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L’Ajuntament de Barcelona, juntament amb la  
catedral de Barcelona, ja fa molts anys que va 
decidir  recuperar per a la ciutadania una de les 
festes més antigues i lluïdes que al llarg de la 
història s’han celebrat a la ciutat: el Corpus.
I ho ha fet a partir de dos dels aspectes més 
populars i participatius de la festa, que són fruit 
de l’herència col·lectiva dels barcelonins i les 
barcelonines: l’ou com balla i la processó.

L’ou com balla, una de les celebracions més 
singulars de Barcelona, ha distingit la diada de 
Corpus des de l’any 1637. El costum consisteix 
a fer ballar un ou als brolladors de claustres, 
patis i jardins, que es guarneixen per a l’ocasió 
amb motius florals i cireres.
La tradició, tan senzilla com misteriosa, desper-
ta passions entre els estudiosos, que discu-
teixen encara avui sobre l’origen i el significat de 
l’ou com balla. Per a alguns és una metàfora del 
cicle de la vida i una referència al temps i al mo-
viment continu. D’altres el veuen com un simple 
joc d’entreteniment, propi de l’edat mitjana.

Més enllà de la discussió sobre els orígens, el 
que sí que és cert és que la tradició ha arrelat a 
Catalunya, l’únic lloc del món on actualment es 
fa ballar l’ou. Aquesta celebració ja forma part 
de l’imaginari col·lectiu dels barcelonins i les 
barcelonines, gràcies a la gran base popular en 
què es fonamenta.

La processó, celebrada a Barcelona des del 
1320, ha tingut una significació molt important 
per a la ciutat i per als ciutadans i les ciutadanes. 
La processó de Corpus va constituir durant 
segles la veritable festa major de la ciutat. En el 
vessant festiu, ha estat l’origen de molts balls 
i elements d’imatgeria festiva: els gegants, els 

capgrossos, el bestiari i altres danses i entre-
mesos, que avui dia formen part de la cultura 
tradicional més arrelada.
Des del 1992, l’Ajuntament de Barcelona orga-
nitza aquest seguici brillant i festiu, que s’afegeix 
a la processó dels fidels —que precedeix— i 
que surt després de la missa de Corpus seguint 
la Custòdia amb el Santíssim Sagrament al 
tron del rei Martí. Aquest seguici està integrat 
pels gegants i els nans, l’Àliga, els Cavallets 
Cotoners, el Lleó, la Mulassa, el Bou, la Víbria, 
el Drac, la Tarasca i el Dofí, els balls de bastons, 
el ball de Cercolets, els infants de primera 
comunió, els Castellers de Barcelona, la Banda 
de Música Municipal i diversos grups de música 
tradicional i popular. 

La celebració de Corpus és una tradició viva 
de Barcelona, que s’engalana per participar en 
aquesta manifestació de la rica tradició popular 
de la ciutat. Aquest any, a més dels espais ja 
tradicionals, podrem gaudir de la decoració 
de noves catifes florals com la de la parròquia 
de Sant Ramon de Penyafort, la catifa de flors 
i encenalls elaborada pel centre ocupacional 
del Taller de Sant Camil al Museu Etnològic i 
de Cultures del Món. I, coincidint la festa del 
Corpus amb l’arribada de la Flama del Canigó, 
diumenge 23 de juny, podrem admirar la crea-
ció d’una catifa al·lusiva a l’arribada del foc que 
encén les fogueres de Sant Joan a càrrec de la 
Comissió de la Flama del Canigó de Barcelona 
conjuntament amb les Catifaires del Raval. I si 
ens voleu acompanyar, hem preparat un itinera-
ri per descobrir els brolladors, jardins i claustres 
enramats de la Barcelona del Corpus, que no us 
podeu perdre... 
Us animem, doncs, a gaudir d’aquesta  
festivitat històrica i plena de simbolisme. 

Festivitat 
del Corpus



3



4

Itinerari de portes 
obertes i l’ou com balla

AJUNTAMENT DE BARCELONA

Pl. de Sant Jaume, 1     
Portes obertes 
Horari: dijous, 20 de juny, de 10.00 a 20.00 h 
(accés pel carrer de la Ciutat)
Exposició del Seguici Popular de  
Barcelona: gegants i bestiari 
Horari: dijous, 20 de juny, de 10.00 a  
20.00 h (accés pel carrer de la Ciutat); 
divendres, 21 de juny, i dissabte, 22 de juny, 
de 10.00 a 20.00 h;  i diumenge, 23 de juny, 
de 10.00 a 14.00 h (accés pel carrer de la 
Font de Sant Miquel) 
Ballada de sardanes. 
Cobla de Sant Jordi – Ciutat de Barcelona. 
Horari: dijous, 20 de juny, a les 18.00 hores

