dotze cirialots (que 
a partir de 1928 se’n convertiran en vint-i-quatre), fins a l’any 
1930, en què la processó, amb un cost de 221 pessetes en el llo-
guer de la roba, no es va fer per la pluja.

Les processons del diumenge

La processó de la parròquia de Sant Joan del Mercat durant la 
huitava era considerada una de les més potents de les celebrades 
durant la huitava per la seua solemnitat i lluïment: «á las seis de la 
tarde salió una lucida y bien ordenada procesión de la parroquial 
iglesia de San Juan, en la que figuraban muchas andas, algunas 
de ellas nuevas, y gran número de personajes bíblicos […] por ser 
la que con mas solemnidad y lucimiento celebra la festividad del 
Corpus».19

Esta afirmació es repetiria en altres ocasions, avalada pel gran 
nombre de devots i feligresos que hi participaven: 

Siempre ha sido la procesión del Santísimo Corpus de esta parroquia 
de las más lucida dentro de la Octava […]. Abrían marcha la Guar-
dia Municipal montada, les banderoles, enanos y jigantes y la Cruz.

Seguían a continuación el guión y asilados de la Casa de Misericor-
dia, con la imagen del Corazón de Jesús; el riquísimo guión del Cole-
gio Imperial de Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer, […], llevando 
en andas al Niño Jesús; la bandera y niños de la Escuela Catequista 
de la parroquia, con las imágenes del Niño Jesús y Nuestra Señora 
de Aguas Vivas, Patrona de Carcagente.

La Cruz Parroquial y las Asociaciones é imágenes de San Antonio de 
Padua, Santa Rita y San Pascual Bailón; […] la de San Roque, y pre-
cedida de los cuatro Evange-
listas, niños vestidos de hebreo 
con hachones encendidos, […] 
andas de los santos titulares 

[…]. Después iban el guión del Santísimo, el Apostolado, niños de 
San Vicente llevando palmas y hebreos con hachones encendidos; 
[…].20

I malgrat que algun any esta no presentara tots els elements festius 
habituals, no perdia aquell lluïment guanyat amb el pas de les dè-
cades: «La procesión fué muy lucida. No iban en ella los Gigantes 
ni Enanos, ni los Ciriales, pero sí uno de los antiguos ornamentos 
del séquito sagrado, los doce Apóstoles con su indumentaria tradi-
cional».21

Del lloguer de tots aquells vestits, atifells i personatges s’encarre-
garen les roberies de Salvadora Cucarella (1857 i 1860-1864), 
Gimeno (1858) i, des de 1866 i fins a la dècada de 1920, Insa, 
tot destacant en els primers quinze anys del segle XX les gestions de 
Salvador Grancha López perquè aquella tinguera el major lluïment. 
Dins de l’habitual i poc variable llista de lloguer, la nota de l’any 
1875 ens aporta una notícia sucosa de com funcionava este ofici i 
les prevencions que el rober havia de prendre per tal de traure-li’n 
profit:

Apóstoles los buenos con alegorías. Banderolas. Enanos y dulzaine-
ro. Evangelistas con cuatro Ángeles y veinte ángeles más. Doce 
trajes de hebreos con hachas. Estos los arreglé de los trajes de los 
Apóstoles de lana. El Arca con cuatro Sacerdotes para llevarla y dos 
Sacerdotes más con los dos charros y el rey David con el arpa.22 Los 
hombres de los hebreos y los del arca no quisieron que los buscara 
yo para no tener tanto gasto y los sacaron los mismos obreros de la 
casa Misericordia, pero a mí no me conviene porque son hombres 

viejos ni tienen bastante fuerza ni 
saben llevar los trajes porque no se 
han vestido nunca.

