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« En Ynd era unes autres bestes granz et fieres qui ont couleur 
ynde, et ont cleres taches parmi le cors. Si sont si forz et si males 
que nus nes ose aprochier. Et les apele Pen en cest pays tygres. » 

 
 

Robert d'Artois (1246), Image du monde, 114 
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I. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 

I.1. Justificació 

La decisió d’escollir el tema d’investigació d’aquest treball de recerca, d’entre uns quants que 

inicialment ja havien despertat el meu interès, va estar determinada pel fet que es tractava 

d’investigar la relació entre un tema tan arrelat a nivell cultural i tradicional a Catalunya, com és 

el bestiari popular, amb els mites antics, que coneixia gràcies a les matèries de grec i llatí que 

curso en la meva modalitat de Batxillerat.  

I.2. Objectius 

Amb aquest treball es pretenen assolir dos objectius. En primer lloc, descriure, catalogar i 

analitzar les característiques generals de l’actual bestiari festiu popular de Catalunya. I en 

segon terme, intentar establir una relació entre l’actual Bestiari Popular Català i els seus 

orígens més remots (ja siguin de la mitologia clàssica o, segles més tard, de l’època medieval), 

agafant com a exemple una de les bèsties més curioses del nostre Bestiari: la Víbria. A través 

del seu estudi històric, literari, iconogràfic, etc. podrem arribar a establir fins on es remunten els 

orígens del Bestiari Popular actual i esbrinar les similituds i diferències d’aquest amb les 

representacions més antigues que es conserven i que han arribat fins els nostres dies. 

I.3. Metodologia  

La metodologia emprada per la realització del treball ha estat la següent. Primer, he recopilat i 

consultat bibliografia que m’ha permès elaborar les bases teòriques del treball. Després, per fer 

l’estudi del Bestiari Festiu i Popular actual de Catalunya, he utilitzat una font secundària: el 

catàleg de l’Agrupació de Bestiari Festiu de Catalunya, l’únic catàleg de caràcter més o menys 

exhaustiu que existeix, atès que no n’hi ha cap registre oficial d’aquests elements folclòrico-

festius part de les Administracions, ni local ni autonòmica. 

 
En aquesta Agrupació hi tenen cabuda tots els col·lectius 

que s’ocupen de figures de Bestiari festiu, entenent per 

Bestiari tota aquella figura d’imatgeria festiva zoomòrfica 

amb portador, de carcassa o protèsica, amb caràcter 

individual o grupal, i amb tècnica, funcionalitat i 

simbolisme determinats. Es tracta d’un catàleg en línia 

(www.bestiari.cat).  

Aquesta agrupació de Bestiari Festiu de Catalunya fou constituïda formalment l’any 1996 i, per 

tant, és una associació relativament jove. El seu àmbit d’actuació són tots els territoris de parla 
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catalana, atenent especialment Andorra, la Catalunya Nord, la Franja de Ponent, el Principat i 

les Illes.  

Aquesta associació té com a tasca prioritària confeccionar un cens de totes les figures de 

Bestiari existents dins l'àmbit d'actuació de l'Agrupació, en una base de dades que conté el seu 

nom, tipologia, ubicació i característiques i model associatiu del col·lectiu que s'ocupa de cada 

una d'elles.  

A partir de les dades proporcionades per aquesta base de dades, n’he confeccionat una altra 

amb el bestiari corresponen estrictament al territori de Catalunya i recollint només alguns dels 

molts aspectes proporcionats per l’Agrupació. Això ho he dut a terme mitjançant un programa 

informàtic de confecció de bases de dades, Microsoft Acces. A partir de la base de dades 

confeccionada per mi, he anat realitzant les consultes que necessitava, il·lustrant-les amb 

gràfics i analitzant-ne els resultats. 

En la segona part del treball (anàlisi del cas concret de la Víbria), també ha estat necessària la 

recopilació de bibliografia sobre la Víbria i la seva història, iconografia, simbologia, etc. 

Després, basant-me altre cop en el catàleg de l’Agrupació de Bestiari Festiu i Popular de 

Catalunya, he realitzat un estudi comparatiu de les dotze víbries catalanes, on he analitzat 

ítems com ara la morfologia (pits, color, ales, cap), la funció, l’àmbit d’actuació, la localització 

geogràfica, la cronologia, la mida, el pes.  

Finalment, he elaborat un petit catàleg, que apareix com annex, on apareixen les dotze Víbries 

Catalanes, descrites mitjançant una fitxa amb les dades més importants i il·lustrades amb una 

fotografia de la víbria en qüestió. 

I.4. Estructura 

Pel que fa a com s’estructura aquest treball, aquest es pot dividir en les parts diferenciades 

següents. 

En una primera part s’exposen els conceptes teòrics, que han servit de base per a l’estudi 

descriptiu posterior. En un segon apartat, es duu a terme una anàlisi del Bestiari Popular de 

Catalunya, realitzat, com ja he dit, a partir del catàleg en línia de l’Agrupació de Bestiari Festiu i 

Popular de Catalunya. 

La tercera part està constituïda per l’estudi d’un cas concret del Bestiari Popular: la Víbria. En 

aquest apartat, he exposat informació de la Víbria i la seva història al llarg del temps i també he 

realitzat una petita comparació de les Víbries actuals de Catalunya. 

Seguidament, apareix l’apartat on s’expliquen les conclusions que he pogut extreure de cada 

un dels apartats anteriors, així com la bibliografia. 
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Per últim, he inclòs com a annex un petit catàleg de les Víbries actuals a Catalunya, a partir 

d’una fitxa individual de cada bèstia, on podem trobar una fotografia i una petita ressenya de la 

informació més important de cadascuna d’elles.  

I.5. Dificultats 

Durant la realització d’aquest treball m’he anat trobant amb diverses dificultats. En primer lloc, 

no vaig trobar tanta bibliografia sobre el tema com jo m’esperava i no va ser fàcil trobar-la pels 

canals tradicionals, però, sobretot, he tingut problemes a l’hora de realitzar la meva base de 

dades a partir del catàleg en línia de l’Agrupació de Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, ja 

que algunes de les bèsties allí registrades, no inclouen tota la informació necessària per al meu 

estudi, informació que he hagut d’extreure d’altres fonts quan això m’ha estat possible. A més, 

també m’he trobat amb l’inconvenient que el catàleg d’aquesta agrupació s’actualitza 

contínuament amb noves incorporacions i, per aquest motiu, és possible que en aquest 

moment (dos mesos després de la darrera consulta) la base de dades que he elaborat no 

inclogui alguna nova incorporació del catàleg. 

I.6. Estat de la qüestió 

Són diversos els estudis que s’han ocupat del tema que constitueix el nucli del present treball: 

el bestiari popular català, però la majoria ho fa des d’un punt de vista parcial, és a dir, s’ocupa 

d’una part del bestiari o d’una tipologia de bèstia, o bé, s’ocupa de forma genèrica del concepte 

de bestiari en el marc de la cultura popular i tradicional catalana. 

En el primer grup d’estudis, els llibres que més he utilitzat són El llibre de les bèsties, zoologia 

fantàstica catalana de Xavier Fèbregas (Barcelona, 1983), Animales extraños y fabulosos 

d’Ariane i Christian Delacampagne (Madrid, 2005), Els bestiaris medievals: llibre d’animals i de 

símbols de Xavier Bellés (Barcelona, 2004), i Bestiaris de Saverio Panunzio (Barcelona, 1964), 

així com la ponència sobre el Bestiari d’Albert Abellan i Jan Grau que apareix relacionada a la 

bibliografia. 

També tinc constància del treball de Ramon d’Alòs-Moner, Els Bestiaris a Catalunya 

(Barcelona, 1924). 

No he trobat, però, cap estudi que s’ocupi pròpiament de l’estat actual del bestiari festiu català 

en els termes que jo em proposo analitzar-lo: quina és la tipologia de bèsties que el 

constitueixen, la distribució geogràfica d’aquestes, la cronologia de la seva construcció, etc. Pel 

que fa a l’estudi d’una tipologia concreta (la víbria), sí que han arribat a les meves mans alguns 

treballs que se n’ocupen, tot i que la majoria són estudis elaborats com a ponències en 

congressos recents sobre cultura popular catalana, només consultables en línia o de difícil 

localització (com és el cas de l’article de Francesc Massip que serveix d'introducció al llibre 

Tocats de foc, Simbologies festives i Víbries ancestrals de Jordina Blanch Itxart o el llibret 
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elaborat per la Colla del Drac de Poble Nou, La Víbria. Quatre notes sobre la vida i costums 

d’aquesta singular bestiola, en ocasió de la construcció d’una víbria per part d’aquesta colla, o 

capítols o apartats menors d’estudis que s’ocupen de temes més generals, com el llibre 

Gegants, nans i altres entremesos de Joan Amades (Barcelona, 1934), on es parla de la Víbia 

de Barcelona. 

Els mateixos A. Abellán i J. Grau1, ja esmentats, destaquen que hi ha una mancança pel que fa 

a l'estudi i la recerca del bestiari festiu català. Prova d’això, argumenten ells, és que el referent 

més destacat és encara el llibre de Joan Amades Gegants, nans i altres entremesos, obra de 

l’any 1934, i fins avui no ha estat clarament substituït per cap altra obra de referència, fet que 

revela que durant setanta anys, si exceptuem alguns pocs treballs puntuals, aquest àmbit 

d’estudi ha estat oblidat per la comunitat investigadora.  

I.7. Agraïments 

M’agradaria donar les gràcies a totes aquelles persones que m’han ajudat de manera 

desinteressada en la realització d’aquest treball. 

En primer lloc, m’agradaria agrair la col·laboració de la meva tutora de recerca, ja que sense la 

seva ajuda no hagués pogut realitzar-lo. 

També vull donar les gràcies al senyor Manel Ollé, membre de la Colla del Drac de Poble Nou, 

que m’ha proporcionat “pistes” per trobar bibliografia i orientar la meva recerca, així com al 

senyor Pere Besaran, professor del Departament d’Història de l’Art de la Universitat de 

Barcelona, que em va posar en contacte amb l’anterior, i a la senyora Josefina Roma, 

professora del Departament d’Antropologia Social de la Universitat de Barcelona, que també 

m’ha proporcionat informació sobre bibliografia i indicacions en general sobre el tema. Vull 

donar les gràcies també, a la senyora Verònica Guarch, responsable de la Biblioteca del Centre 

de Promoció de la Cultura Popular, que es va posar a la nostra disposició per proporcionar-nos 

la bibliografia que necessitéssim. 

Finalment, també m’agradaria donar les gràcies al personal de consergeria de l’I.E.S. 

Guindàvols (la Montse i la Paquita) i als membres de la meva família que han aportat el seu gra 

de sorra a aquest treball. 

 
 
 
 

                                                 
1 ABELLAN, Albert i GRAU, Jan: Bestiari (ponència presentada al Segon Congrés de cultura popular i 
tradicional catalana) [en línia]: http://www.festes.org/arxius/ponenciabestiari.pdf [consulta: 31.12.2007]. 



Que bèstia! Anàlisi del Bestiari popular català                                                                                            

 

    

 

8

Imatge 1: Festa de la Patum de Berga 

II. BASES TEÒRIQUES 

II.1. Folklore i mitologia 

II. 1.1. Delimitació de conceptes 
Atès que el meu treball s’emmarca dins l’àmbit del folklore popular i la mitologia, m’ha semblat 

adient aclarir primer aquests dos conceptes. 

La paraula Folklore prové dels mots anglesos “folk” (poble) i “lore” (coneixement, ciència, 

saviesa) i designa el conjunt de tradicions (ja siguin musicals, artístiques o culturals), de 

costums, de llegendes i de dites populars comuns a una població concreta, subcultura o grup. 

 
El terme folklore va ser creat el 1846 per l’anglès William John Thoms per substituir el concepte 

d’antiguitats populars. L’interès pel folklore va augmentar durant el Romanticisme (cf. els 

Contes de Perrault i dels Germans Grimm), però, fins a la segona meitat del segle XIX, no es 

va constituir en ciència, en passar 

de la simple recopilació de 

tradicions populars a un estudi 

crític i històric d’aquestes.  

En l’actualitat forma part de 

l’antropologia cultural i social.  

 

 

Encara que el folklore pot contenir 

elements religiosos i mitològics, es 

preocupa també de les tradicions 

de la vida quotidiana.  

 

Sovint s’ha confós el folklore amb la mitologia, i a l’inrevés, 

perquè s’ha assumit que qualsevol història figurativa que no pertanyi a les creences dominants 

de l’època no té el mateix estatus que aquestes creences dominants. D’aquesta forma, tant la 

mitologia com el folklore s’han convertit en termes classificatoris per a tots els relats figuratius 

que no es corresponen amb l’estructura de creences dominant.  

 

Per la seva banda, la mitologia és el conjunt de mites d’un conjunt de pobles o d’una zona 

geogràfica (mitologia grega, indoeuropea, nòrdica, etc.), o també relatius a una religió o a una 
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divinitat (mitologia cristiana, isíaca, etc.), o a una obra literària o artística (mitologia de Góngora, 

Rubens, etc.)2.  

Els mites són relats basats en la tradició i en la llegenda creats per a explicar l’univers, l’origen 

del món, els fenòmens naturals i qualsevol cosa per a la qual no hagi una explicació simple. No 

obstant això, no tots els mites tenen perquè tenir aquest propòsit explicatiu. El terme grec 

“mythologia” està compost de dues paraules: mythos (μῦθος), que en grec clàssic significa 

aproximadament “el discurs”, “paraules amb actes” i logos (λόγος), que en grec clàssic significa 

“l’expressió dels pensaments”. 

 
II.1.2. Els animals fabulosos o fantàstics 
Un clar precedent de les bèsties fantàstiques que protagonitzen les nostres festes populars són 

els animals fabulosos que apareixen a la mitologia grecoromana i, més tard, a la iconografia 

cristiana. 

Com diu F. Massip3, l'imaginari animalístic medieval va ser d'una fertilitat extraordinària, amb 

prodigioses combinacions d’híbrids i sorprenents semblances a espècies prehistòriques, les 

formes de les quals d’alguna manera s’havien inscrit genèticament en la fantasia de l’ésser 

humà amb qui mai van coincidir. 

Les tipologies més significatives d’aquest multiforme repertori zoològic, passen a I'esfera de 

l’espectacle medieval en les seves tres manifestacions fonamentals: la festivitat popular, 

l’espectacle urbà i la festa cortesana, que els recullen en tota la seva complexitat de significats 

màgics, religiosos, polítics o heràldics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Enciclopèdia catalana [en línia]: http://www.grec.cat [consulta 21.12.2007]. 
3 MASSIP, Francesc: “La víbria o vibre: un monstre espectacular en el bestiari festiu”, a BLANCH, 

Jordina: Tocats de Foc. Simbologies festives i víbries ancestral. Tarragona 2003. 
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Imatge 2: “El lleopard” 

del Bestiari de Rochester (segle XIII) 

II. 2. Els bestiaris  

Una font essencial de la qual es nodreix el bestiari fantàstic festiu català la constitueixen els 

bestiaris medievals4. En efecte, com veurem, als bestiaris medievals apareixen algunes bèsties 

fantàstiques que després reapareixeran a les nostres festes populars. 

 
II. 2.1. Definició i estructura 
Un bestiari (o Bestiarum vocabulum) pròpiament dit és un compendi de bèsties. 

Els bestiaris medievals eren petits tractats, amb influències paganes anteriors, on la fantasia, 

l’al·legoria i la intenció moralitzant es barrejaven 

amb la zoologia. 

Es van fer molt populars durant l'edat mitja en forma 

de volums il·lustrats que descrivien animals, plantes 

i, fins i tot, roques. Per fer-nos una idea de la gran 

quantitat de bestiaris que hi havia, hem de pensar 

que, tan sols d’anglesos, avui en dia se’n conserven 

més d’una quarantena. Els Bestiaris es componien 

de texts d’història natural acompanyats de la 

il·lustració de cadascuna de les bèsties i d’una lliçó 

moralitzadora, que reflectia la creença que el món 

era literalment la creació de Déu i que, per tant, 

cada ésser viu tenia la seva funció en ell. Per això, 

els bestiaris no han de ser considerats com a llibres 

de zoologia, perquè, de fet, eren llibres de teologia.  

 

 

Per analitzar detalladament aquests tres components (text d’història natural, iconografia i text 

moralitzant) s’ha de començar dient que, d’entrada, la part naturalista ha gaudit de fama de 

“mentidera”, tot i que, també contenia nombroses dades i referències d’autèntica història 

natural.  El cert és que allò més corrent era trobar dades certes i dades falses dins la mateixa 

història.  

Tot i això, els exemples que més abunden són els d’història natural imaginària, protagonitzats 

moltes vegades per animals fantàstics com ara dracs, fènix, quimeres, centaures, grius, 

sirenes, etc. La distribució geogràfica de moltes d’aquestes bèsties imaginàries s’acostuma a 

situar, sobretot, a Etiòpia, i també a l’Índia i a Escítia, segurament perquè devien ser territoris 

misteriosos i desconeguts.  

                                                 
4 Per a la elaboració d’aquest apartat, m’he basat essencialment en BELLÉS, Xavier. Els bestiaris 
medievals. Llibres d’animals i símbols. Barcelona. Rafael Dalmau Editors. 2004. 
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La part de la il·lustració era molt important, ja que a l’època medieval la majoria de la gent (tret 

del clergat) era analfabeta; així doncs, les il·lustracions eren imprescindibles. 

Els bestiaris més rics eren il·lustrats amb or o amb plata i amb 

colors vius. 

D’altres eren il·lustrats amb miniatures, terme que fa 

referència al fet que es tractava de figures on predominava el 

color vermell; el mot deriva del mot llatí minium, que vol dir 

“vermelló”. Altres Bestiaris més modests estaven il·lustrats 

amb figures senzilles en blanc i negre. 

Aquesta iconografia pretenia reproduir, no tan sols l’animal, 

sinó també la història que es volia explicar i que, de vegades, 

es descrivia en més d’un quadre. 

 

 

 

 

Quant a la fidelitat respecte al model animal, podem dir que si es tractava d’un animal domèstic 

o familiar, el resultat era generalment bo, tret d’animals molt petits, com ara l’abella o la  

formiga.  

