Un Tomb
Masquefa - Maig
CONEIX LA NOSTRA HISTÒRIA

FESTIVITAT DEL CORPUS A MASQUEFA
Aquesta festivitat de l'església catòlica que es celebra el dijous següent al diumenge
de la Santíssima Trinitat, va ser impulsada per Santa Juliana de Lieja i la seva
celebració fou oficial durant el papat d'Urbà IV el 1264. Gràcies a les indulgències que
el Papa Joan XXII concedia a tots els participants a la festa i als que concorrien a les
processons, aquests actes religiosos es varen desenvolupar molt ràpidament.
Hi ha constància que el Corpus ja se celebrava a Vic el 1318, a Barcelona i a Girona el
1320, a Tarragona el 1359, i tot seguit a Lleida, Tortosa, València i Perpinyà. L'any
1370 ja era general a gairebé totes les parròquies.
La festa popular estava centrada en la processó precedida d'una part profana en la
qual participaven els "entremesos", gegants, nans, dracs àligues, cavallets, així com
diverses danses populars, entre elles el ball de bastons. Els bastoners apareixen
acompanyant les processons de Corpus des del S.XV. També és costum, en moltes
localitats catalanes, guarnir amb flors els carrers amb les tradicionals enramades.
Com a mínim des del S.XIX, a Masquefa es celebrava la festivitat religiosa de Corpus
amb enramades i la companyia dels bastoners. Els carrers de la vila es guarnien amb
branques de verd, els veïns posaven a les voreres les millors plantes i testos que tenien
i engalanaven els seus balcons amb els cobrellits més macos. Algunes cases construïen
capelletes florals al costat de les seves portes tot esperant la benedicció durant la
processó. Al mig dia la carretera era ben escombrada i regada amb aigua, tot seguit,
els veïns escampaven la flor de la ginesta que prèviament havien collit al bosc pels
carrers i l'acompanyaven amb serrells de paper. Així doncs es formava una gran catifa
de flors i papers perquè hi passés la Sagrada Custodia durant la Processó. Aquella olor
de ginesta era tan intensa que encara la recorden els qui ho van viure.
Al davant de la Processó, per les voreres, anaven els més petits, seguits pels joves i
darrera de tot els més grans. Pel mig de la carretera i al davant de la Sagrada Custodia
desfilaven els nens i nenes que aquell dia feien la seva Primera Comunió i al davant de
tot els bastoners de Masquefa ballant. En arribar a alguna casa on havien fet una
capella de flors a la seva porta, s'aturava la processó, es posava la Custodia a l'altar i
es feia la corresponent benedicció. El trajecte sempre era de sortida de l'església cap
el Serralet i baixada cap a la Vila i després tornada cap a l'església.
Aquesta festivitat es va abandonar progressivament a mida que es generalitzaven
noves formes de vida al poble a partir dels anys 60 del S.XX.