Andas: Santa Polonia, romanos. 
San Felipe Neri, id. San José, 
hebreos. San Ramón, cautivos. 
San Pascual, pastores. Santa Rita, 
caballeros. La Purísima, a la anti-
gua. San Roque, peregrinos. N. S. 
Desamparados, id. Stos. Juanes, 

20. Diario de Valencia, dilluns 19 de juny de 
1911.
21. Las Provincias, dilluns 15 de juny de 1903.
22. «Arca de Noé. 1º La mesa dorada con dos 
que la llevan vestidos de sacerdotes. 2º David 
y los cuatro hebreos niños detrás con alegorías, 
dos panderos, lira y perritos. 3º dos guerreros 
romanos con jarros. 4º el arca con cuatro sa-
cerdotes y cuatro hebreos niños para las closas. 
Pagando yo el personal». BMVE, Arxiu de la 
Casa Insa, Libro de Procesiones 1885-1892. 
Any 1888.

18. Diario de Valencia, diumenge 14 de juny 
de 1925.
19. El Constitucional, 13 de juny de 1882.
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hebreos. San Esteban, guerreros. Santa Catalina, romanos. San Mar-
tín, id. San Vicente, ocho trajes a la antigua negros.23

De manera especial, el 1917 figurà la roca València en la proces-
só,24 acompanyada per la guàrdia municipal muntada, les bande-
roles, els nanos i gegants amb música del país, el nombrós seguici 
d’associacions religioses, la gran quantitat d’imatges devocionals 
de la parròquia, l’apostolat i els xiquets vestits d’hebreus amb ciris 
i palmes.

Finalment, entre els anys 1926 i 1930, amb un preu aproximat 
d’unes 300 pessetes anuals, inclourien dins del seguici, a més del 
habituals personatges bíblics, un bon nombre de vestits dels mi-
racles de sant Vicent Ferrer, a més dels vint-i-quatre cirialots i els 
patriarques Josué, Noé, Abraham, Isaac, els dos exploradors de 
la Terra Promesa, David i Melquisedec, popularment coneguts com 
«pan y vino» pels seus atributs.

Cal recordar que el diumenge de Corpus també processionaven les 
monges del convent de la Trinitat pels carrers de la Volta del Rossi-
nyol, Flora, Alboraia i Trinitat, tot i que alguns anys a principi de 
segle XX ho féu en dimecres. El seguici estava format per les dues 
banderoles i els sis nanos. Darrere figurava la Creu, les imatges 
del nen Jesús, sant Antoni de Pàdua, sant Bonaventura, la Mare de 
Déu del Refugi i la del Rosari, així com el guió de l’Obreria, gran 
nombre d’associats i l’august Sagrament davall pali.25

Els dominics, per la seua banda, ubicats al nou convent del car-
rer de Ciril Amorós des del 1913, mentre es construïa la basílica 
neogòtica de Sant Vicent Ferrer (iniciada el 1906 i finalitzada 
totalment el 1919), començaren llavors a celebrar també la seua 
processó de huitava pels carrers de l’Eixample de València, amb un 
seguici de notable esplendor, en què figurava un «carro adornado, 

cuyos ocupantes, vestidos de 
labradores a la antigua usanza, 
iban esparciendo por el pavi-
mento yerbas olorosas. Seguían 
les banderoles y la Senyera, 

23. BMVE, Arxiu de la Casa Insa, Libro de 
Procesiones 1866-1883. Any 1875.
24. Diario de Valencia, dissabte 9 de juny de 
1917.
25. Diario de Valencia, 10 de juny de 1912.

Recorregut de la processó del Corpus de Sant Esteve el 1904.

La dansa de Nanos al pati de la Casa Insa cap a 1920.
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enanos y gigantes, acompañados del clásico tabalet y donsaina; 
[…] numerosísimos personajes bíblicos, el Arca de la Alianza, e 
interpolados, niños de San Vicente llevando palmas; els cirialots».26 
Els vestits de tots aquells personatges bíblics foren llogats a Insa 
per part del pare fra Luis Urbano per a una processó eucarística 
que cada any anava assolint major esplendor, com ocorregué en 
el anys 1922 i 1923, en què es magnificà amb la inclusió de dues 
roques a l’inici del seguici: «Abrían marcha dos carros de la en-
ramá, las Rocas de San Vicente y de Valencia, gigantes, enanos, 
etcétera»,27 des de les quals i seguint seculars tradicions valencia-
nes llançaven flors, al·leluies, joguets i dolços.28

