Festa Major de Vic
Imatgeria festiva

Introducció a les fitxes
A continuació us presentem un recull de fitxes amb informació detallada de tots els
elements d’imatgeria festiva que participen en el seguici de Sant Miquel dels Sants,
que té lloc cada 5 de juliol a la ciutat de Vic.
Però, què entenem per imatgeria festiva?
S’anomena imatgeria festiva al conjunt format per: els gegants, la família Cap de
Llúpia i el bestiari de la ciutat (compost per l’Àliga, el Bou, la Mulassa i els cavallets).
A les fitxes següents també parlarem de les figures dels macers, els trompeters i el
banderer, que no són elements festius, però sí que són importants en el seguici i,
per tant, interessants de conèixer.
I què és el seguici de Sant Miquel?
Cada 5 de juliol se celebra el dia de Sant Miquel dels Sants que és el patró de la
ciutat. Aquell dia, per tant, és Festa Major i es fan un seguit d’actes institucionals.
El seguici comença a les 10 del matí, quan es troben totes les figures d’imatgeria
festiva, juntament amb la comitiva d’autoritats, les colles de grallers de la ciutat i la
banda municipal, davant de l’Ajuntament per baixar junts cap a la catedral.
Abans d’iniciar la baixada, es llegeix el Vers de l’Espígol des de la balcona de
l’Ajuntament i, a continuació, de camí, es para uns instants davant de la casa on Sant
Miquel va néixer i es treu la seva imatge al carrer. Seguidament la comitiva arriba a
la catedral, on s’ofereix l’Ofici (una missa) i després es fan les danses protocol·làries:
el ball de l’Àliga, el ball de l’espígol i el ball dels gegants. Un cop acabades les
danses, es torna a desfer el camí cap a la plaça Major, on es ballen sardanes amb la
colla Riallera, que també participa del seguici.
I el seguici infantil?
En els últims anys, s’han fet reproduccions a petita escala de les diferents figures
d’imatgeria festiva perquè els nens i nenes de 3 a 16 anys les puguin portar durant
aquesta diada. Des de l’any 2015 també se celebra a la ciutat el que s’anomena
seguici infantil, que no és res més que una reproducció del seguici de Sant Miquel,
però en versió infantil i sense la part religiosa.
* Comitiva d’autoritats: És un grup de persones que assisteixen a l’acte en representació d’alguna institució. Pot estar formada per l’alcalde o alcaldessa, regidors i regidores,
consellers i consellers infantils, i representants de diferents sectors, com ara l’església o
entitats de la ciutat.
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1. L’ Àliga

1. L’ Àliga
L’Àliga, o Àguila, és l’element principal de tota la imatgeria festiva i representa
Sant Joan Evangelista, patró de la justícia. És una figura pròpia de ciutats
importants i representa la ciutat en si mateixa. L’Àliga té caràcter protocol·lari
i per això surt només en dies molt assenyalats.
Les primeres notícies que tenim de l’Àliga vigatana són de l’any 1604. Llavors,
al segle XIX, la figura va desaparèixer i no va ser fins al 2002 que es va tornar
a recuperar. L’actual figura és bicèfala, té dos caps, perquè fa referència als
dos poders que en l’antiguitat havien existit a la ciutat de Vic (el poder eclesiàstic o religiós i el poder municipal).
En dies concrets, com ara Corpus o la Festa Major, es representa el que
s’anomena el ball de l’Àguila, una dansa protocol·lària i solemne duta a terme
davant el bisbe i les autoritats. El ball sempre comença amb un joc de peus
que assenyala els quatre punts cardinals, després l’Àliga dona voltes mostrant
tots els seus dominis i acaba voltant sobre si mateixa.
L’any 2015 es va crear una Àliga petita que, juntament amb el Bou petit, la
Mulasseta i els gegants petits, formen part del seguici infantil de la Festa
Major de Vic.
Per saber-ne més...
 Actualment el ball de l’Àliga es balla dins de la catedral
al so del ﬂabiol.
 La figura actual va ser creada l’any 2002 i està basada
en un brodat trobat en una casulla de l’antic Bisbe Bernat
Calvó, exposada al Museu Episcopal de Vic.