 

Si l’animal era més o menys exòtic, les il·lustracions acostumaven a no ser més errònies, degut 

al fet que possiblement l’il·lustrador no l’havia vist mai i 

només es basava en la descripció proporcionada pel text. 

Els animals imaginaris apareixien representats de manera 

bastant fidedigna i força estereotipats. La veritat és que el 

més important era recolzar la història amb imatges i, per 

tant, no era bàsic que l’animal s’assemblés molt o poc a 

l’original.  

Per últim, la significació moral es referia moltes vegades als 

temes de la virginitat de la Mare de Déu i als de la 

resurrecció, tot i que també tractava temes menys 

fonamentals per al dogma cristià, com ara, per exemple, 

lliçons d’humilitat. 

 

Els bestiaris medievals eren realitzats per monjos (tot i que també hi podia haver escrivans i 

il·lustradors professionals) i fins a principis del segle VIII el material més emprat per escriure’ls 

Imatge 3: Exemple d’il·lustracions en or i 
plata del Bestiari medieval d’Aberdeen. 

Imatge 5: Il·lustració d’una sirena 
d’un bestiari medieval
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era el papir. Cap a l’any 800, però, a Europa occidental es va substituir el papir pel pergamí, ja 

que era molt car i no resultava apropiat per a climes humits. 

En aquests bestiaris els animals apareixien sense cap ordre lògic. A partir del segle XII, els 

Bestiaris agrupaven els animals dins de quatre grans tipus: bèsties, ocells, peixos i rèptils. 

II. 2.2. Història dels bestiaris 
Els bestiaris van ser especialment populars a Anglaterra i França durant el segle XII, i 

consistien principalment en recopilacions de textos anteriors. El primer bestiari conegut era un 

antic volum grec anònim, aproximadament del segle II o III, anomenat  “Physiologus” (el 

naturalista), que resumia coneixement i saviesa antics sobre animals. 

El “Physiologus” presentava un recull d’històries d’animals amb una interpretació moralitzant. 

Se suposa que es van aprofitar alguns escrits d’història natural per afegir-hi lliçons de moral 

cristiana i reunir-ho tot en un sol volum. 

En qualsevol cas, el “Physiologus” va arribar a ser tan popular que aviat es va traduir a l’etíop, 

l’armeni, el siríac i l’àrab, i més tard, al llatí i a les llengües romanç, al persa, l’anglosaxó, el 

germànic i l’islandès.  

Entrada l’Edat Mitjana, aproximadament al segle XI, es va redescobrir el “Physiologus” i es va 

revisar i ampliar amb noves incorporacions. Així, de la cinquantena d’animals que es tractaven 

al principi, es va passar als 150 que apareixen en els diversos bestiaris dels segles XII i XIII.  

A partir de llavors es van succeir una sèrie de bestiaris cada cop més complexos.  

Les primeres traduccions de bestiaris a llengües romàniques són del segle XII, i començaren 

amb el francès, com per exemple el bestiari de Philippe de Thaon (creat al voltant de l’any 

1211), el de Pierre de Beauvais (fet el 1218) o el de Guillaume Le Clerc (1210).  

Al segle XIII es va aparèixer un tractat escrit en llengua provençal anomenat “Aisó son las 

naturas d’alcus auzels e d’alcunas bestias”. 

Al segle XIII, també apareixen 

versions italianes, la més famosa 

de les quals és el “Bestiario 

toscano”, d’on deriven la major part 

dels Bestiaris catalans que 

coneixem. 

 

 

 

 

 

Imatge 6: Pàgina del Bestiario toscano 
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Un bestiari una mica més original el trobem en el “Bestiaire d’amour”, de Richard de Fournival, 

escrit el 1252 i on se’ns parla de l’amor cortès prenent els animals com a exemples.  

Els bestiaris perduren fins als segles XV i XVI, quan son reemplaçats per tractats de zoologia. 

 

II. 2.3. Els bestiaris catalans  
A Catalunya també hi havia una gran fascinació per les bèsties exòtiques; fins i tot, alguns 

nobles tenien animals estranys de terres llunyanes, que eren símbol de poder i de força, perquè 

els donaven un gran prestigi social. 

Es coneix que hi ha fins a sis exemplars de Bestiaris catalans d’entre els segles XIV i XV que 

han pervingut fins a nosaltres. Tots van adoptar el Bestiario toscano com a model i les 

originalitats que es van afegir a les versions catalanes tenien la funció d’ampliar i clarificar la 

part de la lliçó moral. 

Alguns d’aquests Bestiaris són el Manuscrit 75 (Bestiari A) de la Biblioteca de la Universitat de 

Barcelona i el Manuscrit 87 (Bestiari B) de la Biblioteca de Catalunya, tot i que aquests 

Bestiaris no inclouen cap il·lustració. 

En canvi, el Manuscrit 310 de la Biblioteca de Catalunya és l’únic Bestiari Català que coneixem 

que conté il·lustració. 

Mentre els Bestiaris A i B segueixen el Bestiario Toscano, el Bestiari G, que està a la Biblioteca 

Universitària de Barcelona, és de font desconeguda. 

La primera referència a un llibre que podríem identificar pròpiament com un Bestiari, la trobem 

el 1439 a la biblioteca d’en Mateu Novella, mercader de la ciutat de Cervera. 

La quantitat de còpies conservades de Bestiaris catalans fan pensar que va ser un llibre molt 

popular a Catalunya entre els segles XIV i XV. 

A part dels Bestiaris pròpiament dits, es coneixen diversos inventaris catalans de principis del 

segle XV on es fa referències a llibres de bèsties. 

 

No es coneixen bestiaris en castellà ni en cap altra llengua de la península. 
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 II.3. La festa del Corpus Christi  

El bestiari festiu -tipologia de bestiari objecte del nostre estudi-, que, com hem vist, té els seus 

orígens en la tradició religiosa i mitològica i a la base del qual estan els bestiaris medievals, 

apareix documentat des dels inicis de les processons de Corpus. 

És per això que m’ha semblar important aportar informació sobre la festivitat cristiana del 

Corpus Christi, ja que durant molts anys, el bestiari popular ha participat en les seves 

processons, i és gràcies a aquesta 

celebració catòlica que ha sobreviscut fins 

avui. 

El Corpus Christi (expressió llatina que 

significa “Cos de Crist” ) és una festa de 

l'Església Catòlica destinada a celebrar 

l'Eucaristia5. La seva principal finalitat és 

proclamar i augmentar la fe de l'Església 

Catòlica en Jesucrist present en el 

Santíssim Sacrament.  

 

La Celebració es duu a terme seixanta dies després del Diumenge de Pasqua, però sempre en 

un dijous. 

Al llarg del segle XIII van sorgir diferents corrents de pensaments dins l’església i això va 

propiciar l’aparició de pràctiques que van ser considerades heretgies. Entre aquestes, cal 

remarcar els postulats de Berenguer de Tour, que negava la presència de Crist en l’eucaristia. 

Com a resposta, l’església va aprofitar les visions que l’any 1280 va tenir Juliana de Bethurne, 

priora d’un monestir a Lieja (Bèlgica). En aquest context, va néixer el Corpus Christi, una 

festivitat dedicada al Santíssim Sagrament, de caràcter més alegre que la del Dijous Sant. 

L’any 1246, el bisbe de Lieja va instaurar aquesta festa en tota la diòcesi belga. 

Més tard, a Bolsena, uns corporals van brollar sang i van ser duts al Papa Urbà IV. Aquest, va 

instaurar la festivitat del Corpus Christi l’any 1262, amb l’objectiu de combatre les heretgies i 

alliçonar el poble. 

Aquesta festivitat havia de ser tan important que el mateix Papa li va donar un ritual litúrgic 

propi.  

Amb la mort d’Urbà IV, el seu successor, Climent V, va confirmar la festa l’any 1311. 

El caràcter festiu del Corpus Christi es va convertir en un dels trets bàsics d’aquesta festa, 

provocant un profund arrelament en les capes més populars de la societat i convertint-la en un 

                                                 
5 CARBÓ, Amadeu i SERÉS, Antoni. Corpus, un passeig per la història i per la festa. Tarragona 1997. 
 

Imatge 7: Processó de l’Eucaristia (Corpus Christi)
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acte social de gran importància.  Progressivament, les processons del Corpus van anar 

adquirint una gran quantitat de representacions i d’entremesos que l’església va saber aprofitar 

per introduir de forma pedagògico-festiva el cristianisme entre el poble i així transmetre la seva 

doctrina. 

Probablement, els diferents elements (imatges, danses, balls) que participaven en les 

processons eren el resultat d’una barreja d’orígens i procedències. Alguna d’aquestes 

procedències es remunta a tradicions molt anteriors a l’aparició del cristianisme. Així s’explica 

la presència en el corpus de bèsties de caire mitològic com ara els dracs, les víbries o el 

basilisc. 

Amb tot, per una Real Cédula de 1780, els festius dragones, gomías o tarascas foren prohibits 

com a herència supersticiosa. Tot i que aquesta prohibició va suposar un terrible cop, encara 

es poden trobar en moltes festes del Corpus, i fins i tot han experimentat una revifalla, un cop 

s’han desvinculat del seu significat religiós6. 

II.4. El bestiari festiu o popular  

II.4.1. Definició 
Ja hem vist que quan es parla de bestiari hom es refereix generalment als tractats medievals 

sobre bèsties, que contenien el seu simbolisme, la seva descripció i els seus costums. Ara bé, 

com molt bé diuen A. Abellan i J. Grau7, el bestiari festiu, que és la tipologia de bestiari objecte 

del meu estudi, conté part d'aquests tractats medievals, però d'una forma principalment lúdica, 

estètica i d'identitat. Així, podem definir el bestiari festiu com el conjunt de figures que 

representen animals reals o imaginaris, que tenen una funció representativa, lúdica o 

protocol·lària dins del context de la festa. 

Aquest bestiari festiu, que té els seus orígens en la tradició llegendària, religiosa, mitològica i 

fantàstica, apareix documentat, com hem vist, des dels inicis de les processons de Corpus. 

Malgrat la seva directa relació amb aquesta festa cristiana, el bestiari festiu es remunta 

clarament a costums i tradicions atàviques, mites essencials que formen part de l'inconscient 

col·lectiu, que el cristianisme va hàbilment adaptar i incorporar a la festa del Corpus i que, 

gràcies a aquesta festa, han pogut sobreviure fins avui, després de desvincular-se un altre cop 

del ritual religiós i convertir-se en un element més del ritual laic de la festa.  
 

                                                 
6 Cf. BRISSET MARTÍN, Demetrio E. “Antropología visual de la simbología del cautiverio femenino”, 
Gazeta de Antropología 23, 2007, n. 40. 
7 ABELLAN, Albert i GRAU, Jan: Bestiari (ponència presentada al Segon Congrés de cultura popular i 
tradicional catalana) [en línia]: http://www.festes.org/arxius/ponenciabestiari.pdf [consulta: 31.12.2007]. 
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II.4.2. Tipologia del bestiari festiu 
El Bestiari festiu es podria dividir en tres grups diferenciats, tot i que aquesta diferenciació no 

exclou la possibilitat d'elements que puguin pertànyer a més d'un grup per la seva funció, 

tradició o característiques concretes8: 

a- Bestiari fantàstic. 

b- Bestiari quotidià lúdic. 

c- Bestiari solemne. 

 
a- Bestiari fantàstic 
La major part del bestiari correspon a aquest apartat i també la major part és bestiari que 

utilitza elements de pirotècnia i que, per tant, es pot incloure dins de la categoria anomenada 

Bestiari de foc.  

Inicialment, en les processons del Corpus medieval, aquest tipus d’animals assumien dues 

simbologies: d’una banda, com a elements malignes, com ara el Drac o la Víbria, per exemple, 

que llençaven foc grec per la boca com a senyal de ferotgia; i, de l’altra, com a elements 

benefactors, com ara el Fènix, per exemple, ocell mitològic que no llençava foc. 

Molts d’aquests animals provenien inicialment de mitologies i creences anteriors. D’altra banda, 

quan es tractava d’animals malignes, la imaginació de l’artista que creava la bèstia 

compendiava totes aquelles parts dels animals més temuts. Així trobem que les bèsties 

fantàstiques són escatades com les serps, amb urpes, amb ales de rat-penat, etc. Amb tot, 

cada un d’aquests animals està referenciat als tractats medievals de bestiari, amb la seva 

simbologia que condiciona que tingui un sentit positiu o malèvol. 

Amb la cristianització de totes les bèsties antigues que van ser incorporades a la processó de 

Corpus, algunes van desaparèixer, com ara el Fènix o 

l'Orifany. La desaparició del Fènix s’explica, perquè el fet que 

tornés a la vida de les seves cendres, tal com apareixia al mite 

grec, atemptava contra el principi cristià de la resurrecció. Pel 

que fa a l’Orifany, una mena d’elefant, la seva desaparició es 

deu al fet que simbolitzava la saviesa, i això tampoc es podia 

concebre fora de la religió. cristiana.  

 

Aquestes bèsties fantàstiques, a mig camí entre allò que és 

real i allò que és imaginari, tenien la mateixa funció a la 

processó que sants, gegants i d’altres comparses. En el marc de les festes majors, també el 

seu paper ha estat i és per tradició més pacífic, participant en cercaviles o ballant en un 

                                                 
8 Aquesta és la classificació que proposen A. Abellan i J. Grau, op.cit., p. 5. 

Imatge 8: La mort d’un fènix, en 
un manuscrit antic. 
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Imatge 10: Mulassa de Barcelona. 

moment del ritual. Podríem dir que gairebé no hi ha referents anteriors al costum actual, cada 

vegada més estès, de celebrar festes a la nit, en les que el foc n’és l'ingredient principal. 

Les bèsties fantàstiques, principalment condicionades per la pròpia estètica, en general són 

festivament agressives, pensades per estimular la imaginació. Com per exemple la cuca fera, 

una figura que vol representar un drac i que és moguda per homes que hi van amagats a sota o 

el basilisc, rèptil fabulós al qual se li atribueix la propietat de matar amb la mirada, representat 

amb ulls i boca ardents, cos de serp, potes de gall, ales espinoses i cua en forma de llança9.  

b- Bestiari quotidià lúdic 
Dins del Bestiari festiu, un altre apartat és el de 

les bèsties que representen un animal real, però 

que en les seves accions dins de la festa també 

té una actitud provocativa. Els millors exemples 

són el Bou i la Mulassa, que, en un sentit teatral, 

poden actuar com les bèsties que representen, 

essent a voltes guites i a voltes dòcils. 

El seu origen anterior al Corpus, probablement 

prové del culte als animals que feien un servei a 

la gent, en una societat marcada per les 

mancances, fins i tot significaven una garantia de 

supervivència.  

 

Amb la seva incorporació al Corpus i el fet de passar a representar animals bíblics, prenen 

simbologies més inofensives. L’exemple del 

Bou i la Mulassa, com a personatges del 

pessebre on va néixer Crist, és 

probablement una interpretació de 

circumstàncies. Si analitzem el paper 

d’aquests dos animals en una festa, trobem 

que és més aviat actiu i provocador i és per 

això que se’ns fa difícil imaginar-los 

amansits en el pessebre.  

 

 

                                                 
9  Enciclopèdia catalana [en línia]. http://www.grec.cat [consulta 21.1.2008]. 

Imatge 11: Bou de Figueres. 
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D'aquests animals quotidians amb una funció lúdica n'hi ha ben pocs i bàsicament tenen un 

sentit d'identitat marcat pel mateix costum. Acostumen a participar en desfilades i encara que 

tenen un paper específic en el ritual, la seva popularitat és relativa. El cas del bou és molt clar, 

atès que durant molts anys només va perviure el de Solsona, possiblement perquè per les 

seves característiques animals no és tant propens al joc amb el públic com ho pot ser la 

mulassa. 

Més modernament han aparegut altres animals que, sense tenir una trajectòria històrica, ja són 

tradicionals en el medi on es mouen. Olot n'és un exemple amb el Conill, el Gat o el Pollastre. 

La creació d'aquests elements obeeix principalment a una iniciativa festiva, com és el cas de la 

Carpa i el Porró de Vilanova i la Geltrú, o la carpa Juanita, que menja amb cullera i beu amb 

porró. 

 
c- Bestiari solemne 
La bèstia festiva que per excel·lència és considerada solemne és l'Àliga. En els seus orígens 

era considerada l’ocell rei per la seva 

majestuositat, perillositat i noblesa. L'Àliga va ser 

cristianitzada al Corpus sota la imatge de l'Àliga 

de Pathmos, la de Sant Joan Evangelista. Aquest 

animal aeri, i per tant més pròxim a la divinitat, és 

el que tenia més importància a nivell protocol·lari, 

fins i tot J. Amades ens diu que el ballador de 

l'Àliga era l'únic càrrec entre els bastaixos que es 

treia per oposició10. 

 

De totes les referències antigues de l’àliga se’n desprèn sempre el fet de ballar. És a dir, a 

diferència de les altres bèsties que, si bé poden ballar, habitualment desfilen, l'Àliga fa de la 

dansa, sempre solemne, la seva funció principal. La pròpia estètica i representativitat de la 

bèstia porten al fet que un ball de l’àliga sempre imita el vol d’ocell, gràvid, poderós i tranquil. 

Actualment, les poblacions que tenen àliga, la consideren un entremès protocol·lari. 

Una altra bèstia solemne recuperada fa poc, és el Lleó, desaparegut de les processons de 

Corpus almenys fa un segle i que ara forma part de les festes de Tarragona, Barcelona i 

Caldes de Montbui. El símbol antic del lleó com a rei dels animals terrestres va derivar en el 

Corpus cap al lleó de Sant Marc evangelista. El lleó, però, malgrat ser també una bèstia 

solemne, no coneixem que hagi tingut una importància protocol·lària similar a la de l’àliga. 
                                                 
10 Per a més informació sobre la figura de l’àguila, cf. PALOMAR, S. L’àguila en el bestiari tradicional, 
Dossier [en línia]. http://lafura.cat/suplements/arxius/ARXIUS/aligues/DOSSI3.HTM; i JUVÉ, M. 
Aproximació al simbolisme de l’àguila, Dossier [en línia]. 
http://lafura.cat/suplements/arxius/ARXIUS/aligues/DOSSI2.HTM i la bibliografia allí exposada.  
 