Esta esplendor pot veure’s reflectida en les notes de lloguer a Insa 
conservades entre els anys 1924 i 1930, on s’incloïen les dues 
banderoles, els sis nanos i els huit gegants, els dotze apòstols, 
els vint-i-quatre ancians de l’Apocalipsi, les tretze tribus, coneguts 
popularment com «els blancs», l’Arca de l’Aliança portada per 
quatre sacerdots, de la mateixa manera que el canelobre del tem-
ple, xiquets vestits d’àngels i hebreus, i alguns patriarques. A més 
de tots estos, l’ajust incloïa un carro de triomf i algunes parelles de 
valencians i valencianes per a muntar a la gropa.

A diferència de la majoria de parròquies en què amb posterioritat 
a la Guerra Civil deixaren de processionar públicament, els do-
minics encara celebraren processons d’infrahuitava entre els anys 
1943 i 1945, les quals, tot i no tindre el gran nombre d’elements 
festius de dècades anteriors, encara comptaven amb les bandero-
les, els festius nanos i gegants, alguns xiquets vestits de patriarques 
i macips, un carro de triomf i cinc parelles de vestits tradicionals 
valencians, tots ells servits per Insa.

Tanmateix, cal fer menció a la processó amb què la parròquia de 
Sant Valer i Sant Vicent de Russafa honrava el diumenge d’in-
frahuitava l’hòstia eucarística. 
En ella, a més de les tradici-
onals banderoles, nanos, ge-
gants, personatges bíblics, xi-
quets vestit d’àngels i cirialots, 

cal assenyalar la presència d’altres danses dins el seguici, a més 
de la dels nanos: «Danza de Enanos buena, cabezas pequeñas. 
Dos Danzas de Niños: Chambergos, Griegos. Dos de Niñas 
Labradoras y Aldeanas»,  llogades el 1860 a la roberia de Gi-
meno, fenomen que es repetiria en el lloguer a Insa el 1868, en 
què juntament amb els vestits habituals figuraven: «Seis Enanos. 
Ocho Aragoneses. Ocho Turcos. Ocho Pastores. Ocho Pastoras y 
la Reyna».29

Les dècades següents, el contacte amb la roberia Insa el realit-
zaria Cándido Castro, a qui seguiria en el anys deu José María 
Baixauli, tot mantenint més o menys el mateix nombre d’ele-
ments.30

Per últim, una altra que processionava habitualment el diumenge 
d’infrahuitava —tot i que algun any es féu dijous— era la Casa de 
Beneficència, la qual discorria pels patis de l’establiment. No tenim 
constància de la roberia que els subministrava els vestits, però solia 
comptar amb la presència d’un luxós apostolat, xiquets i xiquetes 
vestides d’àngels i, en alguna ocasió, les dones fortes de l’Antic 
Testament.

La processó del dilluns en la parròquia de Sant Andreu

L’any 1858 la roberia de Salvadora Cucarella servia a la parrò-
quia de Sant Andreu els vestits dels dotze apòstols, quatre matro-
nes, huit àngels, les dues banderoles i el d’un apòstol que figurava 
com a sant Andreu i que aniria dalt d’un carro de triomf.

L’any següent el lloguer es feu al negoci de Gimeno, incloent-se el 
apòstols, els patriarques, les banderoles, dos àngels i la dansa dels 
nanos, que costaren 50 reals, mentre que l’operari encarregat de 
cuidar material i robes en cobrà 5. El 1860 i fins al 1865 tornà a 

encarregar-se’n Cucarella. En 
una d’estes notes llegim com 
era faena del rober en moltes 
ocasions buscar els homes per a 

26. Diario de Valencia, dilluns 23 de juny de 
1919.
27. La Correspondencia de Valencia, dilluns 19 
de juny de 1922.
28. Diario de Valencia, dissabte 2 de juny de 
1923.