Alçada: 2,31 m

Pes: 32 kg

* Corpus: És una festa de l’església catòlica destinada a venerar l’eucaristia. Té dates
mòbils, per això es diu que se celebra sempre seixanta dies després del diumenge de
resurrecció.

Festa Major de Vic
Imatgeria festiva

2. El Bou

2. El Bou
Representa el bou de Sant Lluc i, antigament, havia format part del bestiari
de Corpus i solia obrir pas als gegants a les processons i desfilades cíviques.
La figura estava molt arrelada a la tradició vigatana i intentar torejar-lo
havia estat un costum molt estès entre la mainada. No obstant, amb el pas
del temps, es va deixar d’utilitzar la figura i no va ser fins al 2007 que es va
recuperar i incorporar altre cop a la imatgeria festiva de la ciutat.
L’any 2013 es va crear un bou petit que, juntament amb l’Àliga petita, la
Mulasseta i els gegants petits, formen part del seguici infantil de la Festa
Major de Vic.

La ﬁgura estava molt arrelada a la
tradició vigatana i intentar torejar-lo
havia estat un costum molt estès.
Per saber-ne més...
 L’actual Bou està creat amb fibra de vidre, pesa trenta quilos i calen dues
persones per poder fer-lo moure.
 Antigament, quan obria pas als gegants, portava petards a les banyes.
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3. La Mulassa

3. La Mulassa
Les figures de la Mulassa, Mula o Mula Fera vigatana estan documentades des
del segle XVII. Tot i això, a partir del segle XIX es va deixar d’utilitzar, segurament a causa de la Guerra del Francès, que va suposar l’ocupació de Catalunya
per part de l’exèrcit napoleònic.
Històricament, aquest element del bestiari popular servia per obrir pas a la
comitiva en la celebració del Corpus, a la majoria d’altres elements del bestiari
i als gegants.
L’any 2013 es va crear la Mulasseta que, juntament amb l’Àliga petita, el Bou
petit i els gegants petits, formen part del seguici infantil de la Festa Major.

Se l’anomena amb tres noms diferents:
Mulassa, Mula o Mula Fera vigatana.
Per saber-ne més...
 Antigament, la Mulassa, igual que el Bou, portava petards a
les banyes.
 Els portadors van vestits de traginers, porten un sarró,
pantalons blancs i mocadors castellers.
 La Mulassa porta el llom cobert per una peça verda amb
l’escut de la ciutat de Vic i una tela vermella li cobreix les
cames.
 Actualment la Mulassa també participa en el correfoc de la
Festa Major de Vic.

Pes: 35 kg
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4. Els cavallets de Vic

4. Els cavallets de Vic
Els cavallets de Vic van ser recuperats l’any 2014 per anar completant les
figures d’imatgeria festiva desaparegudes en els últims segles i, també, per
augmentar la participació juvenil dins els actes culturals de la ciutat. Els cinc
cavallets són portats per nois i noies de l’associació Casal Claret i representen
El ball de cavallets.
La indumentària dels cavallets està inspirada en els tres colors de la Festa
Major de Vic (verd, vermell i negre). Es van presentar en públic el juliol del
2014, en el marc de la Xurriacada, i estan apadrinats pels cavallets cotoners
de Palma (Mallorca).

Els cavallets de Vic van ser recuperats
l’any 2014 per anar completant les ﬁgures
d’imatgeria festiva desaparegudes en els
últims segles.