Coincidint la festa del Corpus amb  
l’arribada de la Flama del Canigó es farà 
una catifa al·lusiva a l’arribada del foc que 
encén les fogueres de Sant Joan,  
organitzada per la Comissió de la Flama 
del Canigó Barcelona - Catifaires del 
Raval.
Horari: diumenge, 23 de juny, de 10.00 a 
19.00 h

ARXIU DE LA CORONA D’ARAGÓ

C. dels Comtes, 2   
L’ou com balla 
Horari: de dijous, 20 de juny, a diumenge, 
23 de juny, de 10.00 a 19.00 h
Exposició “Arxiu de la Corona d’Aragó: 
set segles”. Horari: de dijous, 20 de juny, a 
diumenge, 23 de juny, de 10.00 a 19.00 h

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT 
 DE BARCELONA

C. de Santa Llúcia, 1   
L’ou com balla. Pati
Horari: dijous, 20 de juny, de 9.00 a 20.00 h; 
divendres, 21 de juny, de 9.00 a 19.30 h; 
 i dissabte, 22 de juny, de 10.00 a 19.30 h
Portes obertes 
Horari: dijous, 20 de juny, de 10.00 a 
20.00 h
Exposició: “Una mà de cartes”, Col·lecció 
de naips de l’Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona (1529-1988). 
Horari: dijous, 20 de juny; divendres, 21 de 
juny, de 9.00 a 19.30 h; i dissabte, 22 de juny, 
de 10.00 a 19.30 h

ATENEU BARCELONÈS

C. de la Canuda, 6    
Jardí de l’Ateneu Barcelonès 
L’ou com balla. Portes obertes
Horari: dijous, 20 de juny, d’11.00 a 20.00 h

CENTRE CÍVIC CAN DEU

Pl. de la Concòrdia, 13    
(accés pel carrer de Vilamur)
L’ou com balla
Horari: dijous, 20 de juny, de 9.00 a 22.00

COL·LEGI ESCOLÀPIES DE LLÚRIA

C. d’Aragó, 302 
(xamfrà c. Roger de Llúria)
L’ou com balla
Horari: dijous, 20, i divendres, 21 de juny, de 
8.00 a 19.00 h
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CONSELL DE GARANTIES  
ESTATUTÀRIES

 
Baixada de Sant Miquel, 8 
Portes obertes
Horari: divendres, 21 de juny, de 10.00 a 
20.00 h

JARDÍ INTERIOR CARRER  
D’ELISABETS  (ESCOLA LABOURE)  

C. d’Elisabets, 8-10  
(també accés pel c. de Montalegre, 4)
L’ou com balla
Horari:  dijous, 20 de juny, de 8.30 a 
12.00 h, preparació del guarniment; a les 
12.00 h, inauguració i ballada de l’ou

JARDINS DE RUBIÓ I LLUCH

C. de l’Hospital, 56  
(també entrada pel carrer del Carme)   
L’ou com balla. Horari: dijous, 20 de 
juny, de 9.00 a 13.00 h, preparació del 
guarniment; a les 13.00 h, inauguració 
i ballada de l’ou; i de 16.00 a 18.00 h; de 
divendres, 21 de juny, a diumenge, 23 de 
juny, d’11.00 a 13.00 i de 16.00 a 18.00 h

LA CASA DELS ENTREMESOS

Pl. de les Beates, 2
Portes obertes i catifa de flors al pati:
“Deu anys de La Casa dels Entremesos”
Horari: dijous, 20 de juny, de 10.00 a  
20.00 h; divendres, 21 de juny, i dissabte, 22 
de juny, de 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 19.00 
h; i diumenge, 23 de juny, d’11.00 a 14.00 h

Exposicions permanents: “Imatgeria festiva 
de Barcelona Vella: gegants, nans i bestiari” 
i “Titelles tradicionals catalans, titelles  
tradicionals dels segles XVIII - XXI”
Exposicions temporals: “15 figures en 15 
llocs emblemàtics de Barcelona”. 

Organitza Falcons de Barcelona.

