
Un cavaltet a la processó 
del Corpus ^ironí de 1595 
Pep Vila 

F
aust de Dalmases i de Massot 
(Cen'era 1870-Valéncia 1938), 
historiador i erudit, col-leccio
nista de documents ant ics i 
autor de diverses obres sobre la 
ciutat de Cervera, com el Cere-

mon/aí del Corpus de 1426, publica una petita 
nota d'arxiu en la qual ens descriu com 
anava guarnit , a final del segle XVI, un 
d'aquells cavallets que participaven en el 
cerimonial del Corpus de Girona. 

Sabem per aquesta breu transcrípció, 
Una nota peí Corpus gíroín'-publicada a la 
Rei'isía Catalana de Barcelona (any VIII, 15-
6-1924, pag. 173-174) a partir d'una obra de 
la seva propietat, el «Llihre de Comptes» de mi 
Micer Pere Sptgol y de Vernetaílat y de mon 
pare, de dades y rebudes, canaíars )' altres clan-

sies—, com un canonge de la catedral, natural 
de Palamós i de nom Ferrer -que, per ser el 
darrer que havia entrat, estava comissionat 
per organitzar el seguici-, volgué aquell any 
que un recomanat seu, un fill del notari reial 
Pere Spígol, de quatre anys, participes, potser 
perqué es guarís del seu delicat estat de salut, 
de comparsa en la cavalcada d'aquella festivi-
tat urbana per excel-léncia, llavors una de les 
mes importants que se celebraven a totes les 
ciutats de l'occídent cristiá. Com que son 
mole escassos els documents d'época, i encara 
mes els que expliquen detaüs de la seva acti-
vitat i com anaven disfressats a les desfilades 
publiques, la nota de dietari del final del XVI 
que ens ha deixat Pere Spígol, minuciosa i 
acolorida, és aclaridora en aquest sentit peí 
seu simbolisme. 
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Després de la descr ipció de la 
figura de! sant bíblic, una mica singu
lar, amb sabates, sarro de pastor i 
perruca, se'ns explica que portava un 
ceptre del Capí tol en memoria del 
prínccp de Girona, i que sobre el cep
tre bi havia muntat un anyell que sim-
bolitzava un sant Joan Baptista que 
anunciava la remissió deis pecats. 

Els cavallets 

Els caval le ts eren unes figures 
ménades per homes o no ie t s que , 
col-locats dintre d'una carcassa de car-
tró que simulava un cavall sense potes 
amb unes faldilles a manera de gual
drapa, feien de cavalcadors. Amb el 
ritme de fuets i cascavells evoluciona-
ven en grup . P a r t i c i p a v e n en els 
entremeses del Corpus i en altres fes-
tes ciutadanes, entrades reials, jocs 
militars, commemoracions assenyala-
des, fent en grup danses rí tmiques 
molt vistoses al so de flabiols i tambo-
rins. Surten ja esmentats en el Corpus 
barce lon í de 1424- Son una remi
niscencia d'antics jocs militars que 
simulaven encontres entre cavaílers 
cr is t ians i moros. Duran t el segle 
XVII, de vegades van ser prohibits, 
perqué hom els considerava massa 

profans per participar en processons 
religioses i altres festes sacres. 

Avui día enca ra a c t ú e n a la 
Patum de Berga i han estat recuperats 
per l 'espectacle de la Mata-degolla 
que se celebra a Sant Feliu de Palla
reis. Josep Muría i Giralt, al seu liibre 
Geganis i altres entremesos de la Garrot-
xa (Olot , 1985), documenta ja en 
1601 la presencia de cavallets a la pro-
cessó que va organi tzar la vila en 
honor de sant Ramón de Penyaforr. 
T a m b é es pot t robar in fo rmac ió , 
d'abast mes general, en el clássic estu-
di de Joan Amades Gegants, nnns Í 
akres entremesos (1934)-

Pel que fa a la n o t a que avui 
publiquem del Corpus gironi, sabem 
peí treball de Julián de Chia La festm-
dad del Cor¡)us en Gerona (1895) i el 
d'Enric Gírbal «La festividad del Cor
pus» {Revista de Gerona, 1878) que el 
1589 la municipalitar va fer una nova 
reglamentació de la festa, des del punt 
de vista e c o n ó m i c , i que e! 1595 
s'ordená un nou cerimonial festiu que 
es pot resseguir al Llilrre de Nou Redres 
de l'Ajuntament de Girona. 