Imatge 12: fotografia de l’Àliga de Tremp. 
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El lleó, a diferència de l’àliga, és solemne però estàtic. No 

coneixem que el lleó ballés cap dansa concreta, tot i que 

sempre és esmentat en desfilades i processons. 

Possiblement aquesta manca d’activitat o de funció 

específica és la que va provocar la seva desaparició de les 

festes i celebracions. 

A part del bestiari ja esmentat, també incloc la figura dels 

cavallets, atès que també l’he inclòs en el meu estudi del 

bestiari català.  

 
 
 
 

d- Els cavallets 
Els cavallets estan pròxims al bestiari, per la 

seva imatge animal, això sí, formant un sol 

cos amb el genet. És a dir, es tracta d’un grup 

i no d’un element individual. 

Actualment existeixen pocs grups de 

cavallets al nostre país, la majoria d’ells són 

part integrant del ritual de la festa. Només a 

Berga i a Tarragona, els cavallets conserven 

el sentit original de lluita entre moros i 

cristians. 

 

De tot això es pot constatar que els cavallets, malgrat tenir uns trets comuns, presenten 

matisos diferencials entre ells. És evident que la majoria ha perdut el seu simbolisme originari 

d’enfrontament entre moros i cavallers cristians. Així, només a Berga i a Tarragona, conserven 

aquest sentit original. Tot i que s’ha de dir que els cavaellets de Berga tenen una estructura 

creada fa uns cent anys, quan es va renovar la Patum, i els de Tarragona han recuperat el ball 

de turcs i cavallets fa ben pocs anys. 

 

Com fan notar A. Abellán i J. Grau (op.cit., p. 3), és indiscutible que el món dels cavallets està 

creixent. Cal parar atenció al fet que en un espai de no gaires anys s’han creat nous grups de 

cavallets, alguns d’ells amb danses específiques. 

 

Imatge 13: Lleó de Barcelona. 

Imatge 14: Cavallets de Castelló Barcelona. 



Que bèstia! Anàlisi del Bestiari popular català                                                                                            

 

    

 

20

III. ESTUDI SOBRE L’ACTUAL BESTIARI POPULAR A 
CATALUNYA. ANÀLISI I RESULTATS 

III. 1. Delimitació del camp 

Les diferents fonts utilitzades en l’elaboració d’aquest treball situen el bestiari popular en un 

àmbit territorial que aplega, pràcticament, la totalitat dels països catalans, tot i que el meu 

treball es limita, exclusivament, al bestiari popular existent a les comarques de Catalunya, és a 

dir, que no inclouré les Illes Balears, País Valencià, Catalunya Nord ni la franja de Ponent. 

Cronològicament, el meu estudi és un estudi sincrònic, és a dir, pretén fer una anàlisi i diagnosi 

de l’estat actual del bestiari festiu popular català i, concretament, analitzar les dades obtingudes 

durant el període 2007-2008. 

III.2. Metodologia  

Per fer el meu estudi sobre el bestiari popular català, he creat una base de dades a partir del 

catàleg sobre bestiari festiu proporcionat per l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de 

Catalunya que, com ja he explicat, és el catàleg  més ampli i “oficial”, segons fonts de la pròpia 

Generalitat de Catalunya, i que es pot consultar en línia a www.bestiari.cat.  

Els paràmetres analitzats per al meu estudi han estat, en primer lloc, la tipologia (àligues, 

cavallets, dracs, etc.), la localització comarcal, la cronologia referent a la data de construcció, la 

funció (protocol, animació, foc, etc.) i les festes en què participen, per tal de fer una classificació 

tipològica, topològica, cronològica, funcional i referencial del bestiari festiu de Catalunya. 

Amb els resultats d’aquesta anàlisi he elaborat una sèrie de gràfics que ajuden a una millor 

comprensió dels resultats obtinguts i que permeten treure’n unes conclusions molt definides. 

III.3. Descripció de la mostra 

Les bèsties analitzades constitueixen un total de 232, i a continuació n’apareix una relació 

alfabètica: 

 
a.  
àliga antiga de Vilafranca del Penedès 
àliga bicèfala 
àliga de Barcelona 
àliga de la ciutat de Lleida 
àliga de Montblanc 
àliga de Reus 
àliga de Sitges 
àliga de Torredembarra 
aligot de Montblanc 
 
antonot, drac de Sabadell 

apocaleus, drac de Vallirana 
arpella de Barcelona 
asmodeu 
 
b.  
ballarica 
barrina, drac petit de la Geltrú 
basilisc de Reus 
bitxo del Torrent Mitger de Terrassa 
bou de Barcelona 
bou de Figueres 
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bou de Manresa 
bou de Reus 
bou del Vendrell 
bous de Canovelles 
 
c. 
ca cerber bretolàs 
cabra de Reus 
camell 
cap de drac 
cavall bitru 
cavall de foc de Llívia 
cavallet bailo 
cavallets cotoners de Barcelona 
cavallets de la joventut de Perpinyà 
cavallets de Llívia 
cavallets de Mataró 
cavallets de Reus 
cavallets de Sant Jordi de Manresa 
cavallets de Sitges 
cavallets de Torredembarra 
cavallets del patronat del corpus de Lleida 
cavallets d'Igualada 
cavallot de Pedralbes 
ceps infantils de Sant Sadurní d’Anoia 
ceps malalts de Sant Sadurní d’Anoia 
cèrvol tibau 
coll llarg de Manresa 
colom 
corb de Corbera del Llobregat 
cotonines de Vilafranca del Penedès 
cuc de Molins de Rei 
cuc llumenot 
cuca de Castellbisbal 
cuca de Cervera 
cuca del pi de Puigpelat 
cuca japonesa del grup del drac de Terrassa 
cuca llumeneta 
cuca matraca de Cervera 
cuqueta de Castellbisbal 
cuquetes del pi de Puigpelat 

 
 
d. 
diabló de la Selva del Camp 
dofí del casc antic 
dona d'aigua 
drac baldufa 
drac baró de Nou Barris 
drac basser de Granollers 
drac blai, el devastador de terres 
drac Braulio 
drac can sofre 
drac capallà 
drac carmot 
drac ceballot 
drac de Banyeres del Penedès 
drac de Canyelles 

drac de Capellades 
drac de Castellví 
drac de Ciutat Vella 
drac de dracs de la Bisbal d'Empordà 
drac de Duesaigües 
drac de Farfolla de la Sagrada Família 
drac de foc el cabrot 
drac de Gràcia 
drac de Granollers 
drac de la Geltrú 
drac de la Gornal 
drac de la Múnia 
drac de l'agrupació 
drac de l'ateneu popular de Nou Barris 
drac de Sant Llorenç del Penedès 
drac de Manresa 
drac de Moja 
drac de Montblanc 
drac de Nela 
drac de Reus 
drac de Sant Feliu de Llobregat 
drac de Sant Josep de Calasanç 
drac de Sant Quintí de Mediona 
drac de Sants 
drac de Sarrià 
drac de Terrassa 
drac de Vacarisses 
drac de Valls 
drac de Vilafranca del Penedès 
drac de Vilanova 
drac de Vilardell 
drac d'Igualada 
drac draqui fogueró 
drac el més petit de tots 
drac el sanabrot 
drac el sense nom 
drac el tallo 
drac escurcerot de l'Ordal 
drac estarrufat 
drac flameus 
drac fumera 
drac golafre 
drac hamlet 
drac infantil de Reus 
drac infantil de Terrassa 
drac infantil d'Horta Jussà 
drac jove de Gràcia 
drac la cua de drac 
drac la fera foguera 
drac la revolta 
drac l'enforcat de Cornellà 
drac llengot 
drac lo carranco bilandó 
drac magnafoc 
drac mal llamp 
drac olivé 
drac parellot 
drac pepa de Santa Perpètua 
drac pepito de Sant Boi 
drac petit de Granollers 
drac petit de Montblanc 
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drac petit de Sitges 
drac petit de Valls 
drac polla de Cervera 
drac rubricatus 
drac rufino 
drac sagresaure 
drac satània 
drac tarasca 
drac trempat 
drac viagrot 
drac volador de la Sagrega 
draga 
dragolins xarop, pomada i xeringueta 
draguets (dragonets dels blaus) 
 
e. 
el marraco 
estarrufadet, drac petit del Poble Nou 
 
f. 
fil·loxera de Sant Sadurní d’Anoia 
fil·loxera infantil de Sant Sadurní d’Anoia 
fil·loxeretes de Sant Sadurní d’Anoia 
fil·loxeretes infantils de Sant Sadurní d’Anoia 
fura del Penedès 
 
g. 
gall de parets del Vallès 
gàrgola 
garrafó de Premiè del Mar 
garsa 
gat d'Altafulla 
godra, quimera de Caldes de Montbui 
gos cancerber de Canovelles 
grafus 
gralla de foc dels blaus 
gralla guspira 
griu d’Artesa de Lleida 
griu de Barcelona 
guita dels blaus 
 
i.  
indiot de Nulles 
 
l. 
la papallona de Sant Pere 
lleó brumot 
lleó de Barcelona 
lleó de Reus 
lloba de Calella de la Costa 
lo peix de Bellmunt 
 
m. 
 
malaganya 
mamut venux 
martineta 

mulassa de Barcelona 
mulassa de Manresa 
mulassa de Montblanc 
mulassa de Tarragona 
mulassa de Torredembarra 
mulassa de Valls 
mulassa feixuga del Vendrell 
mulassa la boja 
mulassa la cabreta 
mulassa la presumida 
mulassa petita de Tarragona 
mulassa petita de Valls 
mulasseta de Torredembarra 
murtrassa 
mussol de l'Espluga de Francolí 
 
n. 
 
nas de sutge 
 
o. 
 
ós de Llívia 
ós de Valls 
 
p. 
 
pastor jaume i les ovelles 
peix carpa juanita i porró 
pollo del Prat del Llobregat 
pop foll 
porca de Sant Antoni 
puces del Vendrell 
 
r. 
ramat d'ovelles de Canovelles 
rata de Bellvitje 
ruc de la Granada 
ruc garot 
ruc petit de la Granada 
ruc-unicorn burriconi 
 
s. 
senglar de l'Espluga de Francolí 
senglar del Bruc 
senglar la fera 
serpent del Castellot 
sexot de Sant Cugat Sesgarrigues 
 
t. 
tigre drac de la Geltrú 
tolc, la bèstia del clot 
tomasot 
toros embolats 
tremenda 
trumbot de Viladecavalls 
turcs i cavallets de Tarragona 
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u. 
unicorn de Sant Llorenç d’Hortons 
 
v.  
vaca xula 
víbiria de Castellar del Vallès 
víbria ciril·la 
víbria de Barcelona 
víbria de Manresa 

víbria de Nou Barris 
víbria d'Igualada 
víbria del Poble Nou 
víbria serrallenga de Tarragona 
víbria trempada 
vibrieta de Tarragona 
 
x. 
 
xerric, drac petit d' Igualada 
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III.4. Anàlisi de la mostra i resultats 

Com ja s’ha avançat, per analitzar el bestiari català m’he centrat en l’estudi d’algunes de les 

seves característiques més importants i significatives. Aquests paràmetres són els següents:    

1. Tipologia: a partir de la morfologia i de les característiques externes he desenvolupat 

una ordenació del bestiari. En la majoria dels casos, aquesta classificació es correspon 

amb l’animal o bèstia real que representa. 

2. Localització per comarques: en aquest paràmetre, l’ordenació del bestiari s’ha fet a 

partir de la seva situació comarcal en la geografia catalana.  

3. Funcions: en aquest cas, he realitzat un estudi de les funcions que realitza el bestiari 

en les festivitats catalanes. Partint d’una primera classificació en les cinc funcions 

generals (foc, animació, cavallets, protocol i infantil), se’n deriva una posterior 

classificació més concreta degut a la diversitat de funcions de bona part del bestiari 

català. 

4. Cronologia: En aquest paràmetre, l’estudi del bestiari l’he realitzat a partir de la data de 

construcció de cada bèstia, en la seva forma actual. 

5. Festes: Finalment, he realitzat una classificació del bestiari basant-me en les principals 

festes i celebracions, d’arreu de la geografia catalana, en què hi participa la bèstia en 

qüestió. 

 
III.4.1. Paràmetre 1. Tipologia del bestiari català 
A continuació es presenta una relació de tot el bestiari català ordenada alfabèticament i per 

tipologies. En línies generals, he coincidit amb les tipologies que proporciona l’Agrupació del 

Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, però, en alguns casos, he fet algunes modificacions que 

m’han semblat oportunes, com ara el grup anomenat “bèstia indefinida“, on he inclòs aquells 

animals que no tenen unes característiques marcades concretes; o el grup “altres”, on 

apareixen totes aquelles bèsties de les quals solament n’hi ha un exemplar. 

 
 
a. àliga 
 

1. àliga antiga de Vilafranca del Penedès 
2. àliga bicèfala 
3. àliga de Barcelona 
4. àliga de la ciutat de Lleida 
5. àliga de Montblanc 
6. àliga de Reus 
7. àliga de Sitges 
8. àliga de Torredembarra 
9. aligot de Montblanc 

 
b. au 

 
 

1. arpella de Barcelona 
2. colom 
3. corb de Corbera del Llobregat 
4. garrafó de Premiè del Mar 
5. garsa 
6. pop foll 

 
c. bèstia indefinida  
 

1. grafus 
2. malaganya 
3. mamut venux 
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d. bou 
 

1. bou de Barcelona 
2. bou de Figueres 
3. bou de Manresa 
4. bou de Reus 
5. bou del Vendrell 
6. bous de Canovelles 

 
e. ca 
 

1. ca cerber bretolàs 
2. gos cancerber de Canovelles 

 
f. capgròs 
 

1. ceps infantils de Sant Sadurní d’Anoia 
2. ceps malalts de Sant Sadurní d’Anoia 

 
 
 
 
 
 
g. cavall 
 

1. cavall bitru 
2. cavall de foc de Llívia 
3. trumbot de Viladecavalls 

 
h. cavallets 
 

1. cavallet bailo 
2. cavallets cotoners de Barcelona 
3. cavallets de la joventut de Perpinyà 
4. cavallets de Llívia 
5. cavallets de Mataró 
6. cavallets de Reus 
7. cavallets de Sant Jordi de Manresa 
8. cavallets de Sitges 
9. cavallets de Torredembarra 
10. cavallets del patronat del corpus de 

Lleida 
11. cavallets d'Igualada 
12. cotonines de Vilafranca del Penedès 
13. turcs i cavallets de Tarragona 

 
i. cuca 
 

1. cuca llumeneta 
2. cuca de Cervera 
3. cuquetes del pi de Puigpelat 
4. cuc de Molins de Rei 
5. cuc llumenot 
6. cuca matraca de Cervera 
7. cuqueta de CastellBisbal  

 
j. cucafera 
 

1. cuca de Castellbisbal 

2. cuca del pi de Puigpelat 
3. cuca japonesa del grup del drac de 

Terrassa 
4. sexot de Sant Cugat Sesgarrigues 

 
k. drac 
 

1. drac ceballot 
2. drac de Granollers 
3. drac de Gràcia 
4. drac de foc el cabrot 
5. drac de Duesaigües 
6. drac de dracs de la Bisbal d'Empordà 
7. drac de Ciutat Vella 
8. drac de Castellví 
9. drac golafre 
10. drac de Banyeres del Penedès 
11. drac d'Igualada 
12. dofí del casc antic 
13. drac carmot 
14. drac capallà 
15. drac can sofre 
16. drac Braulio 
17. drac blai, el devastador de terres 
18. drac basser de Granollers 
19. drac baró de Nou Barris 
20. drac baldufa 
21. drac de capellades 
22. drac de Sant Quintí de Mediona 
23. drac draqui fogueró 
24. drac de Vilardell 
25. drac de Vilanova 
26. drac de Vilafranca del Penedès 
27. drac de Valls 
28. drac de Vacarisses 
29. drac de Terrassa 
30. drac infantil de Reus 
31. drac de Sants 
32. drac el sense nom 
33. drac de Sant josep de calasanç 
34. drac de Sant Feliu de Llobregat 
35. cap de drac 
36. barrina, drac petit de la Geltrú 
37. asmodeu 
38. apocaleus, drac de Vallirana 
39. antonot, drac de Sabadell 
40. drac de Sarrià 
41. drac hamlet 
42. drac llengot 
43. drac l'enforcat de Cornellà 
44. drac la revolta 
45. drac la fera foguera 
46. drac la cua de drac 
47. drac jove de Gràcia 
48. drac infantil d'Horta Jussà 
49. drac el més petit de tots 
50. drac de l'agrupació 
51. drac el sanabrot 
52. drac de Manresa 
53. drac fumera 
54. drac flameus 
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55. drac de Farfolla de la Sagrada família 
56. drac estarrufat 
57. drac escurcerot de l'Ordal 
58. drac el tallo 
59. drac lo carranco bilandó 
60. drac infantil de Terrassa 
61. draguets (dragonets dels blaus) 
62. drac rubricatus 
63. drac rufino 
64. drac satània 
65. drac tarasca 
66. drac trempat 
67. drac viagrot 
68. estarrufadet, drac petit del Poble Nou 
69. drac polla de Cervera 
70. drac de l'ateneu popular de Nou Barris 
71. drac volador de la Sagrega 
72. el marraco 
73. puces del Vendrell 
74. serpent del Castellot 
75. tigre drac de la Geltrú 
76. gàrgola 
77. xerric, drac petit d' Igualada 
78. drac de la Geltrú 
79. draga 
80. drac mal llamp 
81. drac de Canyelles 
82. dragolins xarop, pomada i xeringueta 
83. drac petit de Valls 
84. drac de Montblanc 
85. drac de la Múnia 
86. drac de Nela 
87. drac de Sant Llorenç del Penedès 
88. drac magnafoc 
89. drac de Moja 
90. drac olivé 
91. drac parellot 
92. drac pepa de Santa Perpètua 
93. drac pepito de Sant Boi 
94. drac petit de Granollers 
95. drac de la Gornal 
96. drac petit de Montblanc 
97. drac petit de Sitges 
98. drac de Reus 