“Gegants petits, xics, camacurts i ballarics. 
350 dels Gegants Petits del Pi”. Organitza 
Associació d’Amics dels Gegants del Pi.
Contacontes de cultura popular per als 
més petits: “Gegants!” de Susanna Peix i 
Sebastià Serra.
Horari: dissabte, 22 de juny, a les 12.00 h  

LA CATEDRAL DE BARCELONA

L’ou com balla, al claustre     
Horari: dimecres, 19 de juny, de 17.00 a 
19.30 h; dijous, 20 de juny, i divendres, 21 de 
juny, de 8.30 a 19.30 h; dissabte, 22 de juny, 
de 8.30 a 20.00 h; i diumenge, 23 de juny, 
de 8.30 a 13.00 h
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MUSEU ETNOLÒGIC I DE  
CULTURES DEL MÓN

C.  de Montcada, 12-14        
L’ou com balla,  
al pati del Palau del Marquès de Llió 
Catifa de flors i encenalls, al pati  
del Palau Nadal
Realitzada pel Centre Ocupacional del 
Taller Sant Camil de Barcelona
Portes obertes a l’exposició “Retrats de 
Ramon Subirats i Urbici Soler”
Horari: dijous, 20 de juny, de 10.00 a 
21.00 h; divendres, 21 de juny, i dissabte, 22 
de juny, de 10.00 a 19.00 h; diumenge, 23 
de juny, de 10.00 a 20.00 h

MUSEU FREDERIC MARÈS

Pl. de Sant lu, 5      
L’ou com balla. Pati
Horari: de dijous, 20 de juny, a diumenge, 
23 de juny, de 10.00 a 22.00 h
* Escultura Nu (Plenitud,Primavera) de 
Frederic Marès: de dijous, 20 de juny,  
a diumenge, 23 de juny, de 10.00 a 22.00 h
* Aparador Vallmitjana, Fígaro/Musa de la 
Música/Sant Joan de Déu, de dijous,  
20 de juny, a diumenge, 23 de juny, de 10.00 
a 22.00 h
Portes obertes al museu
Horari: dijous, 20 de juny, de 10.00 a 19.00 h
* Presentació museogràfica de l’estudi- 
biblioteca de Frederic Marès: dijous, 20 de 
juny, de 10.00 a 19.00 h
* Ruta Vallmitjana (sala 28 del museu.  
Escultura catalana s. XIX): dijous, 20 de 
juny, de 10.00 a 19.00 h

MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA

Av. de les Drassanes, s/n       
L’ou com balla, al jardí del museu 
Horari: dijous, 20 de juny, i divendres,  
21 de juny, de 10.00 a 20.00 h

PARRÒQUIA DE LA PURÍSSIMA  
CONCEPCIÓ

C. Roger de Llúria, 70       
L’ou com balla, al claustre
Horari: de dijous, 20 de juny, a dijous, 27 de 
juny (ambdós inclosos), de 8.00 a 13.00 h 
i de 17.00 a 21.00 h. Excepte dijous, 20 de 
juny, i diumenge, 23 de juny, que romandrà 
obert de 8.00 a 21.00 h ininterrompudament

PARRÒQUIA DE SANT JERONI  
DE MONTBAU

Pl. de Mossèn Ferran Palau, 2         
L’ou com balla
Horari: dijous 20 de juny,  
i diumenge, 23 de juny, de 10.00 a 14.00 h

PARRÒQUIA DE SANT RAMON 
DE PENYAFORT

Rambla de Catalunya, 115       
Catifa floral, a l’atri
Horari: diumenge 23 de  
juny, d’11.00 a 21.00 h

PARRÒQUIA DE SANTA ANNA

C. de Santa Anna, 29   
L’ou com balla. Portes obertes
Horari: dijous, 20 de juny, de 10.00 a 
20.00 h, i de divendres, 21 de juny, a 
diumenge, 23 de juny, de 10.00 a 18.00 h 

PARRÒQUIA DE SANTA  
MARIA DEL REMEI

Pl. de la Concòrdia, 1   
Catifa de Corpus
Horari: diumenge, 16 de juny,  
a partir de les 6.00 h
Processó
Horari: diumenge, 16 de juny, a les 18.00 h
Concert d’orgue de Corpus
Horari: diumenge, 30 de juny, a les 18.00 h
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PLAÇA DE LA VIRREINA

Catifa floral      
Els Catifaires de Gràcia crearan una catifa 
floral de 4 m d’ample x 9,5 m de llarg inspira-
da en un esgrafiat de la façana de la Casa de 
Joan Baptista Rubinal. Aquest edifici d’estil 
modernista es pot trobar al carrer de l’Or, 44, 
davant de la mateixa plaça de la Virreina
Horari: diumenge, 23 de juny, comença la 
confecció de la catifa a les 8.30 h i acaba a 
les 18.30 h, amb la desfeta de la catifa amb el 
ball de l’Àliga de Gràcia 

REIAL ACADÈMIA DE 
BONES LLETRES

C. del Bisbe Caçador, 3       
L’ou com balla. Portes obertes
Horari: dijous, 20 de juny, de 10.00 a 
20.00 h; divendres, 21 de juny, i dissabte, 
22 de juny, de 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 
20.00 h

