
BALL DE CAVALLETS COTONERS  

DEL TOC D’INICI DE LES FESTES DE LA MERCÈ DE BARCELONA 

 

La primera notícia documentada dels cavallets a Barcelona data de 1424 dins 
del Llibre de les Solemnitats de Barcelona.  

Els cotoners són esmentats durant la visita del rei Carles I i l’any 1585 i de la del rei 
Felip II. 

Hi ha constància de la seva participació a les Festes per la canonització de sant 
Ramon de Penyafort al 1601 i a les de santa Maria de Cervelló al1623. També 
participaren al 1701 a les festes per la rebuda de Felip de Borbó i al 1703 a les 
de Carles d'Àustria, a les festes de beatificació de Sant Josep Oriol el 1807 i les de la 
Pau de la Guerra dels Set Anys al 1839. Sembla que després van ser oblidats. 

 

L’any 1933 van ser recreats per l’Esbart Català de Dansaires amb les peces de la 
seva propietat construïdes pel Taller Malatesta de Barcelona amb motiu del 25è 
aniversari de l’Entitat. Enguany, doncs, celebrem el 80è aniversari de la recuperació 
dels Cavallets Cotoners, i ho commemorem amb una exposició fotogràfica 
anomenada “Cavallets... Endavant!  a la Sala de Ball de la Casa dels Entremesos que 
es podrà veure fins el 31 de desembre. També s’ha editat un fulletó anomenat 
Cavallets ... endavant! i un quadern d’activitats infantils de cavallets per pintar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L'any 1994, l'Esbart Català de Dansaires els va fer ballar a la processó del Corpus de 
1994 i s'afegeix al Projecte de Recuperació de la Imatgeria Festiva de la Barcelona 
Vella. Des d’aleshores, i integrats en el Seguici Popular de Barcelona ostenten la 
denominació de Cavallets Cotoners de Barcelona i passegen i ballen pels carrers i 
places de la ciutat, al Toc d’Inici de les Festes de la Mercè, al Seguici d’Autoritats i a 
la Cavalcada. 

 

A continuació el ball del Toc d’Inici de les Festes de la Mercè dels Cavallets Cotoners 
de Barcelona, amb la instrumentació d’en Joan Gómez que interpretarà la Cobla 
Ciutat de Terrassa sota la seva direcció. 