 
 
l. figura mitològica 
 

1. unicorn de Sant Llorenç d’Hortons 
2. ruc-unicorn burriconi 
3. basilisc de Reus 
4. dona d'aigua 

 
m. gall 
 

1. tomasot 
2. pollo del prat del Llobregat 
3. gall de parets del vallès 

 
n. gat 
 

1. gat d'Altafulla 
2. martineta 

 
o. gralla 
 

1. gralla guspira 
2. gralla de foc dels blaus 

 
p. griu 
 

1. griu de Barcelona 
2. griu d’Artesa de Lleida 

 
q. guita 
 

1. guita dels blaus 
2. cabra de Reus 
3. nas de sutge 

 
 
r. insecte 
 

1. la papallona de Sant Pere 
2. fil·loxeretes infantils de Sant Sadurní 

d’Anoia 
3. fil·loxeretes de Sant Sadurní d’Anoia 
4. fil·loxera de Sant Sadurní d’Anoia 
5. diabló de la Selva del Camp 
6. fil·loxera infantil de Sant Sadurní 

d’Anoia 
 
s. lleó 
 

1. lleó de Reus 
2. lleó de Barcelona 
3. lleó brumot 

 
t. mulassa 
 

1. mulassa de Valls 
2. coll llarg de Manresa 
3. cavallot de Pedralbes 
4. mulassa de Barcelona 
5. mulassa de Montblanc 
6. mulassa de Tarragona 
7. mulassa de Manresa 
8. mulassa de Torredembarra 
9. mulasseta de Torredembarra 
10. mulassa feixuga del Vendrell 
11. mulassa la boja 
12. mulassa la cabreta 
13. mulassa petita de Tarragona 
14. mulassa petita de Valls 
15. mulassa la presumida 

 
u.ós 
 

1. ós de Valls   
2. ós de Llívia   

 
v. ovelles 
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1. pastor jaume i les ovelles 
2. ramat d'ovelles de Canovelles 

 
w. peix 
 

1. lo peix de bellmunt 
2. peix carpa juanita i porró 

 
x. ruc 
 

1. ruc petit de la Granada 
2. ruc de la Granada 
3. ruc garot 

 
y. senglar 
 

1. senglar de l'Espluga de Francolí   
2. senglar del bruc   
3. senglar la fera   

 
z. víbria 
 

1. vibrieta de Tarragona 
2. víbria trempada 
3. víbria serrallenga de Tarragona 
4. víbria d'Igualada 
5. víbria del Poble Nou 

6. víbria de Nou Barris 
7. víbria de Manresa 
8. víbiria de Castellar del Vallès 
9. víbria ciril·la 
10. tremenda 
11. víbria de Barcelona 

 
 
 
altres 

1. murtrassa 
2. bitxo del torrent mitger de Terrassa 
3. camell 
4. cèrvol tibau 
5. drac sagresaure 
6. fura del penedès 
7. indiot de Nulles 
8. ballarica 
9. tolc, la bèstia del clot 
10. lloba de Calella de la costa 
11. mussol de l'Espluga de Francolí 
12. porca de Sant Antoni 
13. godra, quimera de Caldes de Montbui 
14. rata de Bellvitje 
15. toros embolats 
16. vaca xula 
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Gràfic 1. Tipologia del bestiari català
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Com es pot observar en aquest el primer gràfic (gràfic 1), de les 232 bèsties populars que es 

troben a Catalunya, un 42%, és a dir 98 bèsties, són dracs. Així doncs, resulta que els dracs 

constitueixen el grup dominant amb molta diferència respecte de la resta de tipologies animals, 

els percentatges de les quals oscil·len entre el 6% i l’1%. 

Així, les 15 mulasses representen un 6’5% i els 13 cavallets en representen un 5’6%. Un 4’7% 

són víbries, és a dir 11 bèsties. Seguidament trobem les 9 àligues que suposen un 3’9%. Els 6 

bous, els 6 insectes i les 6 aus constitueixen un 2’6%, respectivament. I les 7 cuques 

representen un 3%. El percentatge de les 4 cucaferes i les 4 figures mitològiques s’eleva a 

1’7% per a cada categoria. Un 7% està format per un grup de difícil catalogació (altres), mentre 

que bèsties com ara senglars, rucs, lleons, guites, gats, bèsties indefinides i cavalls, 

representen un 1’3% cadascuna. 

Finalment, peixos, ovelles, óssos, grius, gralles, gats, capgrossos i cans constitueixen grups 

que suposen un 0’9%, cadascun. 

Com ja hem vist, doncs, el tipus de bèstia que clarament predomina és el drac que, segons la 

classificació proposada per A. Abellan i J. Grau, és una bèstia que pertany a la categoria de 

bestiari fantàstic i de foc. Li seguirien la mulassa, corresponent al bestiari quotidià lúdic, els 

cavallets, la víbria (novament procedent del bestiari fantàstic i, com veurem més endavant, una 

versió femenina del drac) i l’àliga (bestiari solemne). 
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III.4.2. Paràmetre 2. Distribució geogràfica 
L’anàlisi de la localització de les figures del bestiari popular té com a objectiu esbrinar si hi ha 

una particular concentració d’aquestes en zones concretes i, per tant, determinar si la tradició 

folklòrica està igual d’arrelada a tot el territori català o si hi ha diferències geogràfiques en 

aquesta qüestió.  

A continuació es presenta una relació alfabètica de tot el bestiari català segons la seva 

localització comarcal.  

 
 
Alt camp   
 

1. cuca del pi de Puigpelat 
2. cuquetes del pi de Puigpelat 
3. drac de Valls 
4. drac petit de Valls 
5. indiot de Nulles 
6. mulassa de Valls 
7. mulassa petita de Valls 
8. ós de Valls 

 
Alt Empordà   
 

1. bou de Figueres 
2. drac la revolta 
3. porca de Sant Antoni 

 
Alt Penedès   
 

1. àliga antiga de Vilafranca del Penedès 
2. ballarica 
3. ceps infantils de Sant Sadurní d’Anoia 
4. ceps malalts de Sant Sadurní d’Anoia 
5. cotonines de Vilafranca del Penedès 
6. drac de Castellví 
7. drac de la Gornal 
8. drac de la Múnia 
9. drac de l'agrupació 
10. drac de Moja 
11. drac de Sant Quintí de Mediona 
12. drac de Vilafranca del Penedès 
13. drac llengot 
14. drac parellot 
15. fil·loxera de Sant Sadurní d’Anoia 
16. fil·loxera infantil de Sant Sadurní 

d’Anoia 
17. fil·loxeretes de Sant Sadurní d’Anoia 
18. fil·loxeretes infantils de Sant Sadurní 

d’Anoia 
19. fura del penedès 
20. malaganya 
21. ruc de la Granada 
22. ruc petit de la Granada 
23. serpent del Castellot 
24. sexot de Sant Cugat Sesgarrigues 
25. tomasot 
26. unicorn de Sant Llorenç d’Hortons 

 
Anoia   
 

1. cavallets d'Igualada 
2. drac de capellades 
3. drac d'Igualada 
4. drac draqui fogueró 
5. drac flameus 
6. drac mal llamp 
7. senglar del bruc 
8. víbria d'Igualada 
9. xerric, drac petit d' Igualada 

 
Bages   
 

1. asmodeu 
2. bou de Manresa 
3. cavallets de Sant Jordi de Manresa 
4. coll llarg de Manresa 
5. drac de Manresa 
6. gàrgola 
7. mulassa de Manresa 
8. nas de sutge 
9. tremenda 
10. víbria de Manresa 

 
Baix Camp   
 

1. àliga de Reus 
2. basilisc de Reus 
3. bou de Reus 
4. cabra de Reus 
5. cavallets de Reus 
6. diabló de la Selva del Camp 
7. drac de Reus 
8. drac infantil de Reus 
9. lleó de Reus 

 
Baix Ebre   
 

1. drac golafre 
2. grafus 

 
Baix Empordà   
 

1. drac de dracs de la Bisbal d'Empordà 
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Baix Llobregat 
 

2. apocaleus, drac de Vallirana 
3. camell 
4. corb de corbera del Llobregat 
5. cuc de Molins de Rei 
6. drac Braulio 
7. drac de Sant Feliu de Llobregat 
8. drac escurcerot de l'Ordal 
9. drac la cua de drac 
10. drac l'enforcat de Cornellà 
11. drac olivé 
12. drac pepito de Sant Boi 
13. drac rubricatus 
14. drac rufino 
15. garsa 
16. lleó brumot 
17. mamut venux 
18. murtrassa 
19. pollo del prat del Llobregat 

 
Baix Penedès   
 

1. bou del Vendrell 
2. dona d'aigua 
3. drac carmot 
4. drac de Banyeres del Penedès 
5. drac de foc el cabrot 
6. drac de Sant Llorenç del Penedès 
7. drac el tallo 
8. mulassa feixuga del Vendrell 
9. pastor jaume i les ovelles 
10. puces del Vendrell 
11. ruc garot 

 
Barcelonès   
 

1. àliga de Barcelona 
2. arpella de Barcelona 
3. bou de Barcelona 
4. ca cerber bretolàs 
5. cavallets cotoners de Barcelona 
6. cavallot de Pedralbes 
7. dofí del casc antic 
8. drac baldufa 
9. drac baró de Nou Barris 
10. drac blai, el devastador de terres 
11. drac can sofre 
12. drac capallà 
13. drac de Ciutat Vella 
14. drac de Farfolla de la Sagrada família 
15. drac de Gràcia 
16. drac de l'ateneu popular de Nou Barris 
17. drac de Nela 
18. drac de Sant josep de calasanç 
19. drac de Sants 
20. drac de Sarrià 
21. drac el més petit de tots 
22. drac estarrufat 
23. drac fumera 
24. drac infantil d'Horta Jussà 

25. drac jove de Gràcia 
26. drac sagresaure 
27. drac satània 
28. drac tarasca 
29. drac trempat 
30. drac volador de la Sagrega 
31. dragolins xarop, pomada i xeringueta 
32. estarrufadet, drac petit del Poble Nou 
33. griu de Barcelona 
34. lleó de Barcelona 
35. mulassa de Barcelona 
36. rata de Bellvitje 
37. tolc, la bèstia del clot 
38. víbria de Barcelona 
39. víbria de Nou Barris 
40. víbria del Poble Nou 
41. víbria trempada 

 
 
 
 
Cerdanya   
 

1. cavall de foc de Llívia 
2. cavallets de Llívia 
3. ós de Llívia 

 
Conca de Barberà   
 

1. àliga de Montblanc 
2. aligot de Montblanc 
3. cap de drac 
4. drac de Montblanc 
5. drac petit de Montblanc 
6. mulassa de Montblanc 
7. mussol de l'Espluga de Francolí 
8. senglar de l'Espluga de Francolí 

 
Garraf   
 

1. àliga de Sitges 
2. barrina, drac petit de la Geltrú 
3. cavallets de Sitges 
4. drac de Canyelles 
5. drac de la Geltrú 
6. drac de Vilanova 
7. drac la fera foguera 
8. drac magnafoc 
9. drac petit de Sitges 
10. drac viagrot 
11. draga 
12. mulassa la boja 
13. mulassa la cabreta 
14. mulassa la presumida 
15. peix carpa juanita i porró 
16. tigre drac de la Geltrú 

 
Gironès   
 

1. cavallets de la joventut de perpinyà 
2. drac hamlet 
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Maresme   
 

1. cavallets de Mataró 
2. garrafó de Premiè del Mar 
3. lloba de Calella de la costa 

 
Montsià   
 

1. drac el sanabrot 
 
Osona   
 

1. senglar la fera 
Pallars Jussà   
 

1. àliga bicèfala 
 
Pla de l’Estany   
 

1.    drac el sense nom 
 
Priorat   
 

1. drac de Duesaigües 
2. lo peix de bellmunt 

 
Segarra   

1. cèrvol tibau 
2. cuca de Cervera 
3. cuca matraca de Cervera 
4. drac lo carranco bilandó 
5. drac polla de Cervera 

 
Segrià   
 

1. àliga de la ciutat de Lleida 
2. cavallets del patronat del corpus de 

Lleida 
3. lo marraco 
4. griu d’Artesa de Lleida 

 
Tarragonès   
 

1. àliga de Torredembarra 
2. cavallets de Torredembarra 
3. cuc llumenot 
4. cuca llumeneta 
5. gat d'Altafulla 

6. mulassa de Tarragona 
7. mulassa de Torredembarra 
8. mulassa petita de Tarragona 
9. mulasseta de Torredembarra 
10. turcs i cavallets de Tarragona 
11. víbria serrallenga de Tarragona 
12. vibrieta de Tarragona 

 
Vallès Occidental 
 

1. antonot, drac de Sabadell 
2. bitxo del torrent mitger de Terrassa 
3. cuca de Castellbisbal 
4. cuca japonesa del grup del drac de 

Terrassa 
5. cuqueta de Castellbisbal 
6. drac de Terrassa 
7. drac de Vacarisses 
8. drac infantil de Terrassa 
9. drac pepa de Santa Perpètua 
10. la papallona de Sant Pere 
11. martineta 
12. pop foll 
13. trumbot de Viladecavalls 
14. vaca xula 
15. víbiria de Castellar del Vallès 

 
Vallès Oriental   
 

1. bous de Canovelles 
2. cavall bitru 
3. cavallet bailo 
4. colom 
5. drac basser de Granollers 
6. drac ceballot 
7. drac de Granollers 
8. drac de Vilardell 
9. drac petit de Granollers 
10. draguets (dragonets dels blaus) 
11. gall de parets del vallès 
12. godra, quimera de Caldes de Montbui 
13. gos cancerber de Canovelles 
14. gralla de foc dels blaus 
15. gralla guspira 
16. guita dels blaus 
17. ramat d'ovelles de Canovelles 
18. ruc-unicorn burriconi 
19. toros embolats 
20. víbria ciril·la 
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Gràfic2. Localització comarcal del bestiari català

 
Tal com es desprèn de les dades que apareixen en el gràfic 2, de les 41 comarques de 

Catalunya, la comarca on trobem més bestiari és la del Barcelonès, que compta amb 41 

bèsties, nombre que representa un 17’7% del bestiari total. L’11’2% es troba a la comarca de 

l’Alt Penedès, que compta amb 26 bèsties. Seguidament trobem la comarca del Vallès Oriental, 

constituïda per 20 bèsties que representen el 8’6%. El 7’8% el trobem en la comarca del Baix 

Llobregat, en la qual hi ha 18 bèsties. La comarca del Garraf compta amb 16 bèsties, que 

suposen el 6’9%. El 6’5% el trobem al Vallès Occidental, on hi ha 15 bèsties. En el Tarragonès 

la presència d’aquest tipus de figura és del 5’2%, és a dir, 12 bèsties. En el Baix Penedès s’hi 

troben 11 bèsties que representen el 4’7%. Les 10 bèsties del Bages suposen un 4’3%. Les 9 

bèsties de l’Anoia i les 9 del Baix Camp representen el 3’9%. L’Alt Camp i la Conca de Barberà 

tenen 8 bèsties cadascun, que constitueixen el 3’4% cada una. Les 5 bèsties de la Segarra i les 

4 bèsties del Segrià representen el 2’2% i l’1’7% cadascuna. Amb l’1’3% trobem les 3 bèsties 

de l’Alt Empordà, les 3 de la Cerdanya i les 3 del Maresme. Les 2 bèsties del Baix Ebre, les 2 

del Gironès i les 2 del Priorat representen el 0’9% en cada cas. Finalment, trobem les 

comarques del Baix Empordà, del Montsià, d’Osona, del Pallars Jussà i del Pla de l’Estany que 

tenen una sola bèstia cadascuna i que representa el 0’4%. 
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Per tal de poder veure més clarament la distribució comarcal del bestiari popular català, he 

elaborat aquest mapa (gràfic 3) agrupant els resultats del gràfic anterior en cinc segments 

percentuals, indicant amb el color més intens la major concentració de bestiari (més del 15%) i 

amb el color més pàl·lid la menor concentració (fins el 2%). 

L’observació del mapa ens permet veure clarament que la majoria del bestiari es troba a la 

zona del litoral català, amb un nucli molt marcat en la comarca del Barcelonès, seguida per la 

de l’Alt Penedès. La resta de bestiari s’estén cap a l’interior per la zona central, essent les 

comarques perifèriques les que presenten una menor incidència.   

Com es pot veure en el mapa, indicat amb color blanc, hi ha fins a 15 comarques (totes elles en 

la zona perifèrica) que no tenen bestiari registrat. 

De tot això podem concloure que la tradició folklòrica pel que fa al bestiari festiu està més 

present i viva a la zona de la Catalunya oriental, i dins d’aquesta, a la zona que envolta el 

Barcelonès.  
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III.4.3. Paràmetre 3. Classificació funcional 
En el present apartat s’analitzarà la distribució del bestiari festiu en relació a la funció o 

funcions que assumeix en el marc de la festa popular catalana. Les funcions generals que 

habitualment s’atribueixen a les figures del bestiari festiu són cinc: foc, animació, cavallets, 

protocol i infantil. Ara bé, atesa la diversitat de funcions de bona part de figures del bestiari 

català, he creat tres grups de classificació: les bèsties que assumeixen una única funció, les 

que n’assumeixen dues i les que n’assumeixen tres, cas en què les combinacions possibles 

són diverses. 