REIAL MONESTIR DE  
SANTA MARIA DE PEDRALBES

Baixada del Monestir, 9         
Portes obertes. L’ou com balla
Horari: dijous, 20 de juny, de 10.00 a 16.30 h, 
i diumenge, 23 de juny, de 15.00 a 19.30 h 
L’ou com balla (es paga l’entrada general del 
monestir, 5 €). Horari: divendres, 21 de
juny, de 10.00 a 16.30 h; dissabte, 22 de juny, 
de 10.00 a 18.30 h
Visites guiades: “Guia’m al monestir de 
Pedralbes”, dissabte, 22 de juny, d’11.30 a 
12.30 h. Preu: 3 € 

TALLER ESCOLA SANT CAMIL

Jardins de la Casa de Repòs de Sant Camil   

Accés: carrer de Sales i Ferré, 60   

L’ou com balla
Horari: dijous, 20 de juny, i divendres, 21 de 

juny, de 10.00 a 17.00 h

RUTA DEL L’OU COM BALLA 

Horari: dijous, 20 de juny, i divendres, 21 
de juny, a les 16.30 h i a les 17.00 h, sortida 
des de la placeta de Montcada. Activitat 
gratuïta. Cal inscriure’s-hi prèviament a 
barcelona.cat/oucomballa

L’Associació Cultural Joan Amades us  
descobrirà la majoria dels edificis 
patrimonials de la Barcelona Vella on 
s’organitza l’ou com balla: Palau Nadal 
i Palau del Marquès de Llió – Museu 
Etnològic i de Cultures del Món; Palau 
Requesens o de la Comtessa de Palamós 
– Reial Acadèmia de Bones Lletres; Palau 
del Lloctinent – Arxiu de la Corona d’Aragó; 
Palau Reial Major – Museu Frederic Marès; 
claustre de la catedral de Barcelona i Casa 
de l’Ardiaca – Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona.  
El recorregut finalitzarà al Palau 
Mercaders – La Casa dels Entremesos, 
on hi ha custodiats, al llarg de l’any, gran 
part dels elements d’imatgeria festiva.
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L’ou com balla i portes obertes al voltant de l’Ajuntament...
AJUNTAMENT DE BARCELONA
Pl. de Sant Jaume, 1
 
ARXIU DE LA CORONA D’ARAGÓ
C. dels Comtes, 2  
  
ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA 
C. de Santa Llúcia, 1

ATENEU BARCELONÈS
C. de la Canuda, 6 
  
CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES
Baixada de Sant Miquel, 8 
   
JARDÍ INTERIOR CARRER D’ELISABETS  
(ESCOLA LABOURE)
C. d’Elisabets, 6-8 (també accés pel c. de Montalegre, 4)

JARDINS DE RUBIÓ I LLUCH
C. de l’Hospital, 56 (també entrada pel c. del Carme).

LA CASA DELS ENTREMESOS
Pl. de les Beates, 2 
  
LA CATEDRAL DE BARCELONA
   
MUSEU FREDERIC MARÈS
Pl. de Sant Iu, 5
  
PARRÒQUIA DE SANTA ANNA
C. de Santa Anna, 29
  
REIAL ACADÈMIA DE BONES LLETRES
C. del Bisbe Caçador, 3
 

CENTRE CÍVIC CAN DEU
Pl. de la Concòrdia, 13

COL·LEGI ESCOLÀPIES DE LLÚRIA
C. d’Aragó, 302
 
MUSEU ETNOLÒGIC I DE 
CULTURES DEL MÓN
C. de Montcada, 12-14

MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA
Av. de les Drassanes, s/n  
PARRÒQUIA DE LA PURÍSSIMA CONCEPCIÓ
C. de Roger de Llúria, 70  

PARRÒQUIA DE SANT JERONI DE MONTBAU
Pl. de Mossèn Ferran Palau, 2 

PARRÒQUIA DE SANT RAMON DE PENYAFORT
Rambla de Catalunya, 115   
PARRÒQUIA DE SANTA MARIA DEL REMEI
Pl. de la Concòrdia, 1

PLAÇA DE LA VIRREINA
Pl. de la Virreina

REIAL MONESTIR DE SANTA MARIA DE PEDRALBES
Baixada del Monestir, 9

TALLER ESCOLA SANT CAMIL 
Jardins de la Casa de Repòs de Sant Camil 
Accés: c. de Sales i Ferré, 60 

... i més enllà
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20 de juny
Ajuntament de Barcelona 
Horari: de 10.00 a 20.00 h
Jornada de portes obertes.
Exposició del Seguici Popular de  
Barcelona: gegants i bestiari.
(accés pel carrer de la Ciutat)

18.00 h, pl. de Sant Jaume
Ballada de sardanes.  
Cobla de Sant Jordi - Ciutat de Barcelona

