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Una mica d’història
Festivitat que se celebra el dijous següent a la festa de la Santíssima 
Trinitat, per commemorar amb solemnitat l’Eucaristia. La primera 
vegada que es té notícia d’aquesta celebració és quan la va instituir 
Robert de Torote, bisbe de Lieja, el 1246. El papa Urbà IV, per 
butlla datada el 1264, dóna caràcter general a aquesta diada a tot 
el món catòlic.

L’any 1319 es va celebrar el Corpus per primera vegada a 
Barcelona; a Girona consta des de 1320, a Vic des de 1330 i a 
València des de 1355.

El costum de tirar paperets i serpentines no es va fer fins uns 
anys després.

El Corpus a Verges
A Verges, el nostre poble, també celebràvem amb gran solemnitat 
la diada del Corpus. Uns dies abans ja es parlava de com serien 
les catifes de flors que es confeccionaven als carrers i de com s’ar-
reglarien els altars que s’hi posaven amb l’ajuda de tots els veïns. 
La mainada i la gent gran anaven amb cistells i bosses a buscar les 
flors que es necessitaven. Hi havia margarites, quiquiriquics i fulles 
verdes, que es trobaven als camps o a la Mota; en canvi, la ginesta 
havien d’anar-la a buscar al mas de Dalt o a la Vall; com que és groga, 
anava molt bé per a emplenar la catifa. El dijous (Corpus), de bon 
matí, ja es començava a dibuixar com seria la catifa i s’arreglava 
l’altar corresponent; primer es posava una taula, dos ciris i al mig 
una imatge del Sagrat Cor, i tot seguit ja es feia la catifa amb l’ajuda 
de tots els veïns i la mainada que podien. 

La processó quasi sempre era a la tarda, i el mossèn anava sota el 
tàlam, portat per sis homes; al darrere, els nens i nenes de comunió amb el vestit que havien estrenat el dia de la Comunió 
Solemne, i després, la gent del poble en dues files. 

De catifes n’hi havia al carrer dels Bous; al carrer Ample, que sempre era la més gran i la feia l’Angeleta Brunet, veïns i 
fills; a l’església, la feien els nens de doctrina, i a la plaça, la posaven davant de can Carles Font.

Llàstima que s’hagi perdut la celebració del Corpus! A més de ser una festa molt agradable, s’ajuntava tota la gent dels 
carrers i tothom hi col·laborava tant com podia. En traslladar-ne la litúrgia al diumenge, han desaparegut moltes d’aquestes 
festes populars. Diuen que els canvis no sempre agraden a tothom.
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