* Els tres colors de la Festa Major de Vic: Per la Festa Major, la ciutat es divideix en
tres parts, cada una d’elles d’un color diferent (negre, vermell i verd). El dia de la Crida,
les diferents colles de cada color surten al carrer i fan una cercavila pels seus barris
ﬁns a trobar-se totes juntes a la plaça de la Catedral, on es fa el ﬁnal de festa.
* Xurriacada: Trobada de tots els elements festius de la ciutat de Vic. A banda de les ﬁgures que apareixen en el seguici de Sant Miquel, també hi tenen cabuda els elements
festius propis dels diferents barris de la ciutat. L’únic element que no hi assisteix és
l’Àliga. La trobada té lloc a Vic durant la Festa Major i consta d’una cercavila i una
mostra de balls.
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5. Els gegants de Vic (Comtes d’Osona)

5. Els gegants de Vic (Comtes d’Osona)
Els gegants han estat sempre les figures més importants de les festes populars al carrer. Els primers documentats a Catalunya daten del segle XIV i la
seva aparició anava unida a les festes de Corpus. A la ciutat de Vic el primer
gegant apareix l’any 1493, juntament amb altres figures del bestiari, i el seu
disseny estava inspirat en la figura bíblica de Goliat. No serà fins a mitjans del
segle XVII, quan s’incorpora la figura de la geganta.
La parella actual es va crear l’any 1862, tenint en compte les representacions
prèvies existents. Des d’aquell moment fins avui dia, els gegants han combinat dues vestimentes; en alguns períodes han anat vestits de moriscos i, en
altres, de comtes d’Osona.
Durant la Festa Major de 1997 s’estrenà el ball propi dels gegants de Vic,
on el gegant demana a la geganta per sortir a ballar un vals. I l’any 2016 es
va recuperar un altre ball centenari que es va descobrir en uns documents
antics.
Existeix una rèplica en petit que, juntament amb l’Àliga petita, el Bou petit, la
Mulasseta, i els gegants pubills petits, formen part del seguici infantil de la
Festa Major de Vic.

Per saber-ne més...
 L’any 2017 se celebrarà el seu 155è aniversari.
 La geganta porta un ram de ﬂors i un mocador brodat, mentre que el
gegant porta una espasa i un pergamí.
 Els gegants de Vic són coneguts com a comtes d’Osona, però, a diferència
d’altres gegants, no tenen noms propis.
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6. Els gegants pubills (Llucià i Mercè)

6. Els gegants pubills (Llucià i Mercè)
En Llucià i la Mercè són els gegants pubills de la ciutat de Vic i van ser creats
l’any 2011. Ell va vestit d’estudiant de Vic, una figura històrica de la ciutat, i
el seu nom fa honor als antics patrons de Vic, Llucià i Marcià (substituïts per
Sant Miquel dels Sants al segle XIX). La Mercè, vestida de pubilla vigatana,
porta el nom de la patrona del barri del carrer de la Riera. Tots dos van vestits
com ho fan els protagonistes de la dansa de l’espígol, que és ballada pels
dansaires de St. Miquel davant de la catedral el dia de la Festa Major.
En Llucià porta barret de copa negre, que fa conjunt amb l’armilla i la faldilla,
també negres. La capa és bicolor; negra per fora i lila per dins, com el color de
l’espígol. Porta un llibre a la mà. La Mercè va vestida amb un vel blanc al cap,
una brusa de vellut negre i una faldilla vermella que agafa amb la mà. Porta
un collaret i un cistell ple d’espígol.
Existeix una rèplica en petit que, juntament amb l’Àliga petita, el Bou petit,
la Mulasseta, i els gegants de Vic petits, formen part del seguici infantil de la
Festa Major de Vic.
Per saber-ne més...
 Cal tenir present que al barri del carrer de la Riera, hi havia hagut el seminari d’estudiants.
 La colla gegantera del carrer de la Riera va començar una campanya
d’activitats per recollir fons i patrocinis de comerços i institucions de Vic per
poder assumir el cost econòmic de les figures.
 L’espígol és una planta que es caracteritza per una olor molt agradable i
és tradició repartir-la pels carrers com a inici de la Festa Major de Vic. Antigament, quan els carrers eren transitats per animals i s’hi abocaven aigües
residuals, la neteja de les zones per on se celebraria la festa era vital. És per
això que s’utilitzaven plantes aromàtiques. Amb el pas del temps, repartir
espígol pels carrers va esdevenir un ritual de festa, ja no tan necessari, però
igualment significatiu.
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7. Els gegants petits de Vic (Muley i Ermessenda)