Jornada de portes obertes
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, de 
10.00 a 20.00 h
Ateneu Barcelonès, d’11.00 a 20.00 h
La Casa dels Entremesos, de 10.00 a 20.00 h
Museu Frederic Marès, de 10.00 a 19.00 h
Parròquia de Santa Anna, de 10.00 a 20.00 h
Reial Acadèmia de Bones Lletres,  
de 10.00 a 20.00 h
Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, 
de 10.00 a 16.30 h

L’ou com balla als brolladors 
Arxiu de la Corona d’Aragó, de 10.00 a 19.00 h
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona,  
de 9.00 a 20.00 h

Ateneu Barcelonès, d’11.00 a 20.00 h
Centre Cívic Can Deu, de 9.00 a 22.00 h
Col·legi Escolàpies de Llúria, de 8.00 a 19.00 h
Jardí interior del carrer d’Elisabets (Escola 
Labouré), a les 12.00 h
Jardins de Rubió i Lluch, inauguració a les 
13.00 h, i de 16.00 a 18.00 h
Catedral de Barcelona, de 8.30 a 19.30 h
Museu Etnològic i de Cultures del Món,  
al pati del Palau del Marquès de Llió,  
de 10.00 a 21.00 h
Museu Frederic Marès, de 10.00 a 22.00 h
Museu Marítim de Barcelona,  
de 10.00 a 20.00 h
Parròquia de la Puríssima Concepció, 
de 8.00 a 21.00 h
Parròquia de Sant Jeroni de Montbau, 
de 10.00 a 14.00 h
Parròquia de Santa Anna, de 10.00 a 20.00 h
Reial Acadèmia de Bones Lletres, 
de 10.00 a 20.00 h
Reial Monestir de Santa Maria Pedralbes,  
de 10.00 a 16.30 h
Taller Escola Sant Camil, de 10.00 a 17.00 h

Catifa floral
La Casa dels Entremesos, de 10.00 a 20.00 h
Museu Etnològic i de Cultures del Món, al pati 
del Palau Nadal, de 10.00 a 21.00 h

Programa d’actes
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Exposicions 
“Arxiu de la Corona d’Aragó: set segles”,  
a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, de 10.00 a 
19.00 h
 “Una mà de cartes”, col·lecció de naips de 
l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 
(1529-1988), de 9.00 a 20.00 h 
Permanents “Imatgeria festiva de  
Barcelona Vella: gegants, nans i bestiari” i 
“Titelles tradicionals catalans, titelles 
tradicionals dels segles XVIII - XXI”, 
a  La Casa dels Entremesos, de 10.00 a 20.00 h
Temporals “15 figures en 15 llocs  
emblemàtics de Barcelona” organitzada per 
Falcons de Barcelona i  “Gegants petits, xics, 
camacurts i ballarics. 350 dels Gegants 
Petits del Pi” organitzada per l’Associació 
d’Amics dels Gegants del Pi, a La Casa dels 
Entremesos, de 10.00 a 20.00 h
“Retrats de Ramon Subirats i Urbici Soler”, 
al Museu Etnològic i de Cultures del Món, de 
10.00 a 21.00 h

“70 aniversari de la inauguració del Museu 
Frederic Marès”, escultura Nu (Plenitud, 
Primavera) al pati del Museu Frederic Marès, 
de 10.00 a 22.00 h i presentació museogràfi-
ca de l’estudi-biblioteca de Frederic Marès, al 
Museu Frederic Marès, de 10.00 a 19.00 h
“Any Vallmitjana 2019”. Fígaro i la Musa  
de la Música (Terpsícore) de Venanci  
Vallmitjana i Barbany i Sant Joan de Déu 
d’Agapit Vallmitjana i Barbany, a l’aparador 
del pati del Museu Frederic Marès, de 10.00 a 
22.00 h i Ruta Vallmitjana amb la presentació 
d’obres dels germans Venanci i Agapit Vallmi-
tjana exposades a la sala d’Escultura catalana 
del segle XIX, al Museu Frederic Marès, de 
10.00 a 19.00 h 

Ruta de l’ou com balla 
Sortida des de la placeta de Montcada, a les 
16.30 h i a les 17.00 h. Activitat gratuïta. Cal 
inscriure’s-hi prèviament a  
barcelona.cat/oucomballa
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21 de juny

Jornada de portes obertes
Consell de Garanties Estatutàries,  
de 10.00 a 20.00 h
La Casa dels Entremesos, de 10.00 a 13.00 h i 
de 16.00 a 19.00 h
Reial Acadèmia de Bones Lletres, de 10.00 a 
14.00 h i de 16.00 a 20.00 h