29. BMVE, Arxiu de la Casa Insa, Libro de 
Procesiones 1860-1866. Any 1860.
30. BMVE, Arxiu de la Casa Insa, Libro de 
Procesiones 1866-1883. Any 1868.
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vestir els diferents personatges, havent de resoldre en alguns casos 
problemes organitzatius provocats per les adversitats atmosfèri-
ques.31

A partir del 1866 i fins al 1880 l’obreria de la parròquia de Sant 
Andreu encomanà la indumentària a la Casa Insa, tant la dels 
personatges bíblics, la dansa de nanos, com la dels volants per a 
les diferents andes: «Apóstoles los buenos con alegorías. Enanos 
con dulzayna. Banderolas y doce Ángeles. Cuatro Evangelistas con 
cuatro ángeles que sirvieron. Cuatro de los doce del primer ajuste. 
Trece Patriarcas. El Arca y cuatro trajes para llevarla. Andas: Ntra. 
Sra. Del Remedio, cruzados. Santa Catalina, romanos. San Martín, 
id. San Juan de Pomuseno, de blusas. San Andrés y San Pedro, he-
breos. Ntra. Sra. De la Correa, hebreos. San Antonio, blusas. San 
Vicente, ocho a la antigua».32

A principi del segle XX sembla que la processó va minvar i que fins 
i tot alguns anys no va eixir, tal com anunciava un diari de l’èpo-
ca.33 Llavors, el seguici que configurava la processó no distava molt 
del que es feia en altres parròquies: «Abren la marcha la Guardia 
municipal de á caballo, los enanos y gigantes, banderolas, cruz 
parroquial, yendo detrás las 
imágenes por este orden: San 
José de Calasanz, Inmaculada 
Concepción, Virgen Auxiliado-
ra, Nuestra Señora de la Mi-
sericordia, San Vicente Ferrer, 
Virgen del Rosario, Nuestra 
Señora de la Merced, San José, 
San Juan Nepomuceno, Santo 
Domingo, San Andrés y San 
Pedro. Sigue á continuación el 
guión, niños vestidos de ángel 
con palmas en la mano, perso-
najes bíblicos, apostolado, la 
Obrería, clero, sacerdotes con 
turiferarios y la Custodia bajo 
palio».34

Fins als anys 1907 i 190835 no tornarien a llogar-li la roba a Insa, 
ajust que llavors constava de: «24 ciriales. 12 apóstoles. 2 ban-
derolas. 6 enanos. 8 gigantes. 1 dunzainero. 30 ángeles para 
palmas. 6 ángeles para navetas. 8 ángeles además, que no los 
quisieron pagar».36 No sembla que fora molt habitual que es fera 
tots aquells anys una processó amb un gran seguici, ja que el diari 
informava per a 1909 que la de Sant Andreu era breu però devo-
ta. Tot i algunes intermitències, com ara el 1923, en què la pro-
cessó fou claustral, el 1925 encara es mantenien un bon nombre 
d’elements festius característics d’estes manifestacions, en este cas 
llogats a la roberia de Monzó: «nuevas y artísticas ‘banderoles’, 
enanos y gigantes del señor Monzó, la Cruz parroquial».37

Les festes del Corpus en la parròquia de Santa Caterina

L’obreria de Santa Caterina feia la seua processó el dimarts de la 
infrahuitava amb un recorregut que el 1858 discorria per la pla-
ça de Santa Caterina, els antics carrers de Saragossa, Punyaleria 
i Campaners, del Mar i de Sant Vicent, fins a arribar al de Sant 
Ferran, plaça del Mercat, carrer del Trenc, antiga plaça de les Her-
bes, carrers de l’Argenteria i Nova (hui de les Mantes), plaça del 
Mercat fins al carrer de la Porta Nova i d’ací a la plaça del Doctor 
Collado (abans plaça de la Llotja), seguint pels carrers de la Purís-
sima i Corretgeria, Assaonadors, Sabateria dels Xiquets, Canvis, 
Repés, Drets i Argenteria fins a Santa Caterina.38

Un any abans havia llogat a la roberia de Cucarella els elements 
habituals per a la celebració: els dotze apòstols, vint angelets, qua-
tre macips i la dansa dels nanos amb el dolçainer, així com quatre 
romans per a l’anda de santa Caterina i altres quatre a l’antiga per 
a una altra anda. Tot i que era habitual que les roberies en moltes 
ocasions s’encarregaren de contractar també el personal que hi 

figurava, en este any la propie-
tària anotà que els xiquets que 
s’anaven a vestir d’àngels foren 
pagats pels obrers de la parrò-
quia.