7. Els gegants petits de Vic (Muley i Ermessenda)
En Muley i l’Ermessenda, creats l’any 2013, s’anomenen gegants petits de Vic
perquè són una rèplica dels gegants de Vic (comtes d’Osona) quan aquests, de
1920 a 1930, anaven vestits de moriscos.
La vestimenta moruna consta d’un vestit vermell, adomassat negre i daurat,
barret blanc i capa blanca per al gegant, i un vestit blau fosc, adomassat blau
cel i daurat, mantellina daurada i barret blanc i blau per a la geganta.
El dia del seguici infantil porten la vestimenta de gegants comtes, és a dir
que van vestits igual que els gegants grans (vegeu ﬁtxa 5).

Són una rèplica dels gegants
de Vic (comtes d’Osona) quan
aquests, de 1920 a 1930,
anaven vestits de moriscos.

* Adomassat: Teixit antic, normalment de seda, d’un sol color. En alguns casos s’hi
poden veure estampats ﬂorals o ornamentals.
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8. La família Cap de Llúpia

8. La família Cap de Llúpia
La família Llúpia de Vic té tres membres: el Merma, que és el cap de família,
la Vella, que és la mare, i el Nen, que és el fill. Tant el Merma com la Vella
tenen berrugues (o llúpies) a la cara, d’aquí el seu nom.
Els tres cap grossos acompanyen sempre els gegants de Vic en les seves
sortides pels carrers de la ciutat durant la Festa Major i també a la celebració
de Corpus. La seva funció és obrir pas als gegants i vigilar que ningú no els
destorbi. Tradicionalment, a la ciutat de Vic, els cap grossos també han interactuat i encetat un joc amb els nens. El Merma persegueix els més menuts i
els intenta fer por, la Vella està desconsolada per les trapelleries del seu fill i,
mentrestant, el Nen sempre fa de les seves.
Des de 2016 existeix una rèplica de la família Llúpia amb unes mides més
reduïdes. Aquests capgrossos surten pel seguici infantil durant la Festa Major
de Vic.

Tant el Merma com la Vella
tenen berrugues (o llúpies) a la
cara, d’aquí el seu nom.
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9. El Merma

9. El Merma
El Merma, pare del Nen i marit de la Vella, representa un home grotesc que va
vestit de joglar medieval, calb, amb diverses llúpies i una barba de quatre dies.
El seu primer nom va ser “esquiva mosques”, després va passar a anomenar-se
Cap de Llúpia. Actualment se’l coneix popularment amb el nom de Merma,
ja que durant molts anys el va portar un home que es deia Miquel Comerma.
Durant aquella època els infants de la ciutat provocaven el Cap de Llúpia
amb el crit de “mori el Merma!! Mori el Merma!!”, al qual ell responia amb empaitades i alguna que altre fuetada. En poc temps el crit va fer-se d’allò més
popular i el Cap de Llúpia va passar a anomenar-se el Merma.
Va sempre vestit amb una armilla roja, una samarreta de ratlles verticals
blanques i verdes, uns pantalons negres amb una franja verda i mitges verdes.
Als peus calça set vetes i a la mà porta una xurriaca.
Des de 2016 existeix una rèplica del Merma en mides més reduïdes, que surt
pel seguici infantil durant la Festa Major de Vic.
Per saber-ne més...
 Al 1987 la ciutat de Vic va fer construir una escultura a la plaça Major
en honor del Merma i així va ser el primer capgròs de Catalunya amb un
monument dedicat.
 Se’n conserva el capgròs original i una còpia.
 Durant la Festa Major es divideix la ciutat de Vic en tres parts, cada una
de les quals té un color i un Cap de Llúpia associat. El Merma representa el
color verd.