L’ou com balla als brolladors
Arxiu de la Corona d’Aragó, de 10.00 a 19.00 h
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona,  
de 9.00 a 19.30 h
Catedral de Barcelona, de 8.30 a 19.30 h
Col·legi Escolàpies de Llúria, de 8.00 a 19.00 h
Jardins de Rubió i Lluch, d’11.00 a 13.00 h i de 
16.00 a 18.00 h
Museu Etnològic i de Cultures del Món, al 
pati del  Palau del Marquès de Llió, de 10.00 
a 19.00 h
Museu Frederic Marès, de 10.00 a 22.00 h
Museu Marítim de Barcelona, de 10.00 a 
20.00 h
Parròquia de la Puríssima Concepció, de 8.00 
a 13.00 h i de 17.00 a 21.00 h
Parròquia de Santa Anna, de 10.00 a 18.00 h
Reial Acadèmia de Bones Lletres, de 10.00 a 
14.00 h i de 16.00 a 20.00 h
Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, 
de 10.00 a 16.30 h. Entrada de pagament
Taller Escola Sant Camil, de 10.00 a 17.00 h

Catifa floral
La Casa dels Entremesos, de 10.00 a 13.00 h i 
de 16.00 a 19.00 h
Museu Etnològic i de Cultures del Món, al pati 
del Palau Nadal, de 10.00 a 19.00 h

Exposicions
Seguici Popular de Barcelona: gegants i 
bestiari. Ajuntament de Barcelona (accés pel 
carrer de la Font de Sant Miquel), de 10.00 a 
20.00 h

“Arxiu de la Corona d’Aragó: set segles”, a 
l’Arxiu de la Corona d’Aragó, de 10.00 a 19.00 h
“Una mà de cartes”, col·lecció de naips de 
l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 
(1529-1988), de 9.00 a 19.30 h  
Permanents “Imatgeria festiva de Barcelo-
na Vella: gegants, nans i bestiari” i “Titelles 
tradicionals catalans, titelles tradicionals 
dels segles XVIII - XXI”, a La Casa dels Entre-
mesos, de 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 19.00 h
Temporals  “15 figures en 15 llocs emblemà-
tics de Barcelona” organitzada per Falcons 
de Barcelona i  “Gegants petits, xics, cama-
curts i ballarics. 350 dels Gegants Petits del 
Pi” organitzada per l’Associació d’Amics dels 
Gegants del Pi, a La Casa dels Entremesos, 
de 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 19.00 h
“Retrats de Ramon Subirats i Urbici Soler”, 
al Museu Etnològic i de Cultures del Món, de 
10.00 a 19.00 h
“70 aniversari de la inauguració del Museu 
Frederic Marès”, escultura Nu (Plenitud, 
Primavera) al pati del Museu Frederic Marès, 
de 10.00 a 22.00 h 
“Any Vallmitjana 2019”. Fígaro i la Musa de la 
Música (Terpsícore) de Venanci Vallmitjana i 
Barbany i Sant Joan de Déu d’Agapit  
Vallmitjana i Barbany, a l’aparador del pati del 
Museu Frederic Marès, de 10.00 a 22.00 h 

Ruta de l’ou com balla 
Sortida des de la placeta de Montcada, a les 
16.30 h i a les 17.00 h. Activitat gratuïta.  
Cal inscriure’s-hi prèviament 
a  barcelona.cat/oucomballa

22 de juny 

Jornada de portes obertes
La Casa dels Entremesos, de 10.00 a 13.00 h i 
de 16.00 a 19.00 h
Reial Acadèmia de Bones Lletres, de 10.00 a 
14.00 h i de 16.00 a 20.00 h 
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L’ou com balla als brolladors
Arxiu de la Corona d’Aragó, de 10.00 a 19.00 h
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, de 
10.00 a 19.30 h
Catedral de Barcelona, de 8.30 a 20.00 h
Jardins de Rubió i Lluch, d’11.00 a 13.00 h  
i de 16.00 a 18.00 h
Museu Etnològic i de Cultures del Món, al 
pati del  Palau del Marquès de Llió, de 10.00 a 
19.00 h
Museu Frederic Marès, de 10.00 a 22.00 h
Parròquia de la Puríssima Concepció, de 8.00 
a 13.00 h i de 17.00 a 21.00 h
Parròquia de Santa Anna, de 10.00 a 18.00 h
Reial Acadèmia de Bones Lletres, de 10.00 a 
14.00 h i de 16.00 a 20.00 h

Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, 
de 10.00 a 18.30 h. Entrada de pagament

Catifa floral
La Casa dels Entremesos, de 10.00 a 13.00 h i 
de 16.00 a 19.00 h
Museu Etnològic i de Cultures del Món, al pati 
del Palau Nadal, de 10.00 a 19.00 h
Contacontes  de cultura popular per als més 
petits: “Gegants!” de Susanna Peix i Sebastià 
Serra, a La Casa dels Entremesos, a les 12.00 h