 
A. Una sola funció 
 
a. animació 
 

1. lo peix de bellmunt 
2. tomasot 
3. cavallot de Pedralbes 
4. ós de Valls 
5. mussol de l'Espluga de Francolí 
6. cuca del pi de Puigpelat 
7. cuca japonesa del grup del drac de 

Terrassa 
8. cuca llumeneta 
9. trumbot de Viladecavalls 
10. drac basser de Granollers 
11. murtrassa 
12. lleó de Reus 
13. indiot de Nulles 
14. gall de parets del vallès 
15. fura del penedès 
16. drac de Montblanc 
17. el marraco 
18. drac rufino 
19. dona d'aigua 
20. ballarica 
21. bou de Reus 
22. vaca xula 

 
b. cavallets  
 

1. cavallets d'Igualada 
2. cavallets de Sitges 
3. cavallets de la joventut de perpinyà 

 
 
 
c. foc 

1. drac de Castellví 
2. bou de Manresa 
3. drac de la Múnia 
4. drac de capellades 
5. drac de dracs de la Bisbal d'Empordà 
6. drac de Banyeres del Penedès 
7. bou del Vendrell 
8. drac de Duesaigües 
9. drac de foc el cabrot 

10. drac de Gràcia 
11. drac d'Igualada 
12. drac de Granollers 
13. drac de l'agrupació 
14. drac de Nela 
15. àliga de Sitges 
16. drac rubricatus 
17. drac pepito de Sant Boi 
18. drac pepa de Santa Perpètua 
19. drac parellot 
20. drac olivé 
21. antonot, drac de Sabadell 
22. drac de la Geltrú 
23. drac magnafoc 
24. drac ceballot 
25. asmodeu 
26. drac de Moja 
27. drac de Canyelles 
28. bou de Figueres 
29. drac de l'ateneu popular de Nou Barris 
30. drac baró de Nou Barris 
31. drac de la Gornal 
32. drac mal llamp 
33. drac escurcerot de l'Ordal 
34. drac llengot 
35. drac l'enforcat de Cornellà 
36. drac la revolta 
37. drac la fera foguera 
38. drac la cua de drac 
39. drac hamlet 
40. drac blai, el devastador de terres 
41. drac de Farfolla de la Sagrada família 
42. ceps malalts de Sant Sadurní d’Anoia 
43. drac el tallo 
44. drac el sense nom 
45. drac el sanabrot 
46. drac draqui fogueró 
47. drac de Vilardell 
48. drac de Sarrià 
49. drac flameus 
50. drac sagresaure 
51. drac capallà 
52. drac Braulio 
53. cuca de Cervera 
54. ca cerber bretolàs 
55. drac de Vilanova 



Que bèstia! Anàlisi del Bestiari popular català                                                                                            

 

    

 

35

56. camell 
57. drac lo carranco bilandó 
58. cuca matraca de Cervera 
59. drac de Sants 
60. drac de Sant Llorenç del Penedès 
61. drac de Sant Feliu de Llobregat 
62. cuca de Castellbisbal 
63. cuc llumenot 
64. drac de Sant Quintí de Mediona 
65. coll llarg de Manresa 
66. drac carmot 
67. diabló de la Selva del Camp 
68. pollo del prat del Llobregat 
69. garsa 
70. víbria trempada 
71. puces del Vendrell 
72. gralla de foc dels blaus 
73. gralla guspira 
74. griu d’Artesa de Lleida 
75. griu de Barcelona 
76. rata de Bellvitje 
77. porca de Sant Antoni 
78. godra, quimera de Caldes de Montbui 
79. malaganya 
80. mamut venux 
81. martineta 
82. pop foll 
83. peix carpa juanita i porró 
84. víbria serrallenga de Tarragona 
85. nas de sutge 
86. mulassa feixuga del Vendrell 
87. guita dels blaus 
88. drac volador de la Sagrega 
89. víbria de Nou Barris 
90. víbiria de Castellar del Vallès 
91. drac viagrot 
92. víbria ciril·la 
93. unicorn de Sant Llorenç d’Hortons 
94. víbria d'Igualada 
95. toros embolats 
96. tolc, la bèstia del clot 
97. tigre drac de la Geltrú 
98. senglar del bruc 
99. serpent del Castellot 
100. fil·loxera de Sant Sadurní d’Anoia 
101. senglar la fera 
102. senglar de l'Espluga de Francolí 
103. sexot de Sant Cugat Sesgarrigues 
104. fil·loxeretes de Sant Sadurní d’Anoia 

 
d. infantil 

1. drac infantil d'Horta Jussà 
2. drac infantil de Reus 

 
e. protocol 
 

1. basilisc de Reus 
2. àliga de la ciutat de Lleida 
3. àliga de Torredembarra 
4. lloba de Calella de la costa 
5. àliga bicèfala 

6. cap de drac 
7. gat d'Altafulla 
8. cèrvol tibau 
9. colom 
10. mulassa de Montblanc 
11. mulassa de Tarragona 
12. mulassa de Valls 
13. àliga antiga de Vilafranca del Penedès 
14. draga 
15. lleó de Barcelona 
16. ós de Llívia 
17. àliga de Barcelona 
18. ruc garot 
19. àliga de Reus 
20. drac de Sant josep de calasanç 
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B. Dues funcions 
 

1. ruc-unicorn burriconi 
2. cuquetes del pi de Puigpelat 
3. pastor jaume i les ovelles 
4. cavallets de Reus 
5. garrafó de Premiè del Mar 
6. dofí del casc antic 
7. bitxo del torrent mitger de Terrassa 
8. cuc de Molins de Rei 
9. corb de corbera del Llobregat 
10. lleó brumot 
11. drac polla de Cervera 
12. drac de Vacarisses 
13. arpella de Barcelona 
14. cabra de Reus 
15. drac can sofre 
16. vibrieta de Tarragona 
17. ramat d'ovelles de Canovelles 
18. drac satània 
19. drac el més petit de tots 
20. drac petit de Granollers 
21. tremenda 
22. cuqueta de Castellbisbal 
23. ceps infantils de Sant Sadurní d’Anoia 
24. drac jove de Gràcia 
25. barrina, drac petit de la Geltrú 
26. bous de Canovelles 
27. drac petit de Sitges 
28. drac trempat 
29. drac de Vilafranca del Penedès 
30. drac de Valls 
31. drac de Terrassa 
32. víbria de Barcelona 
33. víbria del Poble Nou 
34. drac estarrufat 
35. drac de Reus 
36. drac fumera 
37. drac tarasca 
38. gàrgola 
39. cavall de foc de Llívia 
40. drac de Ciutat Vella 
41. cavall bitru 
42. bou de Barcelona 
43. apocaleus, drac de Vallirana 
44. víbria de Manresa 

45. mulassa de Manresa 
46. gos cancerber de Canovelles 
47. mulassa de Barcelona 
48. drac de Manresa 
49. la papallona de Sant Pere 
50. mulassa la presumida 
51. mulassa la boja 
52. àliga de Montblanc 
53. cavallet bailo 
54. cavallets cotoners de Barcelona 
55. cavallets de Llívia 
56. cavallets de Mataró 
57. cavallets del patronat del corpus de 

Lleida 
58. aligot de Montblanc 
59. mulassa petita de Tarragona 
60. mulassa petita de Valls 

 
C. Més de dues funcions 
 

1. drac petit de Montblanc 
2. mulassa la cabreta 
3. draguets (dragonets dels blaus) 
4. cotonines de Vilafranca del Penedès 
5. turcs i cavallets de Tarragona 
6. cavallets de Sant Jordi de Manresa 
7. cavallets de Torredembarra 
8. dragolins xarop, pomada i xeringueta 
9. fil·loxera infantil de Sant Sadurní 

d’Anoia 
10. estarrufadet, drac petit del Poble Nou 
11. drac petit de Valls 
12. fil·loxeretes infantils de Sant Sadurní 

d’Anoia 
13. drac baldufa 
14. drac golafre 
15. ruc de la Granada 
16. mulassa de Torredembarra 
17. grafus 
18. xerric, drac petit d' Igualada 
19. drac infantil de Terrassa 
20. mulasseta de Torredembarra 
21. ruc petit de la Granada 

 

 
A continuació, per tal d’il·lustrar millor aquesta classificació he elaborat diversos gràfics.  

En el gràfic 4, es mostra la distribució del bestiari festiu català organitzat pel nombre de 

funcions que realitza (una, dues o més de dues). A partir d’aquesta gràfica n’he elaborat tres 

més, una per cada nombre de funcions. Així, en el gràfic 5, s’il·lustra la distribució percentual  

d’aquelles bèsties que realitzen una sola funció (animació, cavallets, protocol, infantil o foc). 

En el gràfic 6, es mostra la distribució funcional de totes aquelles bèsties amb doble funció, en 

totes les seves combinacions possibles. 

Finalment, en el gràfic 7, apareixen aquelles bèsties que realitzen més de dues funcions.  
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Gràfic 4. Distribució del bestiari per nombre de funcions

65%

26%
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una funció

dues funcions

més de dues funcions
 

 

Com es pot veure en el gràfic 4, un 65% del bestiari català, és a dir, 151 bèsties, realitza una 

sola funció (animació, cavallets, foc, infantil o protocol). 

Un altre grup (60 de les bèsties), que representa un 26% del total, desenvolupa dues 

d’aquestes funcions combinades. I el percentatge restant, un 9%, és a dir 21 bèsties, realitza 

més de dues funcions. 

15%

2%

69%

1%

13%

ANIMACIÓ

CAVALLETS

FOC

INFANTIL

PROTOCOL

Gràfic 5. Distribució del bestiari d'una unica funció

 
Com es desprèn del gràfic 5, la majoria de les bèsties (un 69%) tenen una funció de foc, mentre 

que només un 15% la tenen d’animació, un 13% de protocol, i tan sols un 2% correspon a la 

categoria de cavallets i un 1% a l’infantil. De manera que podem assegurar que, entre les 

bèsties que tenen una única funció, predomina de forma molt clara, el bestiari que realitza la 

funció de foc.  
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Gràfic 6 Distribució del bestiari de doble funció

 
Com es pot observar en el gràfic 6, un 34% del bestiari que assumeix dues funcions realitza 

funcions de foc i de protocol, mentre que un 23% és de foc i infantil; un 17% pertany a les 

categories de foc i d’animació; un 8% són cavallets i alhora tenen una funció protocol·lària; un 

altre 7% són alhora protocol·laris i d’animació; un 5% són infantils i protocol·laris, i els 3% són 

d’animació i infantils i de cavallets o d’animació. 
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Gràfic 7. Distribució del bestiari de més de dues funcions
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Com es desprèn del gràfic 7, un 29% del bestiari combina les funcions de foc, infantils i de 

protocol; el 19% realitza funcions, per una banda, d’animació, foc i protocol, i per l’altra, de 

cavallets, d’animació i protocol. Les bèsties que representen els 14% fan funcions d’animació, 

infantil i de protocol, i d’animació, de foc i infantils. Finalment, el 5% del bestiari realitza 

funcions d’animació, de foc, infantils i protocol·làries.  

Si comparem els resultats obtinguts en les tres grans classificacions (bestiari amb una, dues o 

més funcions), obtenim que de forma clara predomina sempre la funció de foc, sola o 

combinada amb altres funcions. Això, podria explicar-se pel fet que el bestiari de foc és el que 

deu resultar més atractiu des d’un punt de vista popular i festiu, per la vistositat dels focs 

d’artifici, per la pròpia estètica del bestiari (color, forma, etc.), per l’actitud festivament 

agressiva, pensada per estimular la imaginació, en un sentit morbós de por i de gresca. 

 

III.4.4. Paràmetre 4. Cronologia 

Per a l’estudi d’aquest paràmetre, he pres les dades, com ja he dit, que proporciona l’Agrupació 

del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya. Això, que inicialment semblava un avantatge, 

finalment ha resultat ser un inconvenient, ja que la data que apareix a la fitxa confeccionada per 

l’Agrupació a la seva web és la data de construcció de la bèstia actualment en actiu, i no la data 

de la primera aparició de la bèstia en el seu primer format. Sóc conscient que hagués estat més 

interessant analitzar aquesta primera data d’aparició, però això suposaria un esforç de recerca 

que ultrapassa els límits temporals i espacials d’un treball com el que ara presento, ja que 

aquesta dada cronològica no apareix recollida enlloc de forma organitzada. 

A continuació es presenta una relació de tot l’actual bestiari català ordenat cronològicament, de 

més antic a més modern: 
 
b- de 1911 a 1920 
 

1. el marraco 
 
c- de 1921 a 1930 
 

1. drac la fera foguera 
2. àliga antiga de Vilafranca del Penedès 
 

d- de 1931 a 1940 
 

1. cavallets cotoners de Barcelona 
 
e- de 1941 a 1950 
 

1. drac de Vilanova 
 
f- de 1951 a 1960 
 

1. drac de Sant Quintí de Mediona 
 
g- de 1971 a 1980 

1. cotonines de Vilafranca del Penedès 
2. mulassa la boja 
3. cavallets de la joventut de Perpinyà 
4. tigre drac de la Geltrú 
5. cuca de Cervera 
6. cuca de Castellbisbal 
 

 
 
h- de 1981 a 1990 
 

1. àliga de Montblanc 
2. barrina, drac petit de la Geltrú 
3. camell 
4. drac de Gràcia 
5. drac de la Gornal 
6. drac de Montblanc 
7. drac de Terrassa 
8. drac d'Igualada 
9. mulassa de Montblanc 
10. cavallets de Sant Jordi de Manresa 
11. coll llarg de Manresa 
12. colom 
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13. drac de Banyeres del Penedès 
14. garsa 
15. murtrassa 
16. nas de sutge 
17. àliga de Sitges 
18. bou de Manresa 
19. cuca matraca de Cervera 
20. drac de dracs de la Bisbal d'Empordà 
21. drac el més petit de tots 
22. drac polla de Cervera 
23. drac trempat 
24. toros embolats 
25. víbria de Manresa 
26. cuca japonesa del grup del drac de 

Terrassa 
27. drac carmot 
28. drac volador de la Sagrega 
29. mulassa la cabreta 
30. antonot, drac de Sabadell 
31. bitxo del torrent mitger de Terrassa 
32. drac de la Múnia 
33. drac de Manresa 
34. drac de Sant Feliu de Llobregat 
35. drac de Vacarisses 
36. drac de Valls 
37. drac estarrufat 
38. drac golafre 
39. mulassa de Manresa 
40. drac baró de Nou Barris 
41. drac de l'ateneu popular de Nou Barris 
42. drac de Ciutat Vella 
43. fil·loxeretes de Sant Sadurní d’Anoia 
44. guita dels blaus 
45. mulassa de Tarragona 
46. mulassa de Valls 
47. peix carpa juanita i porró 
48. cuqueta de Castellbisbal 
49. drac de Sant Llorenç del Penedès 
50. drac petit de Sitges 
51. mulassa de Barcelona 
52. serpent del Castellot 
53. víbria d'Igualada 
54. àliga de Barcelona 
55. arpella de Barcelona 
56. asmodeu 
57. ceps malalts de Sant Sadurní d’Anoia 
58. cuca del pi de Puigpelat 
59. drac Braulio 
60. drac de Sarrià 
61. drac de Vilardell 
62. drac l'enforcat de Cornellà 
63. drac mal llamp 
64. ruc de la Granada 
65. cavallets d'Igualada 
66. drac blai, el devastador de terres 
67. drac capallà 
68. drac de Granollers 
69. drac el sense nom 
70. fil·loxera de Sant Sadurní d’Anoia 
71. turcs i cavallets de Tarragona 
72. víbria trempada 

i- de 1991 a 2000 
 

1. cavallet bailo 
2. drac de foc el cabrot 
3. drac llengot 
4. malaganya 
5. pollo del prat del Llobregat 
6. drac de Reus 
7. drac parellot 
8. drac sagresaure 
9. la papallona de Sant Pere 
10. senglar de l'Espluga de Francolí 
11. vaca xula 
12. víbria del Poble Nou 
13. àliga de Torredembarra 
14. bou de Barcelona 
15. corb de corbera del Llobregat 
16. drac basser de Granollers 
17. drac flameus 
18. drac tarasca 
19. gralla de foc dels blaus 
20. lleó de Barcelona 
21. unicorn de Sant Llorenç d’Hortons 
22. víbria de Barcelona 
23. víbria serrallenga de Tarragona 
24. cavallets de Mataró 
25. cavallets de Torredembarra 
26. drac ceballot 
27. drac escurcerot de l'Ordal 
28. griu de Barcelona 
29. rata de Bellvitje 
30. sexot de Sant Cugat Sesgarrigues 
31. víbria ciril·la 
32. cavallot de Pedralbes 
33. cuc de Molins de Rei 
34. drac de capellades 
35. mulassa de Torredembarra 
36. mulassa feixuga del Vendrell 
37. mulassa la presumida 
38. ós de Valls 
39. porca de Sant Antoni 
40. tolc, la bèstia del clot 
41. víbiria de Castellar del Vallès 
42. àliga de Reus 
43. drac de Castellví 
44. drac magnafoc 
45. drac rufino 
46. draguets (dragonets dels blaus) 
47. mamut venux 
48. mussol de l'Espluga de Francolí 
49. bou de Figueres 
50. drac el tallo 
51. drac la cua de drac 
52. estarrufadet, drac petit del Poble Nou 
53. gall de parets del vallès 
54. bous de Canovelles 
55. cavall bitru 
56. cavallets de Reus 
57. drac baldufa 
58. drac de Farfolla de la Sagrada família 
59. drac infantil de Terrassa 
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60. drac infantil d'Horta Jussà 
61. drac viagrot 
62. fil·loxera infantil de Sant Sadurní 

d’Anoia 
63. lleó brumot 
64. drac de l'agrupació 
65. drac la revolta 
66. drac petit de Valls 
67. pop foll 
68. ruc garot 
69. ruc petit de la Granada 
70. trumbot de Viladecavalls 
71. cavall de foc de Llívia 
72. cuca llumeneta 
73. diabló de la Selva del Camp 
74. dofí del casc antic 
75. godra, quimera de Caldes de Montbui 
76. mulassa petita de Valls 
77. xerric, drac petit d' Igualada 
78. bou del Vendrell 
79. drac de Sant josep de calasanç 

 
j- de 2001 a 2007 

1. àliga de la ciutat de Lleida 
2. apocaleus, drac de Vallirana 
3. cavallets de Llívia 
4. drac de Duesaigües 
5. drac lo carranco bilandó 
6. drac petit de Granollers 
7. drac rubricatus 
8. senglar del bruc 
9. tomasot 
10. dona d'aigua 
11. dragolins xarop, pomada i xeringueta 
12. fil·loxeretes infantils de Sant Sadurní 

d’Anoia 
13. fura del penedès 
14. gralla guspira 
15. mulassa petita de Tarragona 
16. drac can sofre 
17. drac de la Geltrú 
18. drac olivé 
19. gos cancerber de Canovelles 
20. indiot de Nulles 
21. ós de Llívia 
22. ballarica 
23. bou de Reus 

24. cavallets de Sitges 
25. drac jove de Gràcia 
26. drac satània 
27. lleó de Reus 
28. mulasseta de Torredembarra 
29. ramat d'ovelles de Canovelles 
30. víbria de Nou Barris 
31. cavallets del patronat del corpus de 

Lleida 
32. ceps infantils de Sant Sadurní d’Anoia 
33. drac draqui fogueró 
34. drac fumera 
35. grafus 
36. griu d’Artesa de Lleida 
37. martineta 
38. tremenda 
39. aligot de Montblanc 
40. ca cerber bretolàs 
41. cuc llumenot 
42. cuquetes del pi de Puigpelat 
43. drac el sanabrot 
44. drac hamlet 
45. drac petit de Montblanc 
46. garrafó de Premiè del Mar 
47. pastor jaume i les ovelles 
48. ruc-unicorn burriconi 
49. senglar la fera 
50. vibrieta de Tarragona 
51. àliga bicèfala 
52. basilisc de Reus 
53. cèrvol tibau 
54. drac de Canyelles 
55. drac pepa de Santa Perpètua 
56. gat d'Altafulla 
57. lloba de Calella de la costa 
58. lo peix de bellmunt 

 
Data desconeguda 

1. cap de drac 
2. drac de Nela 
3. drac de Sants 
4. drac de Vilafranca del Penedès 
5. drac infantil de Reus 
6. drac pepito de Sant Boi 
7. draga 
8. gàrgola 
9. puces del Vendrell 
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Gràfic 8. Cronologia de construcció del bestiari català

 
Com es pot veure en el gràfic 8, des del 1911 fins al 1960, solament s’ha construït 1 bèstia 

cada deu anys, exceptuant el període que va del 1921 al 1930 (quan es van construir dues 

bèsties). Ara bé, és a partir de la dècada dels 70 que s’aprecia un canvi de tendència. Així, del 

1971 al 1980 ja es van construir un total de 6 bèsties. Però és a partir de l’any 1981 és quan es 

produeix un gran augment en la construcció de nou bestiari català, i s’arriba al nombre de 72 en 

la dècada dels 80. Del 1991 al 2000 la construcció augmenta lleugerament respecte del 

període anterior (es van construir un total de 79 bèsties). I des de l’any 2001 fins avui, quan 

encara no ha acabat la dècada, podem constatar que aquesta “febre” constructiva s’ha aturat i, 

fins i tot, potser ha disminuït, ja que tenim constància de la construcció de 58 bèsties. 