* Xurriaca: Estris per a pegar a les bèsties que consisteix en una vara generalment
de freixe, que porta al seu extrem una corda o una tira de cuir. És el que coneixem
popularment per un fuet.
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10. La Vella

10. La Vella
L’any 1862 a la família s’hi va afegir la Llupiesa o Vella, també coneguda per
Maria Rosa. Es tracta d’un capgròs d’una dona molt lletja i arrugada, amb la
cara també plena de berrugues, que representa l’esposa d’en Merma.
Històricament, la Vella empaitava els més menuts i els repartia caramels. La
Vella està feta de cartró pedra i té diversos vestits, però normalment porta un
mocador blanc al cap, una mantellina blanca i un vestit fins als peus, mitges
blanques i un ventall.
Des de 2016 existeix una rèplica de la Vella de mides més reduïdes, que surt
pel seguici infantil durant la Festa Major de Vic.

Històricament, la Vella
empaitava els més menuts
i els repartia caramels.

Per saber-ne més...
 El 27 de juny de 2014 es va inaugurar l’estàtua de la Vella a la plaça Gaudí.
 Se’n conserva el capgròs original i una còpia.
 La Vella és portada, des de l’any 1939, per membres d’una mateixa família.
 Durant la Festa Major es divideix la ciutat de Vic en tres parts, cada una de les
quals té un color i un Cap de Llúpia associat. La Vella representa el color negre.
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11. El Nen

11. El Nen
El Nen o Noi del Llúpia va ser afegit al grup l’any 1900 i és una peça de sèrie
comprada a Barcelona que té germans bessons en d’altres ciutats catalanes.
Representa el fill del Merma i la Vella i sembla un babau. Com que és un nen
encara no té cap llúpia, o berruga. Com el Merma, el Nen va armat amb unes
xurriaques amb les quals es dedica a interactuar amb la canalla que es troba
durant els trajectes festius. Per fer-lo enfadar, antigament els nens de la ciutat li cridaven: “Avorrit de pare i mare, portes calces de paper! Que mori el Nen!”.
El Nen vesteix una samarreta i uns pantalons de ratlles verticals blanques i
vermelles.
Des de 2016 existeix una rèplica del Nen en mides més reduïdes, que surt pel
seguici infantil durant la Festa Major de Vic.

Per fer-lo enfadar, antigament els
nens de la ciutat li cridaven:
“Avorrit de pare i mare, portes calces de paper! Que mori el Nen!”
Per saber-ne més...
 Se’n conserva el capgròs original i una còpia.
 Durant la Festa Major es divideix la ciutat de Vic en tres parts, cada una de les
quals té un color i un Cap de Llúpia associat. El Nen representa el color vermell.

* Xurriaca: Estris per a pegar a les bèsties que consisteix en una vara generalment
de freixe, que porta al seu extrem una corda o una tira de cuir. És el que coneixem
popularment per un fuet.
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12. Macers

12. Macers
Els macers tenen origen en els antics verguers o encarregats d’obrir pas a les
comitives d’autoritats des de l’època medieval. Aquesta figura va evolucionar
cap a la més protocol·lària de macers, portadors de la maça o símbol del poder municipal, i van deixar per a la guàrdia municipal la funció de posar ordre.
La figura dels macers va desaparèixer cap al 1970 i no es va recuperar fins al
1983. Acompanya la comitiva d’autoritats per Sant Miquel.
La indumentària dels dos macers consta d’un vestit, sabates, gorra i penjoll. El
vestit és de color negre amb l’escut de la ciutat al pit. La gorra, també negre,
porta un rivet daurat i una ploma. El penjoll és daurat i consta d’una cadena
d’anelles amb creus i barres alternades d’on penja l’escut de la ciutat de Vic.
Des de l’any 2016 existeixen rèpliques infantils del Macer, el Trompeter i el
Banderer de la ciutat, que surten durant el seguici infantil.

El macer és portador de la maça o
símbol del poder municipal.

