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La Cucafera de Montblanc o Cuca (com apareix en la 
documentació medieval) se suposa l’element de bestiari festiu català 
més antic conegut. La primera referència documental de la Cucafera 
montblanquina es remunta a l’any 1381, quan fou llogada per la 
ciutat de Tarragona per a participar en la desfilada de benvinguda 
que la ciutat oferí a la visita de la princesa Violant de Bar.

Anys més tard, el 1383 quan el rei Pere III el Cerimoniós i la seva 
esposa Sibil·la de Fortià feren entrada a la ciutat de Tarragona, de 
nou la Cuca de Montblanc participà en els actes de rebuda.

Això no obstant, a partir d’aquest moment es perden les 
referències a la Cucafera de Montblanc i per tant, es desconeix 
quina fou la seva història fins a la seva desaparició i quan es produí 
aquesta. 

El seu origen, com el de la majoria d’elements de bestiari festiu, 
s’ha de remuntar a les celebracions del Corpus d’època medieval. 
Conjuntament amb el Drac o els Diables constitueixen la part més 
fosca dels entremesos, vinculant-se directament amb l’infern o les 
forces del mal. La Cucafera catalana s’emparenta, alhora, amb altres 
elements com la Tarasca de la tradició occitana: una espècie de 
tortuga amb closca, cap de cocodril, coll extensible i mandíbules 
mòbils que en espetegar atemoreixen la canalla.  

El 4 de setembre de 2016 en el marc de les Festes de la Serra, es 
presentà en societat la nova Cucafera de Montblanc.

01.Història
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La Cucafera de Montblanc es tracta d’una bèstia obrada en reïna 
de políester el cap, la cua i la cresta. Per la seva part, el cos és de 
fusta i es troba recobert d’escames de pell sintètica.

El cap compta amb ulls de vidre i mandíbula mòbil amb dents de 
ferro que en espetegar produeixen un fort so. També pot extreure 
el coll i girar-lo. Penjada del coll hi duu una medalla amb l’escut 
de la vila banyada en plata i idèntica a la que duen els regidors de 
l’Ajuntament de Montblanc en els actes oficials.

Compta amb dos punts de foc pirotècnic a banda i banda de la 
boca i cascavells dins de la cua. 

Mesura vora els 4 metres de llarg, per 1,5 d’ample i 2 d’alt. Pesa, 
aproximadament, uns 70 quilos. I és portada per 4 persones. 

 
Va ser estrenada el 4 de setembre de 2016. 

La tasca de disseny i confecció de la Cuca la dugué a terme el taller 
reusenc AVALL, guanyador del concurs públic que l’Ajuntament de 
Montblanc va convocar per recuperar la Cucafera montblanquina.

Associada a l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de 
Catalunya. 

02.La peça

La peça
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L’Associació Cultural Cucafera de Montblanc és l’encarregada de 
portar i fer ballar la Cuca. Fundada el juny del 2016 per a aquest fi, 
compta amb la cessió de la peça per part de l’Ajuntament i l’encàrrec 
de la seva gestió. 

Actualment, l’associació compta amb una vintena de joves 
d’integrants, no solament de Montblanc sinó d’arreu de la Conca de 
Barberà. 

La majoria, combinen la seva participació dins de la Cucafera amb 
col·laboracions en altres associacions i entitats de Montblanc i la 
Conca, com ara en altres elements del Seguici montblanquí.

03.La colla

La colla
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La Cucafera de Montblanc, vol ser un element de bestiari dinàmic i 
conegut arreu, és per això que resta disposada a participar en festes 
i esdeveniments allà on se la requereixi. 

Per a aquesta temporada disposem de les següents modalitats 
d’actuació:

04.Actuacions i preus

Actuacions i preus

Cercavila
Cercavila a convenir per carrers i places de la localitat, 

amb la gresca pròpia de la Cuca.

INCLOU:
- Transport i muntatge
- Cercavila

NO INCLOU:
- Acompanyament musical

PREU: 400€ + 0,7€/km

Cercavila amb música
Cercavila per carrers i places de la localitat, amb 

l’acompanyament dels Grallers de Montblanc.

INCLOU:
- Transport i muntatge
- Cercavila
- Acompanyament musical

PREU: 600€ + 0,7€/km
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Per a qualsevol dubte, qüestió, suggeriment o ampliació 
d’informació, no dubteu en contactar amb nosaltres:

05.Contacte

Associació Cultural Cucafera de Montblanc
Carrer Major, 98, 4t
43400 · Montblanc

cucaferamontblanc@gmail.com

cucaferamontblanc.wordpress.com

@CucaferaMtb

/cucaferamontblanc

@Cucaferamtb

Cucafera Montblanc

Contacte