El nen de quatre anys que partici-
pava en la festivitat del Corpus era el 
sant Joan bíblic, el cavaller abande-
rat. Formava part del seguici de pro-

homs del consel l de la c iu ta t que, 
durant la vetlla i el dia de la festa, 
armats amb uns bastons vermel ls , 
anaven a casa del canonge, el qual, 
vestit de capelíá, era l'encarregat de 
portar la bandera de la Verge. Aquest 
cíergue es posava al mig de la comiti
va acompanyat de lo xiquet que ha de 
anar al cavall del Corpus del devant lo 
dit canonge. Després, aquest nen - e n 
P e r o t e t , que només Cenia q u a t r e 
anys- feia companyia al canonge en 
el cerimonial fins a arribar a les esca
les de la catedral, on el religiós Uiura-
va aquella insignia. A partir d'aquest 
momenc es posava en marxa la pro-
cessó. Perotet, que era un genrilhome 
de pocs anys i que de ben segur no es 
podía aguantar sobre un cavall de 
debo, cavalcava un d'aquests artefac-
ces de mig eos, que Caries Vivó ha 
reconstruir a partir de la documenta-
ció conservada. El text parla d 'un 
'<cavallet», i aixf ho interpreten!. 

Un cavallet o un anyelU 

De fet, pero, el cavallet que munta 
el noi a la processó no deixa de ser una 
desviado doctrinal, dintre de l'amalga-
ma d'elements religiosos i profans que 
caracteritzen aquest típus de celebra-
cions. Ens explicarem. La figura de sant 
Joan que anuncia el perdó deis pecats 
del mon - tema aquest present en un 
moment de la missa, abans de la comu-
nió, la referencia de la qual surt, en llatí, 
al nostre text- hauria d'haver anat a la 
cavalcada processional carregat o acom
panyat amb un «anyell», símbol de Jesu-
crist, considerar víctima innocent. 

Santiago Rusiñol ho explica molt 
detalladament al capítol VI de L'Auca 
del senyor Esieve, en narrar, en clau de 
quadre costumista, el Corpus barcelo
ní de final del segle XIX. En Ramonet 
de l'Auca i en Perotet son fots dos uns 
nens rossets, gairebé de la mateixa 
edat, i van vestits de pastors, represen-
tant la mateixa figura bíblica. La tra-
dició, mes ortodoxa, un sant Joan amb 
el xai, era encara un costuní viu en 
aquesta descripció de Rusiñol: 

«Ja que el noi era tan rissat, tan 
ros i tenia aquella cara de figurera del 
pessebre, d'angelet d'altar, de niño, 
¿per qué no el feien anar a la processó 
de la parroquia, vestidet de sant Joan, 
amb el seu be corresponent i amb cots 
els requisits d'aquests casos? 1...] N o 
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Memoria sia a mi Pere Spígol, notari Real de Gerona, 
com a 24 de maig del present any 1595, lo meu fill 

Perotet cavalcá lo cavallet de Corpus perqué sa tia la 
señora Campmanya ho demaná al canonge Parrar, 
canonge de la seu de Gerona, natural de Palamós, lo qual 
hagué de cavalcar aquest any per ser lo darrer canonge 
en possessió y aportar la bandera de Nostra Senyora lo 
dia de Corpus, així com de temps inmemorial ensá s'és 
acosrumat de fer y se acostuma. 