* Comitiva d’autoritats: És un grup de persones que assisteixen a l’acte en representació d’alguna institució. Pot estar formada per l’alcalde o alcaldessa, regidors i regidores, i representants de diferents sectors, com ara l’església o entitats de la ciutat.
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13. Trompeters

13. Trompeters
Els trompeters són els encarregats d’anunciar amb el so dels instruments la
presència de les autoritats en festivitats importants.
En l’inventari d’objectes que hi havia a l’Arxiu Municipal de Vic el 1879, l’arxiver Josep Serra i Campdelacreu feia constar-hi dues gramalles o samarres
de color vermell del segle XVIII amb l’escut reial, que van ser utilitzades per
guarnir els trompeters.
A partir del 1987 se’n va recuperar la figura. Actualment els dos trompeters
porten gorres vermelles amb ploma blanca i rivet daurat i dalmàtiques vermelles amb l’escut reial del segle XVIII al pit.
Des de l’any 2016 existeixen rèpliques infantils del Macer, el Trompeter i el
Banderer de la ciutat i surten durant el seguici infantil.

Els trompeters són els encarregats
d’anunciar amb el so dels instruments
la presència de les autoritats en
festivitats importants.

* Gramalla: Túnica llarga ﬁns als peus utilitzada en l’antiguitat.
* Dalmàtica: Túnica oberta dels dos costats que es duu en oﬁcis solemnes. Per exemple, els bisbes en porten una.

Festa Major de Vic
Imatgeria festiva

14. Banderer

14. Banderer
El banderer, o cavaller de Corpus, precedeix, amb els gegants, la comitiva
d’autoritats pel seguici de Sant Miquel i és el responsable d’anunciar la festa
i portar la bandera de la ciutat durant la processó de Corpus o les festes i
solemnitats que ho requereixen.
Cap al 1965 es va arraconar la figura, que es va recuperar altre cop al 1987
amb una nova indumentària que consta d’una dalmàtica verda amb serrell
d’or i l’escut reial del segle XVIII al pit. També porta una gorra verda amb rivet
daurat i ploma blanca.
Des de l’any 2016 existeixen rèpliques infantils del Macer, el Trompeter i el
Banderer de la ciutat i surten durant el seguici infantil.

Per saber-ne més...
 Al 2005, en tornar-se a fer la processó de Corpus, el cavaller va tornar a
portar la bandera de la ciutat a cavall, com es feia antigament.

* Comitiva d’autoritats: És un grup de persones que assisteixen a l’acte en representació d’alguna institució. Pot estar formada per l’alcalde o alcaldessa, regidors i regidores, i representants de diferents sectors, com ara l’església o entitats de la ciutat.
* Seguici de Sant Miquel: (vegeu ﬁtxa introductòria)
* Dalmàtica: Túnica oberta dels dos costats que es duu en oﬁcis solemnes. Per exemple, els bisbes en porten una.
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15. Elements del seguici infantil

15. Elements del seguici infantil
Uns dies abans de Festa Major, se celebra el seguici infantil, que és una còpia
del seguici de Sant Miquel, però en versió infantil i sense la part religiosa.
La primera edició es va celebrar el passat 26 de juny de 2015 i totes les figures van ser portades per nens i nenes de 3 a 16 anys.
A part del bestiari infantil, també formen part del seguici: el Consistori
Infantil (format per un representant de sisè de cada una de les escoles de la
ciutat), la Banda de l’Escola de Música (formada també per nens i joves de la
ciutat) i uns periodistes infantils que fan el seguiment de la jornada.
Com ja hem anat comentant en les fitxes anteriors, el bestiari infantil està
format per les següents figures:
 L’Àliga petita, creada l’any 2015
 El Bou petit, creat l’any 2013
 La Mulasseta, creada l’any 2013
 Les rèpliques infantils del Macer, el Trompeter i el Banderer, creats l’any 2016
 Les rèpliques infantils de la família Cap de Llúpia, creats l’any 2016
 Els gegant petits, creats l’any 2013 i que són quatre: per una banda la versió
en petit dels gegants pubills i per l’altre la versió reduïda dels gegants de Vic,
comtes d’Osona.

Per saber-ne més...
 Si tens entre 3 i 16 anys i vols participar en el seguici infantil fent de
portador de la imatgeria festiva infantil pots inscriure’t al local dels gegants. Un cop fetes les inscripcions s’haurà d’assistir als assajos de la comparsa corresponent per aprendre els balls. Els assajos són obligatoris per
poder participar el dia de la Festa Major Infantil. Troba tota la informació
que necessites a: http://gegantsriera.cat