Exposicions 
Seguici Popular de Barcelona: gegants i 
bestiari. Ajuntament de Barcelona (accés pel 
carrer de la Font de Sant Miquel), de 10.00 a 
20.00 h 
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“Arxiu de la Corona d’Aragó: set segles”, a 
l’Arxiu de la Corona d’Aragó, de 10.00 a 19.00 h
“Una mà de cartes”, col·lecció de naips de 
l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 
(1529-1988), de 10.00 a 19.30 h 
Permanents “Imatgeria festiva de Barcelona 
Vella: gegants, nans i bestiari” i “Titelles tra-
dicionals catalans, titelles tradicionals dels 
segles XVIII - XXI”, a La Casa dels Entreme-
sos, de 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 19.00 h
Temporals “15 figures en 15 llocs emblemà-
tics de Barcelona” organitzada per Falcons 
de Barcelona i  “Gegants petits, xics, cama-
curts i ballarics. 350 dels Gegants Petits del 
Pi” organitzada per l’Associació d’Amics dels 
Gegants del Pi, a La Casa dels Entremesos, de 
10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 19.00 h
“Retrats de Ramon Subirats i Urbici Soler”, 
al Museu Etnològic i de Cultures del Món, de 
10.00 a 19.00 h
“70 aniversari de la inauguració del Museu 
Frederic Marès”, escultura Nu (Plenitud, 
Primavera) al pati del Museu Frederic Marès, 
de 10.00 a 22.00 h 
“Any Vallmitjana 2019”. Fígaro i la Musa de la 
Música (Terpsícore) de Venanci Vallmitjana i 
Barbany i Sant Joan de Déu d’Agapit  
Vallmitjana i Barbany, a l’aparador del pati del 
Museu Frederic Marès, de 10.00 a 22.00 h

Visites guiades al monestir de Pedralbes
“Guia’m al monestir de Pedralbes”.  
Horari: d’11.30 a 12.30 h. Preu: 3 €

23 de juny 
Catifa floral 
La Casa dels Entremesos, d’11.00 a 14.00 h
Museu Etnològic i de Cultures del Món, al pati 
del Palau Nadal, de 10.00 a 20.00 h
Parròquia de Sant Ramon de Penyafort, 
d’11.00 a 21.00 h 
Plaça de la Virreina. Els Catifaires de Gràcia 
crearan una catifa floral de 4 m d’ample x 9,5 m 
de llarg inspirada en un esgrafiat de la façana 
de la Casa de Joan Baptista Rubinal. Aquest 
edifici d’estil modernista es pot trobar al carrer 
de l’Or, 44, davant de la mateixa plaça de la 
Virreina.
 Es començarà la confecció de la catifa a les 
8.30 h i s’acabarà a les 18.30 h, amb la desfeta 
de la catifa amb el ball de l’Àliga de Gràcia
Plaça de Sant Jaume. Coincidint la festa del  
Corpus amb l’arribada de la Flama del Cani-
gó es farà una catifa al·lusiva a l’arribada del 
foc que encén les fogueres de Sant Joan, 
organitzada per la Comissió de la Flama del 
Canigó Barcelona - Catifaires del Raval. De 
10.00 a 19.00 h

Jornada de portes obertes
La Casa dels Entremesos, d’11.00 a 14.00 h

L’ou com balla als brolladors
Arxiu de la Corona d’Aragó, de 10.00 a 19.00 h
Catedral de Barcelona, de 8.30 a 13.00 h
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Jardins de Rubió i Lluch, d’11.00 a 13.00 h, i de 
16.00 a 18.00 h
Museu Etnològic i de Cultures del Món, al 
pati del  Palau del Marquès de Llió, de 10.00 
a 20.00 h
Museu Frederic Marès, de 10.00 a 22.00 h
Parròquia de la Puríssima Concepció, de 8.00 
a 21.00 h
Parròquia de Sant Jeroni de Montbau, de 
10.00 a 14.00 h
Parròquia de Santa Anna, de 10.00 a 18.00 h
Reial Monestir de Santa Maria 
de Pedralbes, de 10.00 a 19.30 h

Exposicions 
Seguici Popular de Barcelona: gegants i 
bestiari. Ajuntament de Barcelona (accés pel 
carrer de la Font de Sant Miquel), de 10.00 a 
14.00 h
“Arxiu de la Corona d’Aragó: set segles”, a  
l’Arxiu de la Corona d’Aragó, de 10.00 a 19.00 h
Permanents “Imatgeria festiva de Barcelo-
na Vella: gegants, nans i bestiari” i “Titelles 
tradicionals catalans, titelles tradicionals 
dels segles XVIII - XXI”, a La Casa dels Entre-
mesos, d’11.00 a 14.00 h
Temporals “15 figures en 15 llocs emblemà-
tics de Barcelona” organitzada per Falcons 
de Barcelona i  “Gegants petits, xics, cama-
curts i ballarics. 350 dels Gegants Petits del 
Pi” organitzada per l’Associació d’Amics dels 
Gegants del Pi, a La Casa dels Entremesos, 
d’11.00 a 14.00 h