He d’advertir que en aquest gràfic no estan incloses les bèsties de les quals el catàleg de 

l’Agrupació no en té la data registrada de la construcció (un 4’74% del bestiari total). 
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III.4.5. Paràmetre 5. Participació festiva 
A continuació tenim una relació de les festes més importants i representatives en les quals 

intervé el bestiari festiu de Catalunya, classificades en 8 categories: Festes majors, Corpus 

Christi, Sant Jordi, Nadal, Sant Joan, Correfoc, Cercavila i Sant Pere.   

 
Festes Majors 
 

1. àliga de Barcelona 
2. drac de Ciutat Vella 
3. cavallets cotoners de Barcelona 
4. arpella de Barcelona 
5. víbria de Barcelona 
6. mulassa de Barcelona 
7. lleó de Barcelona 
8. drac de Granollers 
9. drac Braulio 
10. drac infantil d'Horta Jussà 
11. cuca del pi de Puigpelat 
12. cuca de Cervera 
13. cuca de Castellbisbal 
14. cuc de Molins de Rei 
15. cotonines de Vilafranca del Penedès 
16. colom 
17. coll llarg de Manresa 
18. àliga de la ciutat de Lleida 
19. àliga antiga de Vilafranca del Penedès 
20. drac la fera foguera 
21. drac la cua de drac 
22. drac de Sant Llorenç del Penedès 
23. drac d'Igualada 
24. drac de la Múnia 
25. drac de la Gornal 
26. drac de la Geltrú 
27. drac de Gràcia 
28. drac de foc el cabrot 
29. drac de Duesaigües 
30. drac de Castellví 
31. drac de Banyeres del Penedès 
32. drac infantil de Terrassa 
33. drac ceballot 
34. drac carmot 
35. drac basser de Granollers 
36. dona d'aigua 
37. diabló de la Selva del Camp 
38. bou de Manresa 
39. drac jove de Gràcia 
40. cavallet bailo 
41. cavall bitru 
42. camell 
43. ca cerber bretolàs 
44. bous de Canovelles 
45. cavallets de Sant Jordi de Manresa 
46. barrina, drac petit de la Geltrú 
47. asmodeu 
48. apocaleus, drac de Vallirana 
49. antonot, drac de Sabadell 
50. àliga de Sitges 
51. drac de Vilanova 

52. drac fumera 
53. drac flameus 
54. drac de Farfolla de la Sagrada família 
55. drac escurcerot de l'Ordal 
56. drac el tallo 
57. drac el sense nom 
58. drac el sanabrot 
59. drac de Vilardell 
60. drac de Manresa 
61. drac de Vilafranca del Penedès 
62. drac de Vacarisses 
63. drac de Terrassa 
64. drac de Sant Quintí de Mediona 
65. drac draqui fogueró 
66. ruc-unicorn burriconi 
67. ruc garot 
68. rata de Bellvitje 
69. ramat d'ovelles de Canovelles 
70. pop foll 
71. nas de sutge 
72. mulasseta de Torredembarra 
73. pastor jaume i les ovelles 
74. xerric, drac petit d' Igualada 
75. víbria del Poble Nou 
76. víbria de Nou Barris 
77. víbiria de Castellar del Vallès 
78. víbria ciril·la 
79. vaca xula 
80. toros embolats 
81. tigre drac de la Geltrú 
82. sexot de Sant Cugat Sesgarrigues 
83. víbria de Manresa 
84. draguets (dragonets dels blaus) 
85. drac volador de la Sagrega 
86. drac viagrot 
87. drac sagresaure 
88. estarrufadet, drac petit del Poble Nou 
89. drac petit de Montblanc 
90. drac petit de Granollers 
91. drac pepa de Santa Perpètua 
92. drac parellot 
93. drac olivé 
94. drac mal llamp 
95. drac de Montblanc 
96. drac de Moja 
97. gralla guspira 
98. mulassa de Manresa 
99. mamut venux 
100. la papallona de Sant Pere 
101. indiot de Nulles 
102. guita dels blaus 
103. griu d’Artesa de Lleida 
104. gralla de foc dels blaus 
105. gos cancerber de Canovelles 
106. godra, quimera de Caldes de Montbui 
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107. àliga de Montblanc 
108. àliga de Reus 
109. bou de Reus 
110. aligot de Montblanc 
111. drac estarrufat 
112. mulassa la presumida 
113. mulassa la cabreta 
114. mulassa la boja 
115. mulassa de Montblanc 
116. griu de Barcelona 
117. drac capallà 
118. mulassa petita de Tarragona 

 
Corpus 
 

1. àliga de Montblanc 
2. drac l'enforcat de Cornellà 
3. àliga de Reus 
4. aligot de Montblanc 
5. cavallets del patronat del corpus de 

Lleida 
6. drac de la Geltrú 
7. drac de Ciutat Vella 
8. cavallets cotoners de Barcelona 
9. víbria de Barcelona 
10. tigre drac de la Geltrú 
11. drac tarasca 
12. drac petit de Montblanc 
13. mulassa de Barcelona 
14. lleó de Barcelona 

 
Sant Jordi 
 

1. antonot, drac de Sabadell 
2. drac de Vilardell 
3. drac blai, el devastador de terres 
4. drac rufino 
5. drac de Reus 

 
Nadal 
 

1. ballarica 
2. tomasot 

 
Sant Joan  
 

1. cabra de Reus 
2. bou de Reus 
3. drac de Valls 

4. mulassa petita de Valls 
5. mulassa de Valls 
6. víbria d'Igualada 
7. drac petit de Valls 
8. cuca del pi de Puigpelat 
9. drac d'Igualada 
10. drac ceballot 
11. drac de Reus 
12. griu d’Artesa de Lleida 

 
Correfoc 
 

1. drac de dracs de la Bisbal d'Empordà 
2. drac can sofre 
3. drac baldufa 
4. drac golafre 
5. senglar la fera 
6. víbria trempada 
7. dragolins xarop, pomada i xeringueta 
8. drac trempat 
9. gàrgola 
10. griu de Barcelona 
11. grafus 
12. drac l'enforcat de Cornellà 
13. drac Braulio 
14. drac flameus 
15. drac de Terrassa 
16. víbria de Manresa 
17. drac petit de Sitges 
18. drac de Reus 

 
Cercavila 
 

1. mulassa feixuga del Vendrell 
2. drac infantil de Terrassa 
3. drac de Terrassa 

 
Sant Pere 
 

1. cavallets de Reus 
2. mulassa la presumida 
3. mulassa la cabreta 
4. mulassa la boja 
5. vibrieta de Tarragona 
6. víbria serrallenga de Tarragona 
7. lleó brumot 
8. lleó de Reus 
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Gràfic 9. Distribució de les principals festes on intervé el bestiari

 
Com es pot veure en el gràfic 9, 119 de les 232 bèsties catalogades, és a dir, el 51’2%, 

participen en les Festes Majors. Després d’aquest grup tan destacat, trobem un segon grup, 

molt més minoritari, de 18 bèsties (un 7’75%) que participa en els correfocs, i un tercer de 14 

(6’03%) que ho fa en les processons de Corpus. Un 5’17% (12 figures) apareix per les festes 

de Sant Joan, mentre que un 3’45% i un 2’16% del bestiari català actua en les festes de Sant 

Pere i en les de Sant Jordi, amb 8 i 5 bèsties, respectivament. Finalment, altres festes en les 

que també apareixen bèsties, però en molt menor quantitat, són les cercaviles i el Nadal, amb 3 

i 2 bèsties respectivament (1’29% i 0’86%).   

No sorprèn gens aquesta distribució percentual, atès que la Festa Major és la festa per 

excel·lència d’una localitat, per petita que sigui, i és en ella que elements tan arrelats al poble 

com és el bestiari festiu hi siguin presents de forma quasi “obligatòria”. A més, en les últimes 

dècades els consistoris han pres la iniciativa de “patrocinar” i incentivar aquesta presència i 

donar més importància als elements rituals de la festa popular (com ara les processons, les 

danses cerimonials, etc.). És una manera d’incentivar la gent d’una població a participar en la 

festa, fent més atractiva la seva celebració amb l’aparició d’aquests elements fantàstics.                                
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Imatge 15: La Víbria segons una auca set-centista

IV. ESTUDI D’UN CAS PARTICULAR: LA VÍBRIA 

IV. 1. Definició 

La víbria és un animal de la mitologia fantàstica 

popular11. La seva aparença és de serp, en la part 

inferior, i de drac, en la part superior, però amb uns 

pits femenins. Aquest tret ha donat peu a considerar 

la víbria com la femella del drac, tot i que es 

considera que la seva maldat i ferotgia és superior a 

la d’aquest. 

El mot víbria (del llatí “vipera -ae“, escurçó, vibra, 

serp”) presenta altres variants escrites, com vibre, 

bíbria, brívia i bívria. 

VI. 2. Història de la Víbria  

Tal com molt bé assenyala F. Massip12, un dels entremesos més populars a les ciutats 

tardomedievals de Catalunya eren els entremesos del Drac, de la Cuca o de la Fera. Aquests 

entremesos13 anaven a càrrec de les confraries de Pelleters i Freners, oficis aptes per construir 

les carcasses metàl·liques cobertes de pell que havien de caracteritzar aquestes temibles 

bèsties i que sortien en els més diversos seguicis urbans, intervenint, amb el suport dels homes 

salvatges, en combats edificants contra cavallers. L'èxit d'aquesta representació urbana, li va 

permetre aquest ingressar com a entremès en les festes de la Coronació de Martí I'Humà, 

celebrades al palau de l'Aljaferia de Saragossa (1399), on la bèstia en qüestió rep per primer 

cop el nom de Vibra i participa com a segon entremès del solemne àpat, el que seguia el servei 

de les "segones viandes". 

Es tractava d'una "gran Vibra molt bella, lançant per la boca grans flames de foch, y entorn 

d'ella venien molts homens armats de totes peces, cridants grans crits, volents-la ociure, y ella 

defensant-se fortment ab les flames de foch, e açò fo molt bell" (Carbonell, 1546: CCXX 5). 

                                                 
11 Informació sobre la víbria ens la proporcionen diversos treballs, com BELLÉS, Xavier: Els bestiaris 
medievals. Llibres d’animals i símbols.Barcelona. Rafael Dalmau Editors. 2004 i Colla del Drac del Poble 
Nou: La Víbria, quatre notes sobre la vida i costums d’aquesta singular bestiola. Barcelona. 1992. 
12 MASSIP, Francesc, op.cit. supra nota 3. p. 11. 
13 L’entremès era una espècie d’esbarjo escènic que de vegades designa un artifici amb bèsties o les 
mateixes figuracions de bèsties, però que després salta al carrer amb un significat més ampli relacionat 
amb cadascuna de les seqüències dramàtiques escenificades al llarg d’un seguici. 
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Imatge 16: Griu d’Artesa de Lleida 

Així doncs, la primera vegada que trobem referenciada l’actuació de la víbria és a l’any 1399, 

en què es va desplaçar a Saragossa, juntament amb l’àliga, amb motiu de la coronació de Martí 

l’Humà14. Durant el segle XV trobem la víbria citada dues vegades més però com a vibre, és a 

dir, en masculí. A partir de la referència que en tenim de 1481, sempre apareix esmentada en 

femení. Durant els segles XVI i XVII tenim notícies sobre la víbria actuant bàsicament a les 

entrades reials (la de Felip  II i Felip III, per exemple), i a les canonitzacions i beatificacions15. 

Una cita del 1680, així com una de posterior del 1682, afirmen que la víbria anava guarnida 

intentant ser el més real possible. 

A partir dels inicis del segle XVIII, la víbria deixa de constar de forma explícita a les cròniques. 

Es creu que això es pot atribuir al fet que, amb el Decret de Nova Planta, tots els cronistes 

fossin castellans i titllessin la Víbria de Drac, atès que aquest animal (la Víbria) només es troba 

documentat a Catalunya.   

La Víbria era un entremès i, com a tal, participava en les processons per a la celebració del 

Corpus. Al Corpus de Lleida intervenia una "bíbria", a càrrec de la Seu, construïda el 1551 pel 

pintor Joan Ximenis. Aquesta “bíbria” lluïa una carcassa, estava proveïda d’ales i cua i era 

ornada amb barba i celles fetes de cues de bou. També llençava abundant coeteria per la boca. 

Es creu que la Víbria, participava, concretament, en l’entremès de Sant Jordi. 

Així doncs, la Víbria era la bèstia a la qual s’havia d’enfrontar el Cavaller en la llegenda, i com 

que aquesta llegenda és molt anterior a les processons de Corpus, podem concloure que la 

Víbria (aquesta mena de drac femení) existia amb anterioritat. 

IV. 3. Iconografia de la Víbria 

Podem establir diverses etapes en la 

iconografia de la Víbria. Tot i que la figura de la 

Víbria és abordada per J. Amades i per 

Francesc Massip16, ni un article, ni l'altre no 

aborden l'origen de la iconografia de la Víbria ni 

la dimensió europea d'aquesta imatge.  

 

 

 

                                                 
14 Segons ens informa J. Grau, La Víbria [en línia]. http://www.festes.org/arxius/vibria.pdf [consulta: 
21.12.2007] p. 2, a la partida de despeses d’aquest viatge consta el cost del viatge de retorn: “Dit dona a 
Lleonart Frester per portar l’Aliga e Vibre a Barcelona VII”. 
15 A propòsit de la canonització de Sant Raimon, tenim documentació que esmenta la Víbria: “24 de 
maig, ... comensa una molt solemne profeso de la festa del glorios pare Sant Ramon encaminanse aant 
primer dos besties feres, ço es la una lo drach y laltra la vibria” (cf. J. Grau, op. cit.,p. 2). 
16 AMADES, J. Gegans, nans i altres entremesos. Barcelona. La Neotípia. 1934, pp. 187-189; MASSIP, 
F. op.cit, pp.9-12.  
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Durant l’edat mitjana es representava la Víbria com una mena de serp amb trets d’au, i se 

suposa que va seguir així fins als segles XIV-XV, època en què es relaciona la figura de la 

Víbria amb la del Griu (ésser amb la part posterior del cos de lleó, i la part davantera d’àliga) 17.  

En el curt període comprès entre el 1402 i entre el 1424, aproximadament, la iconografia de la 

Víbria va adoptar la forma de griu amb pits femenins. I aproximadament en aquesta època i fins 

mitjans del segle XVIII la Víbria es considerà la femella del Drac. A partir d’aquesta època les 

representacions de la Víbria i el Drac es representen de la mateixa forma i el terme Víbria s’usa 

com a sinònim de Drac. 

Es troben Víbries d'un patró idèntic a la que tenim documentada al segle XVIII a Barcelona a 

diversos indrets d'Europa i en diferents èpoques: s.XII, Colegiata de Sant Salvi a Albi, 

Occitània; s.XIV, Contrada de il Drago, Siena, Toscana; s.XIX, Volterra, Toscana (per encàrrec 

de l'emperador Maximilià per al seu palau de Mèxic). 

IV. 4. La Víbria a la literatura 

Podem trobar diverses cites en què es parla de la Víbria, com per exemple les que apareixen 

en el llibre de Joan Amades: Gegans, nans i altres entremesos: 

 
“La coronació del reis Martí l’Humà, Barcelona envià a la ciutat aragonesa [Saragossa] l’Aliga i 
el Vibre”18  
 
“La ciutat d’Igualada encarrega a l’apotecari i herbolari (...) que vagi a Barcelona a «Veure 
com està feta la Vibria de la dita ciutat e altres coses e jocs que’s fan en la profesó de Corpus 
Christi »”19 
 
“Seguien un dragonàs d’espantable figura amb la seva femella també molt gran que ací 
nomenen brivia”20 
 
“Y despres vingueren fet la passada de la professó ab tota la musica, gegans, drach, brívia, 
cavalls cotoners y diablots, conforme es costum”21 

 
També trobem cites de la Víbria en els Bestiaris catalansm, editats per Saverio Panunzio: 

 
“La vibra si és un dragó qui és d’aytal natura: que com ella troba l’ome qui sia [ben] vestit, 

mantinent li ve dessús e li fa tot quant mal li pot fer; e com veu algun hom qui sia nuu, fuigli e 

ha’n paor. 

