
 

 
 
 
 
 

             
 



.Introducció 
 
Diables a Vilanova i la Geltrú 
 
Diablots des de l’inici 

Els primers indicis de l'existència de diables a Vilanova i la Geltrú són de 1710 i 

expliquen un entremès format per una mulassa, molt diferent a l'actual mulassa 

de Vilanova, que representava una bèstia ferotge que treia foc pels queixals i 

anava acompanyada de cinc diables. L'any 1779 va arribar a Vilanova un edicte 

papal del 1771 en què es prohibien els entremesos amb foc. Això va suposar la 

pacificació de la mulassa, que va deixar de treure foc, i la desaparició dels 

diables que l'acompanyaven. 

Més tard, van aparèixer diables acompanyant el Drac de Vilanova, fins que 

l'any 1832 van deixar d'acompanyar-lo per constituir-se com a ball propi. La 

seva primera sortida va ser per l'arrivo d'aquell mateix any. 

A principis del segle XX, els balls de la ciutat van perdre l’impuls que tenien i 

van entrar en un període de decadència en que molts es van dissoldre i van 

deixar de sortir, diables inclosos. Després d'uns quants anys d'estar 

desapareguts, el dia de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú de l'any 1946, 

uns socis del Foment Vilanoví van decidir recuperar el Ball de Diables de 

Vilanova i la Geltrú. 

LA REPOSICIÓ DEL BALL DE DIABLES 

El 1947, el Ball de Diables de Vilanova va obrir un nou capítol a la història 

d’aquesta representació en l’àmbit local.  

Un cop passada l’efervescència de l’estrena, els joves del Foment Vilanoví es 

van fer càrrec del Ball durant uns anys, amb l’elaboració de versos amb molta 

cura i qualitat literària.  

A finals dels anys 50, els vestits dels diables van passar a disposició de la 

Comissió Municipal, que per fer sortir el ball va haver de recórrer a joves 



d’extracció popular que, a més de la Festa Major de Vilanova, es llogaven a 

d’altres festes majors de la comarca.  

La crisi de la festa que es va produir a la dècada dels 60 va acabar també amb 

el ball de diables, i els vestits van ser dipositats als baixos de la Caserna que 

servia de magatzem municipal. 

L’any 1972 la recuperació global de la Festa Major, iniciada amb l’aparició de la 

colla castellera dels Bordegassos, també va desvetllar de nou un grup de joves 

que van tornar a fer sortir el Ball de Diables a la Festa Major de la Geltrú, aquell 

mateix any. Des d’aleshores, el grup de joves que composen el ball de diables 

s’ha anat substituint any rere any fins als nostres dies, el que sembla garantir la 

seva continuïtat. 

LA INDUMENTÀRIA 

En aquesta nova etapa iniciada l’any 1947, s’obre també un nou capítol pel que 

fa a la indumentària.  

La sort va fer que el disseny del nou vestuari recaigués en el bon fer de l’artista 

local Enric Cristòfol Ricart qui pocs anys abans, el 1944, ja havia col·laborat en 

el disseny d’uns vestits de diable amb el seu amic barceloní,  però resident a 

temporades a Vilanova i la Geltrú,  Paco Puigcobé.  

Així, quan l’any 1947 Ricart va dirigir la decoració dels diables vilanovins va 

establir un model prou reeixit. Abandonava els colors llisos o amb dibuixos 

geomètrics dels vestits vuitcentistes per introduir tot d’elements esotèrics amb 

flames als camalls. 

 

Quan el 1979 es va tenir la necessitat de substituir aquells vestits perquè 

estaven molt malmesos, i per tal de mantenir la qualitat artística encetada per 

Ricart, els joves que ballaven aleshores al Ball de Diables van encarregar el 

disseny i la decoració dels nous vestits a l’Armand Cardona Torrandell. 

L’Armand Cardona, en el seu nou disseny, va ometre voluntàriament tota 

simbologia tradicional i ricartiana, per fer una nova creació, singular i 

avantguardista, molt d’acord amb la seva trajectòria artística.  

 



A principis dels 90, els integrants de la colla ja es van començar a plantejar 

sobre que calia fer amb els vestits, ja que aquests estaven molt cremats 

després de 15 anys d’aguantar metxa ininterrompudament. Després d’una 

llarga meditació i tenint en compte la línia de qualitat obligada quan s’havia 

intervingut en la indumentària diablera local, van decidir que el pintor més 

adient per continuar aquesta línia seria en Joaquim Budesca.  

 

En Budesca des del inici de la seva feina va expressar la voluntat, com els seus 

antecessors, de fer uns vestits que trenquessin totalment amb els anteriors.  