“Retrats de Ramon Subirats i Urbici Soler”, 
al Museu Etnològic i de Cultures del Món, de 
10.00 a 20.00 h
 “70 aniversari de la inauguració del Museu 
Frederic Marès”, escultura Nu (Plenitud, 
Primavera) al pati del Museu Frederic Marès, 
de 10.00 a 22.00 h
“Any Vallmitjana 2019”. Fígaro i la Musa de la 
Música (Terpsícore) de Venanci Vallmitjana i 
Barbany i Sant Joan de Déu d’Agapit Vallmit-
jana i Barbany, a l’aparador del pati del Museu 
Frederic Marès, de 10.00 a 22.00 h 

Missa de Corpus Christi
18.30 h pla de la Seu

Actuacions dels Falcons de Barcelona i ball 
dels Gegants Nous de la Casa de Caritat o del 
Corpus de Barcelona.
19.00 h plaça de Sant Jaume

Sortida de l’Ajuntament del Seguici Popular 
de Barcelona (gegants, bestiari i balls)
Processó festiva
Recorregut: pl. de Sant Jaume, c. del Bisbe i 
pl. Nova (parada del seguici popular fins a la 
sortida del seguici eclesiàstic). 
19.15 h

Processó de Corpus Christi
Recorregut: av. de la Catedral, pl. Nova,  
c. dels Arcs, av. del Portal de l’Àngel,  
c. Comtal, Via Laietana, c. de Joaquim Pou 
i av. de la Catedral.
19.45 h av. de la Catedral
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Així mateix:
 

Catifa de Corpus a la parròquia de Santa Maria 
del Remei, diumenge, 16 de juny,  
a partir de les 6.00 h 
Processó del Corpus a la parròquia de Santa 
Maria del Remei, diumenge, 16 de juny,  
a les 18.00 h
L’ou com balla al claustre de la catedral de 
Barcelona, dimecres, 19 de juny,  
de 17.00 a 19.30 h
L’ou com balla a la parròquia de la Puríssima 
Concepció fins dijous, 27 de juny,  
de 8.00 a 13.00 h i de 17.00 a 21.00 h
Concert d’orgue de Corpus a la parròquia de 
Santa Maria del Remei, diumenge,  
30 de juny, a les 18.00 h
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Processó de Corpus Christi 2019
Ordre del Seguici

Coronela de Barcelona, Cavallets Cotoners de Barcelona, cobla de tres quartans dels Coto-

ners, Penó de Santa Eulàlia, Escorta dels Trabucaires Perot Rocaguinarda, Àliga de la Ciutat 

de Barcelona, Espremulls cobla Antiga, Lleó de Barcelona, Capgrossos Macers de la Ciutat, 

Gegants de la Ciutat, cobla de flabiolaires Els Perdigots, Ball de Cercolets amb els seus mú-

sics, Mulassa de Barcelona, Ministrers de la Vila Nova, Bou de Barcelona, cobla tres quartans 

del Sabre, Penó del Pi, Gegants petits antics del Pi, Gegants grans del Pi, Grallers del Pi, ball 

de bastons amb els seus músics, Drac de la Ciutat Vella de Barcelona, Grallers Vernets, Víbria 

de Barcelona, Nan Cucut de la Plaça Nova, Gegants de Sant Roc (o centenaris) de la Plaça 

Nova, Grallers La Pessigolla de la Plaça Nova, Tarasca de Barcelona, Grallers Quatre Vents, 

Gegants nous de la Casa de Caritat o del Corpus, ball de bastons del Seguici, Dofí de Barce-

lona, Grallers del Casc Antic, Penó de Santa Maria del Mar, Gegants de Santa Maria del Mar, 

Falcons de Barcelona, Guàrdia Urbana de gala a peu, macer de la Catedral i Creu proces-

sional de la Catedral, gonfanons basilicals (catedral i Santa Maria del Pi), banda de música 

de l’Escola Pare Manyanet, germandats i confraries de l’Arxidiòcesi de Barcelona, infants de 

primera comunió, Cavallers de l’Orde Constantiniana de Sant Jordi, Cavallers de l’Orde de 

la Creu de Malta, Cavallers de l’Orde del Sant Sepulcre de Jerusalem, seminaristes, clergat, 

custòdia amb el Santíssim Sagrament sobre el tron del rei Martí i sota tàlem, autoritats, Banda 

Municipal de Barcelona, fidels.
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Parròquia de la 
Puríssima Concepció

#oucomballa