Aquesta vibra significa aquest món malvat e verinós; car, com lo món troba l’ome qui sia 

envolpat [e plen] de les mundanes riqueses, e de molts fills, e de germans, e de parents, e 

                                                 
17 La iconografia dels diversos dracs de l’edat mitjana és extensíssima i amb fortes diferències. Entre 
elles, trobem les del portal de Sant Iu de la Catedral de Barcelona, on la bèstia s’assembla a un griu 
clàssic. Es tracta de relleus que poden situar-se cap a l’any 1300 aproximadament. 
18 AMADES, Joan: op.cit., pp.167,188. 
19 AMADES, Joan, op.cit., p. 183. 
20 AMADES, Joan, op.cit., p. 187. 
21 AMADES, Joan op.cit., p. 141. 
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d’altres béns molts, aytant com més han, lo món los dóna més de tribulacions e de 

dempnatges. Car, com lo món tol a un rey son regisme, molt li fa pus gran mal que si poch 

havia. E així sdevé de totes riqueses que l’om ha; cor cové per forsa que l’om les leix en la sua 

fi, o que les perda en la sua vida. E així esdevé dels fills, e dels frares e de totes les altres 

coses; car lo món dóna e tol [a aquells qui més han]. 

E així com la vibra, qui fuig per l’ome veu nuu, així fuig lo món a aquells qui són despullats de 

les riqueses mundanes; que com l’ome torna pobre per la amor de Déu, lo món es fuyt d’ell. 

Car per millor manera no pot hom fugir al món, que fa ques despull de les mundanes riqueses 

per amor de Déu.”22 

 

“La vibra és una manera que non són null temps sinó dues. An una maravelosa natura: qui, 

com lo mascle vol engendrar, met lo cap en la vibra famella, e ella tala-l’i eb les dents; e com 

lo li à tolt, no’l lexa fins que li à beguda tota la sanch, al mascle, e de aquella sanch 

engendren-se’n dos fills, la hu mascle e l’altre famela; e com deuen déixer, fan esclatar lur 

mare, e lavòs ixen-li del cos. En aquesta manera moren lo pare e la mare, e per aquesta rahó 

no’n són null temps sinó dos.  

Aquestes vibres nos ensenyes e’ns mostren que devem loar nostre senyor Déu e lo seu 

poder, car en les meraveloses coses se mostre lo seu poder gran. Car nostre senyor Jseucrist 

respòs als seus dexebles, com ells li demanaren de un hom qui era nat sech e digueren-li: 

«Mestre, ¿per què és nat sech aquest hom? ¿Quin peccat havia fet per què él dagués haver 

pena?»; e nostre Senyor los respòs: «En aquest se manifesta la glòria e lo poder de Déu». 

Encara podem comparar lo vibrot mascle al cos de l’hom bo, e la famella briva podem 

comparar a la ànima del bon hom, qui la ànimae lo cos entre abduy no són sinó un home, e, 

pertén la u de l’altre, lo cos és cos e la ànima és ànima; tostemps que estiguen ensemps, sí an 

contesa, que’l cos vulle complir totes ses volentats, e la ànima volria fer ço per què pogués 

haver lo regne çelestial. E com lo cos fa la voluntat de la ànima, si’l mate l’ànima, e fa-li fer 

afflictions de dejunis, e l’aporta a martir a pendre per Déu, així com s’és esdevengut dells 

sants martris, d’aquells qui’s gequen tormentar lur cos per la amor de Déu e per salut de lus 

ànimes. E com lo cos sofer pena, així matex lo soffer l’ànima, car la hu no pot soferir la pena 

sens l’altre. 

Així que’l cos e l’ànima an sofferta pena per Déu, tantost ne nexen altres dues coses, ço és, 

ànima e cos; que, quant vendrà lo dia del Judici, a quiscuna ànima bona serà retut lo cos 

glorificat, que serà pus luent set vegades sue’l sol. E en aquesta manera naxeran lo cos e 

ànima del bon crestià: ànima glorificada e cos glorificat”23 

 

 

                                                 
22 PANUNZIO, Saverio: Bestiaris (Volum I). Barcelona. Barcino. 1964, pp. 66-67.  
23 PANUNZIO, Saverio, op.cit., pp. 74-76. 
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Molts cops, com per exemple en la 

cita anterior, trobem la Víbria en 

diversos Bestiaris populars il·lustrada 

durant l’acte de la còpula, que es feia 

mitjançant la introducció del cap del 

mascle a la boca de la femella. No 

sols era brutal la finalització de la 

còpula, amb la femella arrencant-li el 

cap al mascle d’una mossegada, sinó 

també el naixement de les cries, que 

sortien foradant la panxa de la mare.  

 

També trobem la Víbria en dues llegendes; la del drac de Sant Llorenç de Munt i la de Sant 

Jordi, que s’expliquen a continuació.  

 

IV.4.1. La llegenda de la Víbria de Sant Llorenç del Munt 
Conta la llegenda que al segle IX els moros van portar d'Àfrica una cria petita d’un drac paorós 

que van deixar al canal de Santa Agnès del massís de Sant Llorenç del Munt amb finalitat que, 

en fer-se gran, devastés la contrada. Efectivament, temps més tard la bèstia rapinyava i es 

menjava el bestiar de les masies dels voltants i, fins i tot, s’enduia la gent. Tothom estava 

espaordit. En saber-ho, el comte Gifré anà a la muntanya i lliurà una sagnant batalla amb el 

monstre prop de la cova del Drac. La bèstia, malferida, emprengué el vol i anà a caure al sot de 

Goleres de Castellar del Vallès. D’allà arribà al cim del Puig de la Creu on morí. La gent 

l’anomenava Brívia en deformació del nom genèric Víbria24.  

 

IV.4.2. La llegenda de Sant Jordi  
Diuen que assolava els voltants de la vila un monstre ferotge i terrible que era l’estrall dels 

ramats i de les persones. Els habitants van pensar en donar-li cada dia una persona que li 

serviria de presa, i així no faria l’estrall a tort i a dret. Així es va fer durant molt de temps, però, 

un dia, la sort va voler que la filla del rei fos la destinada. La donzella sortí de la ciutat i 

s’encaminà cap al llac on hi residia la fera, mentre tot el veïnat, desconsolat i afligit, mirava des 

de la muralla com se n’anava al sacrifici. Però quan va ésser un xic enllà de la muralla, se li 

presentà un jove cavaller, Sant Jordi, cavalcat en un cavall blanc, i amb una armadura tota 

daurada i lluent. Aquest, amb un bon cop de llança la va matar25. Segons J. Amades (op.cit., p. 

                                                 
24 La fura [en línia]  http://lafura.cat/suplements/bestiari/0030.htm [consulta 4.1.2008] 
25 WIKIPEDIA. L’enciclopèdia lliure [en línia]  
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Jordi#La_llegenda_de_Sant_Jordi [consulta 4.1.2008] 

Imatge 17: Víbria del Bestiari català 310 de la Biblioteca de 
Catalunya 
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Imatge 18: Déu Quetzalcoatl 

188), el poble català sentia una gran devoció per Sant Jordi, i no era popularment acceptable 

que la fera morta pel gran heroi fos un simple drac, espècie que ha havia protagonitzat molts 

enfrontaments amb altres cavallers i herois. Així doncs, es va escollir la Víbria com a fera, per 

tal ponderar la valentia de Sant Jordi. De fet la primera cita de l’entremès de Sant Jordi a la 

processó del Corpus barceloní, de 1424, diu: “Sant Jordi a cavall. Lo vibre. Item la rocha ab la 

donzella de Sant Jordi. Item lo Rey e la Reyna pare e mare de la dita donzella e tot lur 

companya” (Llibre de solemnitats, p. 20, 6).  
 

IV.5. Simbologia de la Víbria  

La Víbria és un animal fantàstic gairebé exclusiu de Catalunya, això fa difícil trobar la seva 

exacta simbologia. Tot i això, i donat que gairebé sempre s’ha representat la víbria com una 

barreja entre el drac i la serp, a continuació presento la simbologia de cadascun d’aquests 

animals.  

A occident, les creences cristianes i de l'Islam identifiquen la serp amb el dimoni, amb Satanàs, 

tal com s’explica a la Bíblia i l'Alcorà, on es relata la seva condemna per haver temptat Adam i 

Eva.  

A l’orient llunyà és al contrari, doncs la serp, segons les creences religioses, és considerada un 

animal sagrat, diví i protector contra les energies negatives, per la qual cosa també representa 

força, energia i saviesa. A més, és venerada fins al dia d’avui principalment dintre de la cultura 

hindú. Així, mentre al cristianisme, l'Esperit Sant és representat com un colom blanc, a la 

cultura Hindú, el Déu Siva és representat com una serp, principalment com una cobra. A la 

Xina és utilitzada també com a element de protecció. En aquesta regió, la serp també és 

utilitzada com un símbol en algunes arts marcials orientals.  

D’igual forma, a Mesoamèrica les serps eren venerades per gran 

part de les cultures que allí van florir. L’exemple més famós és el 

del Déu Quetzalcoatl, la Serp Emplomada, Kukulcan pels Maies.  

El Drac sempre s’ha relacionat molt amb la serp, una mostra 

clara d’això és l’etimologia del seu propi nom: Drac (del llatí 

draco,-onis i aquest, del grec drakon, "escurçó" o "serp").  

 

El drac és un animal mitològic que apareix de diverses formes en diverses cultures de tot el 

món, amb diferents simbolismes associats. 
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Imatge 19: Cavaller medieval matant un drac 

En cada civilització, la figura del drac juga un paper important com a déu, guardià i, en alguns 

casos, com a dimoni, però tots aquests sentits 

mitològics estan d’acord en què es tracta d’un ésser 

poderós i respectable. En algunes civilitzacions, el drac 

és reconegut també com a posseïdor de gran saviesa. 

Ja va ser venerat en l’antiguitat per tot tipus de 

civilitzacions, des de l’egípcia, passant per les 

indostàniques i les antigues civilitzacions asteca i maia: 

la serp d'Adam i Eva, la serp representada en la vara 

d’Esculapi, déu de la medicina, així com les serps que 

duien en la seva corona els faraons.  

 

El simbolisme al voltant del drac és essencialment el de la lluita. La lluita entre el drac i un heroi 

o un déu té, no obstant això, diferents significats. En aquests mítics combats el drac assumeix 

dos papers, el de devorador i el de guardià, que tenen finalment una sola arrel: el d’un ésser 

còsmic en espera, l’acció del qual implica la mort o el naixement d’un ordre universal. Així, al 

principi van ser devoradors de déus (alguns mites atribueixen als dracs la causa de les eclipsis, 

per exemple), o enemics seus (com el cas d’Apofis i Pithon, enemics del sol); posteriorment, els 

dracs van ser animals als quals se’ls oferien donzelles en sacrifici, i no es va trigar a 

concebre’ls com a menjadors d’éssers humans. Amb tot, aquest paper no s’allunya gaire del de 

guardià, que implica l’espera i manteniment d’un ordre. En la mitologia grega, en podem trobar 

un exemple en el drac que guarda el velló d’or en el mite de Jàson i els argonautes. Justament 

perquè són guardians d’alguna cosa sagrada, se’ls identifica simbòlicament com el pont a l’altre 

món o com la prova a superar de tot heroi (en la mitologia grega trobem herois com ara Jàson 

que venç el drac, Perseu que derrota la Gorgona, monstre femení amb serps en lloc de 

cabells). Les actituds preses en les cultures del món enfront de la figura del drac i la lluita que 

suposa es distancien en ocasions, especialment, si comparem la simbologia del drac en l’orient 

llunyà i la del drac a Occident. Els dracs xinesos (o Longs), els japonesos i els coreans són 

vistos generalment com benèvols, mentre que els europeus són generalment malèvols. No 

obstant això, els dracs malèvols no estan restringits a Europa i apareixen també en la mitologia 

persa i en altres cultures. Entre els romans, típics representants de l’occident antic, el drac era 

considerat un símbol de poder i saviesa. 

També s’han trobat al llarg de la història bèsties amb ambdues morfologies, és a dir, dracs 

serps, tot i que cap d’elles apareix representada com a monstre femení. 
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Imatge 20: La destrucció de Leviatá, 
un grabat fet el 1865  per Gustave Doré.

Imatge 21: El Déu Thor lluitant contra 
el monstre, Henry Fuseli, 1788.

Imatge 22: Uróboros 

El Leviatà, per exemple, (del hebreu, liwyatan, “enrollat”) era 

una bèstia marina descrita en el Llibre d’Isaies, en l'Antic 

Testament, sovint associada amb Satanàs i creada per Déu. El 

terme Leviatán ha estat reutilitzat en nombroses ocasions com 

sinònim avui dia de gran monstre o criatura malèfica. 

 

 

 

Una altra bèstia d’aquestes característiques és 

Jormundgander o Jormungard, també anomenada la Serp 

Midgard. És una gegantesca serp que ronda Midgard (en la 

mitologia nòrdica, va ser una de les construccions 

efectuades pels déus després de la guerra contra els 

gegants del gel) fins al dia del Ragnarok (batalla de la fi del 

món). Jormundgander va créixer tant que mossegant-se la 

cua podria abraçar tota la terra. 

 

 

També trobem l’uróboros o ouroboros (del Grec "ουροβoρος"), 

que és un símbol ancestral que mostra un cuc, una serp o un 

drac engolint la seva pròpia cua i formant així un cercle. És 

representat amb els colors verd i vermell, que en la iconografia 

alquímica s'associen amb el principi i amb la consumació de 

l'objectiu del “Magnum Opus” (la Gran Obra).  

 

 

 

 

Finalment tenim Azhi Dahaka (en avèstic, “Gran Serp”), que és una figura demoníaca en els 

textos i la mitologia persa. Es descriu com un monstre semblant a un drac de tres caps i sis 

ulls. Es diu que té mil sentits i que pot controlar les tempestes i portar malalties. 
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IV.6. Víbries actuals a Catalunya 

Les Víbries actives en el bestiari popular català actual són dotze: “Tremenda”, “Víbria Ciril·la”, 

“Víbria de Barcelona”, “Víbria de Castellar de Vallès”, “Víbria de Manresa”, “Vibrieta de 

Tarragona”, “Víbria Trempada”, “Víbria Serrallenga de Tarragona”, “Víbria d’Igualada”, “Víbria 

del Poble Nou” , “Víbria de Nou Barris” i la “Víbria de Reus” que no està inclosa en la meva 

primera base de dades atesa la seva recent creació (any 2007). 

Per tal de determinar les característiques comunes i distintives d’aquesta figura del bestiari 

català he elaborat un petit catàleg, que apareix com annex, on cada una de les víbries 

catalanes apareix descrita mitjançant una fitxa on apareix la informació més important (nom, 

població, funció, materials, any de construcció, pes, mides, etc.), acompanyada d’una 

fotografia. 

A partir d’aquesta descripció individual, he realitzat la taula que apareix a continuació, on s’hi fa 

un estudi comparatiu de les dotze víbries catalanes. He analitzat una sèrie de ítems com ara la 

morfologia (presència o absència de pits, color, posició de les ales, nombre de caps), la funció, 

l’àmbit d’actuació, la localització geogràfica, la cronologia, la mida i el pes.  

 
Els números de la fila superior de la taula corresponen a les diferents víbries: (1) Tremenda, (2) 

Víbria Ciril·la, (3) Víbria de Barcelona, (4) Víbria de Castellar de Vallès, (5) Víbria de Manresa, 

(6) Vibrieta de Tarragona, (7) Víbria Trempada, (8) Víbria Serrallenga de Tarragona, (9) Víbria 

d’Igualada, (10) Víbria del Poble Nou, (11) Víbria de Nou Barris, (12) Víbria de Reus. 
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De l’anàlisi comparativa es pot concloure que les víbries catalanes apareixen caracteritzades 

com a éssers femenins (és a dir, amb pits) de forma majoritària (un 66’6% té pits, en front d’un 

33’3% que no en té). Pel que fa al color, es manté la coloració tradicional, és a dir, el verd típic 

dels ofidis, en 5 de les víbries (41’6%), 4 són de color marró (33’3) i les 3 víbries restants són 

de color taronja, gris i blau. En allò que es refereix a les ales, totes en tenen i la meitat de les 

víbries les té desplegades i l’altra meitat les té plegades.  

Solament una de les dotze víbries (8’3%) té dos caps. 

Pel que fa a la funció que realitzen, totes (100%) són bèsties de foc, encara que en 4 

d’aquestes (33’3%) alterna aquesta funció bàsica i que ja tenia la víbria en els entremesos 

medievals, amb la funció de protocol, i unes altres 2 (16’6%) la combinen amb la funció infantil.  

Pel que fa a la distribució topogràfica, Barcelona és la comarca que compta amb més Víbries, 

4, nombre que representa un 33’3%. La segueixen la comarca del Bages i del Tarragonès amb 

dues Víbries cada una (16’6%). La resta de Comarques (Vallès Oriental, Vallès Occidental, 

Anoia i Baix Camp) tenen una sola Víbria i, per tant, representen un 8’3% de les Víbries totals. 

La festa que compta amb més participació de Víbries és la Festa Major on hi participen quasi 

totes les Víbries. 

Ara bé, per comprendre el veritable significat d’aquesta taula comparativa, s’ha de recordar 

l’evolució de l’iconografia de la Víbria. Així, si fem un repàs per la seva història iconogràfica des 

dels orígens, veiem que la Víbria patí un seguit de transformacions importants. Aquesta figura, 

que enllaça amb un tipus de monstre en forma de serp derrotada per un déu, com per exemple 

la serpent Pitó vençuda pel déu Apol·lo a l’antiguitat grecoromana, a l’Edat mitjana i fins a l’any 

1300, va conservar l’aspecte de serp combinant-lo amb alguns trets d’au. A partir del segle XIV 

i fins el XV, però, la víbria desenvolupa noves formes que l’assimilaren al griu (híbrid d’àliga i 

lleó). A partir del 1402 i fins el 1415, la víbria s’identifica clarament com a ésser femení amb la 

representació d’aquesta bèstia amb pits femenins, fins a tal punt que la víbria s’entendrà a 

partir d’aquest moment com la femella del drac. En tot cas, als entremesos sempre apareix 

llençant foc i és considerada pels textos com una bèstia fera. Als gravats i auques del segle 

XVIII, on apareix la Víbria, la forma és de rèptil, tipus cocodril, amb pell crostosa i escatosa, 

amb una llarga i recargolada cua capaç de fuetejar, però amb bec d’ocell (com el griu) i dents 

(com el drac). Concretament, al Corpus de Lleida (entre 1500 i 1600), la víbria és representada 

amb ales, cua, barba i celles fetes de cues de bou, llençant coeteria per la boca.  