31. «Se vistieron los apóstoles, fueron a la 
iglesia y no se hizo la procesión y les di la mi-
tad y se hizo el otro día y les pagué por entero, 
esto me lo abonaron los obreros». BMVE, Arxiu 
de la Casa Insa, Libro de Procesiones 1857-
1866. Any 1863.
32. BMVE, Arxiu de la Casa Insa, Libro de 
Procesiones 1866-1883. Any 1873.
33. «Igualmente se hacen gestiones para que 
el presente año se celebre la procesión de San 
Andrés, tanto tiempo interrumpida». La Corres-
pondencia de Valencia, dimecres 25 de maig 
de 1904.
34. La Correspondencia de Valencia, dilluns 3 
de juny de 1907
35. El recorregut habitual discorria llavors pels 
carrers de: «San Andrés, María de Molina, 
Villarrasa, Abadia de San Martín, Embajador 
Vich, San Jorge, Transits, Ballesteros, Virués, 
Barcas, Príncipe Alfonso, Nave, Comedias, Paz, 
Torno de San Cristóbal, Libreros, Villarrasa, Ma-
ría de Molina y San Andrés». La Corresponden-
cia de Valencia, dissabte 16 de juny de 1906.

36. BMVE, Arxiu de la Casa Insa, Libro de 
Procesiones 1906-1912. Any 1907.
37. Diario de Valencia, dimarts 16 de juny de 
1925.
38. El Valenciano, dimarts 8 de juny de 1858.
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No tenim altra nota de lloguer fins al 1868, quan s’encomana a 
Insa l’apostolat romà, els quatre macips, els quatre evangelistes 
acompanyats de quatre àngels, les dues banderoles, els nanos, 
els catorze àngels amb palmes i els vestits per als portadors de les 
andes.39 Una configuració que pràcticament es va mantindre de 
manera invariable les dècades següents, amb l’afegit que a partir 
del 1891 hi trobem la inclusió dels huit gegants i l’augment del 
nombre de xiquets vestits d’angelets i hebreus, trenta en total el 
mateix 1891 i fins a seixanta el 1900. Cal advertir com a partir 
d’este últim any Insa deixaria de servir roba per a Santa Caterina. 
El 1902 l’església perdé la condició de parròquia, la qual fou tras-
lladada a l’església de Sant Agustí, convertint-se a partir de llavors 
en seu de la parròquia de Santa Caterina i Sant Agustí. En 1904 
fou enderrocat aquell antic convent, sols conservant-se l’església. 
Des d’aleshores, i per les diferents obres que s’allargaren al llarg 
d’aquells anys, la processó passà a fer-se claustral.

Les celebracions del dimecres d’infrahuitava

El dimecres processionava la parròquia de Sant Tomàs: «secun-
dada eficazmente por la Asociación de la Virgen de la Saleta, 
en aquella iglesia constituida, […] muchas imágenes y varias 
músicas».40 D’entre aquell gran nombre d’imatges que eixien al 
carrer enmig de la comitiva, com era encara habitual a principi 
de segle XX, hom podia trobar les de sant Vicent Màrtir, sant Enric, 
sant Pasqual, sant Felip Neri, la Immaculada, sant Vicent Ferrer, la 
Mare de Déu de la Saleta, sant 
Josep i sant Tomàs.41 En canvi, 
cap menció hi ha a la presèn-
cia d’apostolat o personatges 
bíblics, ni de nanos o gegants, 
com tampoc de cap lloguer a 
les roberies de Cucarella, Gime-
no o Insa. El seguici, així doncs, 
estava format per una parella 
de la guàrdia municipal munta-
da que obria el pas, les bande-

roles acompanyades de tabalet i dolçaina i la creu parroquial, a 
la qual seguien els membres de les confraries i associacions vincu-
lades a esta parròquia, així com les corresponents imatges sagra-
des.42

