DOCUMENT DEL MES
OCTUBRE 2012

NÚM. 33

Corpus a l’Hospitalet, 1959. Autor: Jaume Reventós.
Una de les funcions principals de qualsevol arxiu és la difusió dels seus fons. Per això,
l’Arxiu Municipal de l’Hospitalet (AMHL) va encetar el setembre de 2009 el cicle
“DOCUMENT DEL MES”, mitjançant el qual s’exposa, de manera virtual a la web de l’arxiu
(http://www.lh.es/webs/arxiumunicipal/inici.aspx) i durant un mes, un dels diferents
documents que custodia.
Aquest mes d’octubre, coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Patrimoni
Audiovisual (el dissabte 27) presentem un document fílmic, unes imatges de la celebració
del Corpus de 1959 captades per en Jaume Reventós, a color i sense so. La pel·lícula recull
l’activitat prèvia, l’elaboració de les catifes florals i l’altar al carrer Rossend Arús i la
posterior processó de Corpus.
La celebració del Corpus Christie, d’origen medieval, sempre té lloc el dijous següent a la
capvuitada de Pentecosta. A l’Hospitalet se celebraven diferents processons a diferents
barris. El dijous de Corpus Christie es feia al barri de Santa Eulàlia i els dos diumenges
següents als barris del Centre i de Collblanc respectivament. Aquest fet permetia
l’assistència de les autoritats i dels gegants a totes les processons. Posteriorment, amb
l’aparició de noves parròquies se celebraren processons a altres barris de la ciutat.
La processó de Corpus va esdevenir una de les manifestacions populars més massives i més
participatives fins ben entrats els anys seixantes. Els dies anteriors a la processó, el veïnat
aprofitava per netejar i engalanar els balcons i finestres sobretot d’aquells carrers per on
passava la processó. Els gegants l’encapçalaven amb els capgrossos, seguits de diversos
grups escolars. Després els seguien diferents entitats i institucions, i finalment, tancaven
el seguici les autoritats locals i les forces de l’ordre.
El tàlem dut pel cos de portants de cada parròquia protegia el sacerdot que tenia com a
missió dur la custòdia del Santíssim durant tot el recorregut. L’arribada del tàlem era molt
esperada pels assistents i la processó acabava quan el Santíssim era retornat al sagrari de
l’església.
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