D’una banda va mantenir en el tractament dels colors i les formes, la fidelitat a 

la seva obra i trajectòria, fent desaparèixer agosaradament la paleta de color 

vermell per substituir-la per la de color blau, amb el propòsit de fer uns diables 

aquàtics, els diables tocats del blauet vilanoví.  

 

Tot i la disconformitat d’alguns folkloristes locals, aquests vestits estaven fets 

per uns diables que eren, segons el pintor, els diables del mar. En Budesca va 

esmerçar molts esforços en el disseny dels complements, cetrots, maces i 

vestuari de l’arcàngel, tots ells de formes avançades i postmodernes.   

 

El que realment va fidelitzar Budesca i que es considerava com un fet important 

va ser que aquesta indumentària permetia, altrament com la de Cardona, 

identificar de lluny, enmig de molts altres i sense cap dubte, el segell propi de 

diables vilanovins.  

 

Així doncs, a principis d’agost de 1995, en plena festa major, es van estrenar 

els vestits d’en Joaquim Budesca, vigents fins el Correfoc de Festa Major del 

2006, any el qual es va estrenar un nou model d’indumentària. Aquest cop 

dissenyada pel reconegut artista vilanoví Pep Duran. 

 

L’última renovació d’indumentària d’aquest diables vilanovins també va suposar 

un trencament amb la línia seguida pel seu antecessor. Pep Duran, considerat 

artista d’una altra generació, antic admirador de Cardona i com ell, bregat ens 

els arriscats terrenys de l’avantguarda i el teatre, va practicar uns procediments 

nous a l’hora de decorar els vestits encomanats pel Ball de Diables de Vilanova 

i la Geltrú. Engrescat amb el projecte encarregat, va tenir clar des del principi 



que el seu disseny trencaria esquemes i que potser serien criticats. Acceptant 

aquesta premissa els diables es van encaminar, de nou, cap una remodelació 

completa del seu vestuari. El resultat va ser, sorprenentment, una indumentària 

molt pensada i treballada per Pep Duran i que es podria definir d’atrevida i 

tocada d’una certa genialitat, la qual no deixa indiferent a ningú que l’observa.  

NOVES ESPURNES A VILANOVA I LA GELTRÚ 

La nova ‘cultura del foc’ i l’associacionisme emergent han propiciat que en el 

darrer quart del s. XX i principis del s. XXI hagin augmentat el nombre de colles 

de diables de forma espectacular, tant a nivell nacional com local. 

 

A Vilanova i la Geltrú en tenim una bona mostra, ja que des de 1980 i fins a 

l’actualitat s’han creat, a la ciutat, cinc colles més de diables. Cadascuna amb 

les seves peculiaritats i rareses han anat guanyant, mica en mica, 

protagonisme dins la celebració de la festa vilanovina i, en l’actualitat, els fa 

indispensables en les festes en que hi participen, sobretot en les dels barris des 

d’on sorgeixen algunes d’aquestes colles. 

 

Cronològicament trobarem: Els diables petits de l’Agrupació de Balls Populars 

de Vilanova i la Geltrú (1981); El Ball de Diables de la Collada – Els Sis Camins 

(1993); Les Diablesses de la Geltrú (2000); Els Tronats de Mar (2004); El Ball 

d’Enveja (2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Actes del 300è aniversari de diables a Vilanova i la Geltrú 
 
Per tal de commemorar aquests tres segles d’història, la colla de Diables de 
Vilanova i la Geltrú, conjuntament amb l’Ajuntament de la ciutat, han organitzat 
un extens programa d’activitats, que començaran a principis de maig i 
s’allargaran fins a finals de novembre. Conferències, exposicions, trobades, 
concursos i presentacions de llibres són, entre moltes d’altres, algunes de les 
propostes que trobareu relacionades a continuació. 
 
 

Acte:  Presentació de l’any commemoratiu del 300è aniversari de 
diables a Vilanova i la Geltrú 

 
Data: 3 de març de 2010 
Hora: 20 h 
Lloc: Foment Vilanoví 
 
Descripció:  Roda de premsa per presentar tots els actes de la 
commemoració dels 300 anys de presència de diables a la nostra ciutat. 
S’aprofitarà per presentar el logotip i els diferents elements de marxandatge 
que s’oferiran durant l’any. 
Assistents: Mitjans de comunicació, Institucions i públic en general. 
 
 
Conferències i Taules Rodones 
 
 

Acte: Conferència/ taula rodona: 300 anys de diables a Vilanova i la 
Geltrú 

 
Data: 7 de maig de 2010 
 
Descripció: Durant aquest any es vol reflexionar i aprofundir en el fet del món 
dels diables a casa nostra. Una de les millors maneres l’extreure tota la 
informació i resumir-la en uns breus minuts ve de mà d’experts en el tema. 
Persones que al llarg dels anys, per contacte i observació constant de la nostra 
cultura tradicional i popular, tenen una visió amplia del pas del temps i poden 
il·lustrar sobre el què nosaltres pretenem. 
 