La mateixa vesprada tenia lloc la processó de la parròquia de Sant 
Nicolau, en la qual figuraven les banderoles, dotze angelets i un 
més per al carro de la murta, així com els volants per a portar les 
andes d’algunes imatges. Així mateix, la de la Casa de la Benefi-
cència, en què figuraven algunes imatges pròpies, així com alguns 
personatges bíblics, com ara les heroïnes de l’Antic Testament o 
l’apostolat, representat per xiquets i xiquetes.43

El darrer dia de la infrahuitava

A més de la processó claustral que s’oficiava al Reial Col·legi 
del Patriarca, una de les celebracions més destacades del dijous 
d’infrahuitava era la protagonitzada per la parròquia de la Santa 
Creu, al cor del popular barri del Carme. Alguns dels carrers pels 
quals solia discórrer esta eren els del Museu, Salvador Giner, Portal 
Nou, Burjassot, Na Jordana, Alt, Pou, Soguers, Mossén Sorell, Sant 
Tomàs, Sant Jaume, plaça de l’Arbre, Baix, Caritat, Santíssima 
Creu, En Roda, Roteros i, finalment, la plaça del Carme.44

El primer lloguer del qual tenim constància a mitjan segle XX es feu 
a Salvadora Cucarella, i en la nota consignava que es portaren 
a terme dos dies de Degolla, en què inclogué vestits de tribuns, el 
misteri del Mont Tabor i les banderoles, amb un cost de 400 reals. 
Com que els obrers s’encarregaren de pagar als homes que pro-
cessionaven, Cucarella feu un bon negoci, no així Gimeno, qui dos 
anys després afirmava en una nota: «Que no sirva de tipo para 
otro año pues entre hombres y niños criados 180 rl». Aquell any, 
amb el mateix preu, li llogaren l’apostolat, els evangelistes, cator-
ze àngels, matrones, macips, el «Monte Carmelo con explicación 

del misterio. 6 Profetas: trajes 
hebreos de andalias, túnicas 
de bayeta y mantos romanos, 
idem., fajas blancas, barbas 

39. «Andas: San Felipe Neri, romanos. San 
Vicente de Paul, de pueblo con una faja blanca 
a la cabeza y medias azules. Nuestra Señora 
de la Merced, cautivos. Nuestra Señora de los 
Desamparados, peregrinos. San Vicente Ferrer, 
a la antigua ocho. San José, hebreos. San 
Miguel, romanos. San Martín, romanos. Santa 
Catalina, romanos. San Esteban, guerreros. San 
Salvador, sacerdotes». BMVE, Arxiu de la Casa 
Insa, Libro de Procesiones 1866-1883. Any 
1868.
40. Las Provincias, 18 de juny de 1903.
41. La Correspondencia de Valencia, 20 de 
juny de 1906.

42. Las Provincias, dijous, 22 de juny de 1911.
43. Las Provincias, dijous, 25 de juny de 1908.
44. Las Provincias, dijous 17 de juny de 1909.
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La processó del Corpus al convent de la Trinitat. Recorregut de la processó del Corpus de Sant Andreu el 1906.

Alguns personatges del Corpus cap a 1940.

Recorregut de la processó del Corpus de Sant Joan del Mercat 
el 1858.
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rizadas, pelucas negras, turbantes hebreos, van de dos modos, el 
uno lleva un jarro con ademán de echar agua, el otro rasgándose 
las barbas, el otro apuntándose con un puñal a la vena, otro ras-
gándose las vestiduras, el otro las manos al pecho, el otro mordién-
dose los dedos. 2 sacerdotes que llevan el Monte Carmelo: an-
dalias, pantalón carne, túnica, manto, faja blanca, corona verde. 
Detrás San Elías: carnes, andalias, túnica de pieles, peluca y barba 
blanca. 400».45

L’any següent, curiosament, es llogà roba tant a Gimeno com a Cu-
carella. A esta última, en concret, la dansa de nanos, sobre la qual 
anotava: «me la alquiló el dulzainero y me dio por la ropa, 30».46

