
La història de la Mulassa –una mula en-
galanada– es remunta al 1601. Als segles 
XVII i XVIII hi ha documentades sortides 
en processons i celebracions, i també com 
a bèstia de foc. A poc a poc es va convertir 
en un dels elements més divertits i esbo-
jarrats del bestiari. Avui, la figura que tro-
bem en cercaviles i actes protocol·laris és 
una rèplica del 2005 feta per Manel Cas-
serras i Solé, fill del constructor original; la 
vella es reserva per als espectacles de foc.

La Víbria de Barcelona és una figura mito-
lògica medieval que representa un malvat 
drac femella, amb cua de serp, ales de rat-
penat i pits de dona. La figura ja apareix 
documentada en el segle XV i va gaudir 
d’una gran popularitat fins al segle XVIII, 
quan amb les restriccions de la monar-
quia borbònica va començar a perdre im-
portància. Avui es pot veure a la Casa dels 
Entremesos.

ÀREA BCN

La ciutat exposa el seu bestiari 
històric a la Casa dels Entremesos

B arcelona té vuit bèsties 
històriques que només 
donen guerra tres cops 
l’any: per la Mercè, San-

ta Eulàlia i Corpus. Es tracta del 
Lleó, l’Àliga, la Mulassa, el Bou, la 
Tarasca, el Drac, la Víbria i els Ca-
vallets Cotoners “que, juntament 
amb els gegants de la Ciutat, els 
del Pi i els de Santa Maria del 
Mar, i els capgrossos Macers, en-
capçalen processons i les dues 
festes majors”, explica Xavier 
Cordomí, director de la Casa dels 

La Barcelona més animal

júLIA MArTínEz Entremesos, equipament muni-
cipal que acull bona part de les 
figures de la imatgeria festiva de 
la Barcelona vella, nascudes en-
tre els segles XIV i XIX i que es 
van començar a recuperar cap 
als anys noranta del segle passat.

A la ciutat la participació del 
bestiari festiu és àmplia i di-
versa; és present en cercaviles, 
correfocs, processons, etc. i els 
diferents barris també tenen les 
figures –dracs, víbries, etc.– que 
els representen i que formen 
part d’un univers imaginari amb 
llarga tradició.

Probablement l’origen del Bou de Barcelo-
na està en el bestiari que representava els 
quatre evangelistes en la processó de Cor-
pus. Altres fonts apunten que l’origen po-
dria ser un entremès que representava la 
Nativitat. Es troba documentació d’aquesta 
figura als segles XV, XVI i XVII, quan la por-
tava el Gremi de Carnissers. Al segle XVII 
aquest se’n va desvincular i el Bou va que-
dar en mans de la parròquia del Pi.

EL Bou dE
BarcELona
construït 
el 1993 
per Manel 
casserras
ALçADA: 2 m  
PES: 40 kg

víBria dE 
BarcELona
construïda  
el 1993  
per Xavier  
Jansana
ALçADA: 1,80 m  
PES: 47 kg

MuLassa dE 
BarcELona
construïda 
el 1988 
per Manel 
casserras 
ALçADA: 2,3 m  
PES: 55 kg

ÀLiga dE 
BarcELona
construïda 
el 1999 
per Xavier 
Jansana
ALçADA: 2,7 m
PES: 45 kg

cavaLLEts 
cotonErs dE 
BarcELona
construïts 
el 1932 
pel taller 
Malatesta
AMPLADA: 0,6 m  
PES: 7 kg

L’origen dels Cavallets Cotoners es remun-
ta al 1424 i són vuit peces que represen-
ten la lluita entre turcs i cristians. Eren 
propietat del Consell de Barcelona, que els 
primers anys les va cedir al Gremi de Coto-
ners perquè n’assumissin la gestió, el que 
explica el seu nom. L’activitat de les figures 
es va reprendre el 1933 quan l’Esbart Ca-
talà de Dansaires va decidir recuperar-los i 
els encarregà al Taller Malatesta. 

El Drac de Ciutat Vella té un doble ves-
sant: participa com a bèstia foguera en els 
espectacles de foc –llançant guspires per 
la boca, les ales i la cua– i com a figura 
pacífica en els actes protocol·laris amb el 
Seguici Popular de Barcelona, en què por-
ta un ram de clavells a la boca. Les prime-
res referències que es tenen són del segle 
XV, però va desaparèixer al XVIII. Avui for-
ma part del projecte de recuperació de la 
imatgeria festiva de la ciutat.

Antigament el lleó era un element lligat 
a les festivitats religioses, especialment 
a la processó de Corpus. n’hi ha constàn-
cia des del segle XV, però és al segle XVII 
quan es converteix en l’element més di-
vertit i apreciat del bestiari barceloní.  

En els anys noranta del segle XX, dins el 
procés de recuperació de la imatgeria fes-
tiva, l’Associació d’Amics dels Gegants del 
Pi va decidir de tornar-lo a construir.

La Tarasca de Barcelona, anomenada Cuca 
Fera en algunes èpoques, és una bèstia 
amb cap de felí humanitzat i cos de tor-
tuga que té una doble funció: treu foc als 
correfocs i espectacles pirotècnics i llan-
ça aigua i caramels a les cercaviles i actes 
protocol·laris.

A la dècada dels noranta del segle XX es 
va crear la Tarasca a imatge de la figura 
que hi ha a Tarascó, amb una semblança 
considerable. 

tarasca dE 
BarcELona
construïda 
el 1993 
per Xavier 
Jansana
ALçADA: 2,4 m  
PES: 198 kg

LLEó dE 
BarcELona
construït 
el 1993 
per Manel 
casseras
ALçADA: 2,5 m  
PES: 45 kg

juntament amb els gegants de la Ciutat, 
és la màxima representant protocol·lària 
de Barcelona. La història de la figura es 
remunta al segle XIV, però l’època més es-
plendorosa la va viure als segles XVI i XVII, 
quan participava en les cerimònies, actes 
o festes oficials on assistís qualsevol mem-
bre del Consell Municipal en representació 
de la ciutat. Des del 1993 forma part del 
seguici popular i encara avui encapçala el 
bestiari, amb el Lleó de la ciutat.

drac dE 
ciutat vELLa
construït 
el 1987 
per  Manel 
casserras
ALçADA: 2,80 m
PES: 68 kg