Si posem en relació aquestes dades amb les obtingudes a la taula de les víbries de l’actual 

bestiari català, podem dir que la representació iconogràfica de la víbria catalana del segle XX i 

XXI segueix fidel al model de víbria que trobem testimoniada als segles XV (pits femenins, bec 

d’au, ales, pell escatosa, etc.), i són mínimes les innovacions introduïdes en les figures 
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construïdes actualment (com ara colors poc tradicionals26 o la representació de la Víbria amb 

dos caps), cosa que confirma, al menys en aquest cas, el caràcter tradicionalista del bestiari 

festiu català. En aquest punt, cal comentar que potser aquesta circumstància es deu al fet que 

les organitzacions, grups i artistes que actualment s’ocupen de la construcció de bestiari festiu 

acostumen a documentar-se i basar-se en la mesura del possible en algun referent anterior. 

Una prova d’això, és, per exemple, la declaració d’intencions de la Colla del Drac de Poble 

Nou, quan diu: “La forma en què trobem representada la Víbria en les auques és la que ens ha 

servit de base per construir la Víbria del Poble Nou”. 

 

 

 

 

                                                 
26 Fins i tot el blau, que podríem considerar un color “innovador”, sembla tenir un precedent: en un 
inventari d'Alfons el Magnànim es ressenya "lo broch” o empunyadura de l'atxa que "és fet a manera de 
cap de Vibra ab ales esmaltades de blau e vert" (cf. F. Massip, op.cit., p. 11). 
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V. CONCLUSIONS 

En la primera part del treball i desprès d’haver analitzat el bestiari popular català segons 

diferents paràmetres (tipologia, topologia, cronologia, funció i àmbit d’actuació) he pogut 

extreure les conclusions següents. 

Desprès d’analitzar la tipologia del bestiari, ha quedat clar que el tipus de bèstia predominant 

és el drac (42%), seguit, tot i que amb un percentatge molt inferior, de la mulassa (6’5%), els 

cavallets (5’6%), la víbria (4’7) i l’àliga (3’9%). 

És possible que aquest predomini aclaparador del drac sigui degut a l’atracció que provoca el 

fet que es tracti d’un animal fabulós i imaginari present en moltes llegendes o contes ben 

arrelats a Catalunya, com ara la llegenda de Sant Jordi, i també per la seva ancestral 

simbologia d’antagonista en la lluita entre el bé i el mal. 

 

Un cop fet l’anàlisi topogràfica del bestiari, es pot concloure que la comarca on trobem més 

bestiari és la del Barcelonès, amb un percentatge de gairebé el 18% (és a dir, 41 bèsties). La 

majoria del bestiari restant es troba a la zona del litoral català i s’estén cap a l’interior per la 

zona central. Les comarques perifèriques, especialment les de la vessant occidental, són les 

que presenten una menor incidència. Fins i tot, 15 de les 41 comarques catalanes (totes elles 

en la zona perifèrica) no tenen bestiari registrat. 

Segurament, aquesta distribució es deu al fet que les comarques amb més bestiari coincideixen 

amb les que tenen nuclis urbans amb més densitat de població i, per tant, probablement amb 

més interès per la recuperació i conservació de la cultura i les tradicions catalanes, on, 

possiblement, hi ha hagut una proliferació més gran de col·lectius que han impulsat la 

implantació del Bestiari en les seves festes locals i de barri. Ara bé, això només és una hipòtesi 

explicativa i l’única conclusió definitiva pel que fa a la distribució geogràfica del bestiari festiu és 

que la tradició folklòrica està més present i viva a la zona de la Catalunya oriental i, dins 

d’aquesta, a la zona que envolta el Barcelonès. 

 

 

Desprès de classificar el bestiari segons la seva funció, es pot veure clarament que un 26% del 

bestiari català realitza una sola funció (animació, cavallets, foc, infantil o protocol); d’aquestes 

funcions la que predomina clarament és la de foc, amb un 69%. Un 42% desenvolupa dues 

funcions combinades, i d’aquestes les que més predominen són les de foc i de protocol (34%), 

foc i infantil (23%), i foc i d’animació (17%). Finalment, un 32% del bestiari popular realitza més 

de dues funcions, i les predominants són les funcions de foc, infantil i de protocol (19%). Com 

ja s’ha dit a l’apartat corresponent, si considerem els resultats obtinguts de forma global, 
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obtenim que de forma clara predomina sempre la funció de foc, sola o combinada amb altres 

funcions. Això, podria explicar-se pel fet que el bestiari de foc constitueix un element més 

atractiu des d’un punt de vista popular i festiu, ja sigui per la vistositat dels focs d’artifici, per la 

pròpia estètica del bestiari (color, forma, etc.) o, simplement, per la seva actitud agressiva i 

amenaçadora, pensada per estimular la imaginació, en un sentit morbós de por i de gresca. 

 

 

Un cop analitzada la cronologia de construcció de les bèsties actuals, queda evidenciat que la 

majoria de les carcasses actuals del bestiari popular català es va construir a partir de la dècada 

dels 70, i aquesta construcció va anar progressivament en augment. Així, es va passar d’una 

mitjana de construcció d’una bèstia per any, en el període anterior al 1970, a unes 6 bèsties 

durant el període entre 1971 i 1980. A partir de l’any 1981 es produeix un gran augment en la 

construcció de nou bestiari festiu a Catalunya, i s’arriba al número de 72 peces en la dècada 

dels 80. Des de l’any 2001 fins avui, aquesta tendència ha disminuït lleugerament (els materials 

emprats actualment en la construcció de carcasses –fibra de vidre, majoritàriament- 

garanteixen una vida més prolongada de les bèsties); amb tot, a data d’avui, tenim constància 

de la construcció de 58 bèsties. 

 

Finalment, desprès de classificar les bèsties segons el seu àmbit de participació festiva, es pot 

concloure que les festes en què clarament hi ha més participació del bestiari fantàstic són les 

Festes Majors, amb un 51’2% (119 bèsties), resultat per altra banda esperable, atès que la 

Festa Major és la festa popular per excel·lència. Després, altres àmbits festius de participació 

més minoritaris són els correfocs (amb un 7’75%) i les processons de Corpus (amb un 6’03%). 

En aquesta qüestió sembla clau el fet que la Festa Major d’una localitat, per petita que sigui, és 

el marc ideal en què elements tan arrelats al poble com és el bestiari festiu hi siguin presents 

de forma quasi “obligatòria”, presència que les diferents administracions locals han incentivat 

juntament amb altres elements rituals de la festa popular (com ara les processons, les danses 

cerimonials, etc.). 

 

En la segona part d’aquest treball (que s’ha centrat en l’estudi particular de la víbria catalana 

actual), després de comparar els resultats obtinguts a partir de la descripció de les dotze víbries 

en actiu a Catalunya amb les informacions sobre la iconografia i funció de la Víbria des dels 

seus orígens, he arribat a la conclusió que la majoria de les Víbries actuals són força fidels al 

model de víbria que es troba ja testimoniada al segle XV. Per tant, podem concloure que, en el 

cas concret de la Víbria, es confirma el caràcter tradicionalista del bestiari festiu català actual. 

Efectivament, la víbria continua essent caracteritzada com a femenina (amb pits), amb un 

aspecte híbrid entre el rèptil i l’ocell, amb ales semblants a les del ratpenat i una pell escatosa o 
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rugosa. Són poques les variacions o innovacions (com la víbria amb dos caps, anomenada La 

Tremenda). Ja s’ha comentat anteriorment que aquesta circumstància és atribuïble a la voluntat 

tradicionalista de les colles o institucions que han promogut la construcció d’aquestes víbries 

modernes, tan característiques del bestiari català i que han sobreviscut bàsicament en aquelles 

localitats o comarques que ja tenien un precedent. Així, si les notícies arribades fins nosaltres 

situen aquest tipus de bestiari a ciutats com Barcelona, Lleida, Tarragona o Igualada, les 

víbries actuals han ressorgit novament en aquests llocs (excepció feta de Lleida, que 

actualment només compta amb Lo Marraco, un Drac mascle). Efectivament, les víbries 

sobreviuen bàsicament a la comarca del Barcelonès (tres a Barcelona i una a Badalona), al 

Vallès oriental i al Vallès occidental (Canovelles i Castellar del Vallès), a l’Anoia (Igualada), al 

Bages (dues a Manresa), i al Tarragonès (2 a Tarragona) i al Baix Camp (Reus). Novament 

observem, tal com ja passava en el cas del Bestiari en termes generals, una major presència 

d’aquest tipus d’elements hereus de l’imaginari animalístic medieval i íntimament lligats a la 

festa popular en una zona que sembla tenir com a centre d’irradiació la ciutat de Barcelona, 

conseqüència, sens dubte, del caràcter de “capital” que aquesta ciutat ha gaudit des de l’Edat 

Mitjana. 
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VII. ANNEX  
 

1. TREMENDA 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom Tremenda 
Població Manresa 
Àmbit territorial Bages 
Funcionalitat Foc i infantil 

Material Resina, polièster i fusta. 
Any de construcció 2005 
Pes 15 Kg. 
Constructor Sendo Vall 
Mides Llargada: 160 cms. 

Amplada: 100 cms. 
Alçada: 150 cms. 

Tracció Carregada interiorment per 1 persona 
Llença Foc 3 
Components colla 

Bastaixos: 8 
Altre personal (pirotècnia, música....): 12 tabalons 
Total components de la colla: 20 

Festes i celebracions que 
li són pròpies Moscada infantil.  
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2. VÍBRIA CIRIL·LA  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Material Fibra de vidre i ferro 
Any de construcció 1994 
Pes 55 Kg. 
Constructor Colla de Diables de Canovelles 
Mides Llargada: 225 cms. 

Amplada: 95 cms. 
Alçada: 250 cms. 

Tracció Amb rodes per 1 persona 
Llença Foc 10 
Components colla Bastaixos: - 

Altre personal (pirotècnia, música....): - 
Total components de la colla: 25 

Festes i celebracions que 
li són pròpies Festa Major de Canovelles  

Nom Víbria Ciril·la 
Població Canovelles 
Àmbit territorial Vallès Oriental 
Funcionalitat Foc  
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3. VÍBRIA DE BARCELONA 

 

 

Nom Víbria de Barcelona 
Població Barcelona 
Àmbit territorial Barcelonès 
Funcionalitat Foc i protocol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material Fibra de vidre i fusta 
Any de construcció 1993 
Pes 47 Kg. 
Constructor Xavier Jansana 
Mides Llargada: 215 cms. 

Amplada: 110 cms. 
Alçada: 180 cms. 

Tracció Carregada interiorment per 1 persona 
Llença Foc 6 
Components colla Bastaixos: 7 

Altre personal (pirotècnia, música....): 2 encenedors, 3 al carro, 10 a 7 
percusionistes 
Total components de la colla: - 

Festes i celebracions que 
li són pròpies 

Santa Eulàlia (segon dissabte i diumenge de febrer), diumenge de Corpus 
Christi, la Mercè (toc d'inici, correfoc, cavalcada) i Sant Roc.  
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4. VÍBIRIA DE CASTELLAR DEL VALLÈS 

 
 

Nom Víbria de Castellar del 
Vallès 

Població Castellar del Vallès 
Àmbit territorial Vallès Occidental 
Funcionalitat Foc  
 
 
 
 
 

Material Fibra de vidre, alumini i ferro. 
Any de construcció 1995 
Pes 90 Kg. 
Constructor Joan Parera Datzira 
Mides Llargada: 180 cms. 

Amplada: 160 cms. 
Alçada: 300 cms. 

Tracció Amb rodes per 1 persona 
Llença Foc 12 
Components colla Bastaixos: 18 

Altre personal (pirotècnia, música....): 2: pirotècnia 
Total components de la colla: 20 

Festes i celebracions que 
li són pròpies Festa major de Castellar del Vallès.  
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5. VÍBRIA DE MANRESA 

 
 

Nom Víbria de Manresa 
Població Manresa 
Àmbit territorial Bages 
Funcionalitat Foc i Protocol 
 
 
 
 
 
 
 
Material Cartró pedra i fibra de vidre 
Any de construcció 1983 
Pes 50 Kg. 
Constructor Jordi Lleyda 
Mides Llargada: 250 cms. 

Amplada: 120 cms. 
Alçada: 250 cms. 

Tracció Carregada interiorment amb rodes per 1 persona 
Llença Foc 5 
Components colla Bastaixos: 8 

Altre personal (pirotècnia, música....): 16 músics 
Total components de la colla: 24 

Festes i celebracions que 
li són pròpies Mostra correfoc i de la festa major.  
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6. VIBRIETA DE TARRAGONA 

 
  

Nom Vibrieta de Tarragona 
Població Tarragona 
Àmbit territorial Tarragonès 
Funcionalitat Foc i infantil 
 

 

 

 

 

Material Fibra de vidre 
Any de construcció 2006 
Pes 30 Kg. 
Constructor Joan Gallego 
Mides Llargada: 150 cms. 

Amplada: 170 cms. 
Alçada: 170 cms. 

Tracció Carregada interiorment per 1 persona 
Llença Foc 7 
Components colla Bastaixos: 3 

Altre personal (pirotècnia, música....): 15 
Total components de la colla: - 

Festes i celebracions que 
li són pròpies 

Festes de Sant Pere (29 de Juny). També participa a les Festes de Santa 
Tecla Petita.  
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7. VÍBRIA TREMPADA 

 

 

Nom Víbria Trempada 
Població Badalona 
Àmbit territorial Barcelonès 
Funcionalitat Foc  
 

 

 

 

 

Material Fibra de vidre 
Any de construcció 1990 
Pes 80 Kg. 
Constructor Montse Oriol 
Mides Llargada: 370 cms. 

Amplada: 70 cms. 
Alçada: 202 cms. 

Tracció Carregada interiorment per 2 persones 
Llença Foc 1 
Components colla Bastaixos: - 

Altre personal (pirotècnia, música....): - 
Total components de la colla: 78 

Festes i celebracions que 
li són pròpies Al maig, correfoc infantil de  
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8. VÍBRIA SERRALLENGA DE TARRAGONA 

 

 

Nom Víbria Serrallenga de 
Tarragona 

Població Tarragona 
Àmbit territorial Tarragonès 
Funcionalitat Foc  
 

 

 

 

 

Material Fibra de vidre 
Any de construcció 1993 
Pes 83 Kg. 
Constructor Josep Agustí 
Mides Llargada: 240 cms. 

Amplada: 240 cms. 
Alçada: 220 cms. 

Tracció Carregada interiorment per 1 persona 
Llença Foc 7 
Components colla Bastaixos: 3 

Altre personal (pirotècnia, música....): 22 
Total components de la colla: 25 

Festes i celebracions que 
li són pròpies Festes de Sant Pere, 29 de juny  



Que bèstia! Anàlisi del Bestiari popular català                                                                                            

 

    

 

71

9. VÍBRIA D'IGUALADA 

 

 

Nom Víbria d’Igualada 
Població Igualada 
Àmbit territorial Anoia 
Funcionalitat Foc  
 

 

 

 

Material Cartró faller 
Any de construcció 1988 
Pes 30 Kg. 
Constructor Pep Soler i Xavi Pedraza 
Mides Llargada: 317 cms. 

Amplada: 70 cms. 
Alçada: 170 cms. 

Tracció Carregada interiorment per 1 persona 
Llença Foc 9 
Components colla Bastaixos: 4 

Altre personal (pirotècnia, música....): - 
Total components de la colla: 4 

Festes i celebracions que 
li són pròpies 

Revetlla de Sant Joan (23 de juny) i festa major d'Igualada (3r cap de 
setmana  
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10. VÍBRIA DEL POBLE NOU 

  

 

Nom Víbria del Poble Nou 
Població Barcelona 
Àmbit territorial Barcelonès 
Funcionalitat Foc i protocol 
 
 
 
 

Material Fibra de vidre 
Any de construcció 1992 
Pes 62 Kg. 
Constructor Manel Ollé i Xavier Virgós 
Mides Llargada: 210 cms. 

Amplada: 180 cms. 
Alçada: 250 cms. 

Tracció Carregada interiorment per 1 persona 
Llença Foc 5 
Components colla Bastaixos: 8 

Altre personal (pirotècnia, música....): 7 músics, 6 carro, 4 estàndard, 20 
altres 
Total components de la colla: 100 

Festes i celebracions que 
li són pròpies Festes de maig del Poble Nou i Festa Major del Poble Nou (setembre)  
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11. VÍBRIA DE NOU BARRIS 

  

 

Nom Víbria de Nou Barris 
Població Barcelona 
Àmbit territorial Barcelonès 
Funcionalitat Foc  

 
 
 

 
 

Material Fibra de vidre 
Any de construcció 2004 
Pes  
Constructor Joan Miró 
Mides  
Tracció  
Llença Foc 18 
Components colla Bastaixos: - 

Altre personal (pirotècnia, música....): - 
Total components de la colla: - 

Festes i celebracions que 
li són pròpies 

- Trinitat Nova  
- Prosperitat  
- Festa Major de Nou Barris  
- Festes de la Mercè  
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12. VIBRIA DE REUS 

 

Nom Víbria de Nou Barris 
Població Reus 
Àmbit territorial Baix Camp 
Funcionalitat Foc i protocol 

 

 

 

 

Material  
Any de construcció 2007 
Pes 64 Kg. 
Constructor Manel Llauradó 
Mides Llargada: 310 cms. 

Amplada: 190 cms. 
Alçada: 310 cms. 

Tracció Carregada interiorment per 1 persona 
Llença Foc 21 
Components colla Bastaixos: 10 

Altre personal (pirotècnia, música....): 11 
Total components de la colla: 22 

Festes i celebracions que 
li són pròpies 

- Sant Jordi  
- Correfoc de la nit de Sant Joan  
- Processó de Sant Pere  

 

 