Després d’alguns any sense participar en les festes de la huitava 
i recuperada de la crisi econòmica que passava, el 1906 tornà a 
processionar, tant que el 1911 fou considerada pel cronista del 
diari Las Provincias com la millor de les celebrades aquell any, tot 
passant a descriure el seguici característic: «Abrían la marcha una 
pareja de la Guardia municipal montada, les banderoles, el tabalet 
y donsaina y los gigantes y enanos. Seguían después de la cruz 
parroquial, imágenes de San Vicente Ferrer, San Luis Gonzaga de 
los hermanos Maristas, Niño Jesús, la Purísima, música, San José, 
San Elías, Virgen del Carmen, Santa Elena (como titular), invitados, 
apostolado, los 26 sirialots, cuatro hebreos llevando magníficos 
ramos de flor natural […], ángeles con palmas […]».47

Un seguici que sembla que no va canviar molt en els anys següents, 
tal com es pot reseguir en les notícies de premsa, fins i tot quan 
tornen a llogar la roba a Insa a partir del 1922, en què inclogue-
ren banderoles, nanos i gegants, apostolat, cirialots, patriarques, 
l’Arca de l’Aliança, macips, matrones i santes, angelets i hebreus, i 
un bon nombre de vestits per als 
portadors de les andes. Un ajust 
que entre el 1925 i fins al 1929 
es reduiria a tan sols les bande-
roles, els gegants, els apòstols, 
els cirialots i els volants.

Coincidint amb la vacant que deixava la parròquia de Santa Ca-
terina, la nova obreria de la parròquia del Pilar i Sant Llorenç co-
mençaria a celebrar la seua processó d’infrahuitava, plantejant-se 
en principi el dia de celebració: «de los días que hay vacantes ó 
se deja de hacer procesión, la nueva Obrería de la parroquial del 
Pilar tomará uno, que tal vez será el martes infraoctava si la parro-
quial de San Agustín y Santa Catalina no dispone de él para cele-
brar ese día su antigua procesión».48 Però, tot i que disposava del 
dimarts, els primers anys fou elegit el dijous, excepte l’any 1909 en 
què processionà un dimecres, la qual fou qualificada per la crònica 
periodística com poc lluïda per no haver associats a l’Obreria del 
Santíssim Sagrament. No fou fins el 1915 en què quedaria establit 
el dimarts com el dia en què celebrar la festa de l’august misteri.49

Precisament d’aquell any és el lloguer a la roberia de Miguel Insa, 
on constava la comanda del vicari Vicente Serrador de dotze apòs-
tols, dues banderoles i sis nanos. Amb posterioritat, les comandes 
les realitzaran a l’establiment de Monzó, incloent-hi els elements 
festius recurrents en esta celebració, com ara el carro de la murta 
que obria el seguici escampant herbes aromàtiques, al qual se-
guien les banderoles, els nanos amb l’acompanyament del tabalet i 
la dolçaina i, després de la creu parroquial, les imatges sagrades i 
l’apostolat, personatges bíblics i els cirialots. Pocs anys després s’hi 

incorporarien els gegants, «los 
esbeltos y bien trajeados gigan-
tes propiedad de don Antonio 
Monzó»,50 seguici que es man-
tindria al llarg dels anys vint.51

Altres parròquies i congrega-
cions que festejaven el dijous 
d’infrahuitava eren la parròquia 
de Sant Miquel i Sant Sebastià, 
que entre 1868 i 1877 llogà 
alguns anys a Insa bandero-
les, apostolat, macips, nanos i 
alguns vestits a l’antiga per a 
les andes de sant Vicent i la Tri-

45. BMVE, Arxiu de la Casa Insa, Libro de 
Procesiones 1859-1866. Any 1859.
46. BMVE, Arxiu de la Casa Insa, Libro de 
Procesiones 1859-1866. Any 1860.
47. Las Provincias, divendres 23 de juny de 
1911.