Y lo dit canonge volgué que lo dit Petotet, mon fíU, 
cavalcás al cavallet de Corpus y la divisa Ihi ha un mot 
il-legible] aportava era unas sabaras blanchas dauradas, 
unas botetas grogas dauradas, uns saraguelos(l) de setí 
morar mostrejat. A la bolona(2), ^o és closos bax a ta lli-
gacama, unas Uigacamas ampias de tafetá{3) encarnar, 
los saragüelos ab una gomició ais costar de un panyo de 
or molt ampia ab un gipó(4) de telilla d'or folrat entre 
tela y tela de tafetá encamar. 

Sobre lo gipó unas pelletas de cabrit a modo de sarro 
de pastor ab los péls tenyits a encarnat ab una sinta 
ampia de tafetá encarnat y sobre dita vestidura una 
manta molt ben posada de tafetá morar de dotza palms 
de Uargária ab un parlo (sic) de or ampia per tota la vora 
gomida, y una má dessota forrada de pell de cabrit tenyi-

da a encamar y gomida ab mokas pessas y hojals de or. Y 
en ío cap, uns cabells rullats Ilarguets, ab una diadema 
conforaie anávan los sants en lo temps vell, daurada, ab 
unas vetas que venían a cordar sota la barba del minyó y 
detrás al clotell, ab sos guans que fou de mira que agrada 
a tothom, y en las mans lo Ceptro del Capítol en memo
ria del príncep de Gerona, y sobre lo ceptro un anyell 
pasqual designant que ell era lo St. Joan qui anunciave 
ecce (sic) agnus dei qui wílis pecaia mundi Uansant 
tillets(5) al propósit los quals serviren assí també, y 
essent d'edat de quatre anys, quatre meses y vint-y-sinch 
dias, y lo dia de Corpus també, y fas-na-la present memo
ria perqué lo do ánimo de servir a Déu y ser bon cristiá y 
qu.estos pares han volgut curar-lo, lo qual puga véurer 
fill de sos fill com ho desitjo, amén. 

(1) SaragCiells: 'Cal^ons ampies que noarrihcn mes enllS deis genolls'. 
(2) Valona: 'Pe^ade vescica manera de capa curta, que cobreix lesespat-

llcs, l'esqiiena, sia per si sola, sia formant pare d'una capa tiiés gran'. 
(3) Tafetá: 'Tela fina de seda, Uisa i Itustrosa'. 
(4) Gipó: 'Pefa de vestir, amb manegiies, ajustada i cenyida al eos, i 

que cobreix el tronc deis muscles fins a la cintura'. 
(5) Titllets; 'Papers escrits de petites dimensíons amb al-lusions a la festa'. 

esperaría pas que creixés, que quan gaiato, corona, bandereta, sandálies i la corona sostinguda per un filferro, 
passen deis cinc anys aqüestes criatu- mitges de color de carn, i, sobretot, que si les sandálies son vermelles, que 
res tan risades els han de tallar els s'ha de comprar un be, perqué un sant si sant Joan portava barba...», 
cabells I-..] El vestir de sant Joan du Joan sense be és com un establíment 
molt de gasto: s'han de comprar pells, sense género [...] que s'hi havia de dur El bestiari gironí 

Fins a mitjan segle XIX, l'ajunta-
ment de Girona guardava els gegants, 
cavallets, dragons, mulassa, águila, 
banderes deis gremis i els Instruments 
de les cobles de ministrils a l'anriga 
capella de sant Miquel, situada dintre 
l'edifici de la corporació. En 1859 
s 'enfonsá el sostre de l ' esmenrada 
capella, i es va perdre irremissiblement 
tot el bestiari de la ciutat que partici-
pava en aqüestes celebracions. U n a 
llástima! 

El text 

En no haver pogut consultar Tori-
ginal, avui perdut, que en 1924 publica 
Faust Dalmases, transcric el document 
tal com va sortír publicac amb algunes 
deficiéncies a la Revista Catalana, ja 
que el seu copista no va entendre mes 
d'una grafía. Desfaig tes aglutinacions 
deis mors, puntuó i acccntuo el text 
segons les normes actuáis. Añoro a peu 
de página algún mot desuet. 

Pep Vila és filóleg. 
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