48. La Correspondencia de Valencia, dimecres 
25 de maig de 1904.
49. Els carrers per on solia discórrer el seguici 
processional eren els adjacents a la plaça del 
Pilar, com ara Maldonado, Guillem de Castro, 
plaça de l’Encarnació, Balmes, Torn, En Bany i 
Forn de l’Hospital fins a arribar novament a la 
plaça del Pilar.
50. Diario de Valencia, dimecres 25 de juny de 
1919.
51. «Abrían la marcha la Guardia municipal 
montada, ‘les banderoles’ y enanos y gigantes 
del señor Monzó. Seguían la Cruz parroquial; 
las imágenes de […]. Iban después el grupo de 
la Huida a Egipto, los personajes bíblicos, niños 
vestidos de hebreos con hachones encendidos, 
el guión de la Eucaristía, el Apostolado, ‘els 
Cirialots’, las heroínas del Antiguo Testamento, 
los asociados a la Obrería […]». Diario de 
Valencia, dimecres 17 de juny de 1925.
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nitat, i de romans per a la de sant Miquel. Amb el nou segle, esta 
processó es feia claustral.

També hi havia el clero i obreria de Sant Nicolau, que encara cap 
al 1881 contractava per a la processó dues banderoles, dotze 
àngels per a portar flors i un altre per al carro de la murta i alguns 
vestits per als volants, com ara quatre apòstols per a l’anda del Cor 
de Jesús, quatre hebreus per a la de la Mare de Déu i quatre més 
per a la de sant Vicent. Amb l’arribada del nou segle esta processó 
deixà de fer-se o, com a molt en algun any, a l’interior del temple.

Per la seua banda, les monges del monestir de Sant Josep i Santa 
Teresa encomanen de manera habitual a Insa entre els anys 1883 i 
1887 dues banderoles, un apostolat, dos macips, dotze àngels per 
a portar ciris, huit per a portar safates amb flors, sis nanos i huit 
gegants. De la mateixa manera que en els casos anteriors, amb 
l’arribada del nou segle, esta processó passaria a fer-se claustral.

Per últim, la parròquia del Salvador i Santa Mònica solia proces-
sionar cap als anys vint amb apostolats, cirialots i xiquets vestits 
d’àngel acompanyant les imatges devocionals.52

Conclusions

Comptat i debatut, l’anàlisi dels arxius de la Casa Insa, així com el 
recull de notícies aparegudes en la premsa entre les darreries del 
segle XIX i principi del segle XX ens ajuden plegats a recuperar una 
part de la història de la celebració del Corpus Christi a la ciutat de 
València que va més enllà de la cavalcada del Convit i de la pro-
cessó catedralícia. L’ampliació de la celebració durant els huit dies 
següents pels diferents barris de la ciutat dona compte de la riquís-
sima simbologia associada al Dijous de Corpus, com una de les 
principals festivitats del calendari litúrgic valencià i que reproduïx 
al Cap i Casal allò que en altres indrets amb una forta tradició sa-

cramental, com Sevilla, anome-
nen Corpus gros i Corpus xic, 
referint-se a la repetició durant 

Recorregut de la processó del Corpus de Santa Creu el 1909.

52. La Correspondencia de Valencia, dijous, 11 
de juny de 1920.

El Crist de la Providència, de Josep Benlliure, col. particular.
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huit dies, a més xicoteta escala, del mateix seguici processional 
de la història de la Salvació i el triomf eucarístic, per les diferents 
parròquies.

La brillantor amb què cadascuna de les parròquies preparava la 
seua corresponent huitava, amb elements extrets de la processó del 
Dijous, i d’altres presos de la pròpia tradició devocional de cada 
barri, amb les corresponents andes de les confraries i associaci-
ons religioses a elles vinculades, contribuïx a perfilar la grandesa 
d’esta festa que durant més d’una setmana mobilitzava carrers i 
barris sencers preparant el recorregut del seguici, obreries que 
treballaven de valent cada any, i robers que amb la seua capacitat 
d’invenció i treball feien compatible la perpetuació dels elements 
identitaris de la festa amb la necessària adaptació dels seus com-
ponents als nous temps.

Els gegants del Corpus en un diari de l’any 1919.

Personatge del Corpus en Casa Insa.