Els objectius de les conferències són: 
 - Difondre la figura dels diables dins la cultura popular a llarg dels anys. 
-  Explicar la incidència i la influència dels diables a les festes de la ciutat i arreu 
del territori nacional.  
- Aprofundir sobre l’evolució dels diables a la nostra ciutat. 
 
 



Acte: Conferència/Taula Rodona: La presència de la dona en el 
món dels diables 

 
Data: 10 de setembre de 2010 
 
Descripció: Els objectius de la conferència són. 
 

- Reflexionar sobre la presència i la influència de la dona a la cultura 
popular i tradicional, al llarg dels anys. 
- Explicar el testimoni de la primera dona diable del ball de diables de 
Vilanova i la Geltrú i potser la primera dona diable de tota Catalunya. 
-  Explicar els diferents models d’organització en diferents colles del camp 
de Tarragona, Penedès i Garraf. 

 
 
Concurs Fotogràfic  
 
 

Acte: Concurs Fotogràfic, ‘300 anys de Diables a Vilanova’ 

 
Dates: del 20 de març al 20 de novembre de 2010 
 
Descripció: Durant el període de celebració del 300è aniversari de l’aparició 
dels diables a Vilanova i la Geltrú, es realitzaran un seguit d’actes on s’hi 
veuran imatges que han de quedar a la memòria col·lectiva de la nostra ciutat. 
És per això que es realitzarà un concurs fotogràfic on tothom pugui aportar la 
fotografia més representativa de la celebració del 300 anys.  

 
 
Llibre del Ball de Diables de Vilanova i la Geltrú 
 
 
Acte: Presentació del llibre del Ball de Diables de Vilanova  
 
Data: Dins dels actes de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú 
 
Aprofitant l’avinentesa del 300è aniversari d’història de diables a Vilanova i la 
Geltrú, s’editarà un llibre que reflecteixi la història de la vila, a través de la 
mirada particular que de ella n’han fet els versots del Ball de Diables de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
L’autor vilanoví Heribert Massana és l’encarregat d’escriure aquest llibre. A més 
a més també hi participaran varis col·laboradors. 
 
 
 



Concurs de dibuix infantil i conte 
 
Una de les millors maneres de transmetre les tradicions de la nostra cultura 
popular i tradicional es fent pedagogia a les escoles. Des de fa anys els diables 
de la ciutat treballen aquest aspecte. 
 
Enguany volen comptar amb la col·laboració de les escoles de la ciutat per 
promocionar un concurs de dibuix i un de contes on hi participarien els escolars 
de la ciutat. 
 
 

Acte: Concurs de Dibuix dels Diables 

 
Data: del 12 d’abril de 2010 fins a la Festa Major 
Lloc:  Escoles de Vilanova i la Geltrú 
 
Descripció: Presentació de les bases del concurs. El concurs de dibuix dels 
diables va destinat a nens i nenes del cicle inicial i primària. 
 
Dels dibuixos rebuts se’n farà una tria, d’on sortiran 20 finalistes. Aquests 
dibuixos s’utilitzaran per il·lustrar els versots que s’editaran per la Festa Major 
del 2010. 

     
 
Acte: Concurs de Contes dels Diables 
 
Data: 12 d’abril de 2010 
Lloc:  Instituts de Vilanova i la Geltrú 
 
Descripció: Presentació de les bases del concurs. 
El concurs de contes va destinat a nens i nenes de secundària. El conte 
finalista s’editarà.  

 
 
Xapes de cava commemoratives 
 
Acte: Presentació de les xapes de cava commemoratives 

 
Data: Dins dels actes de la Setmana del Mar 
 
Descripció: Els Tronats de Mar presentaran una col·lecció de xapes de cava 
commemoratives de l’efemèride. 
 
 



14a Mostra de diables centenaris amb parlaments de        
Catalunya 
 
El ball de diables de Vilanova i la Geltrú forma part des de l’any 1995 de la 
Coordinadora de balls de diables centenaris amb parlaments de Catalunya, 
juntament amb 8 colles més del camp de Tarragona i del Penedès. 
 
Aquesta Coordinadora organitza, cada any en un municipi diferent, una Mostra 
per tal que el públic pugui veure juntes totes aquestes colles. L’any 2000 
aquest acte ja es va celebrar a la nostra ciutat. 
 
Així doncs, un dels actes principals, en el marc de la celebració dels 300 anys 
de diables a Vilanova i la Geltrú, serà la 14a Mostra de diables Centenaris amb 
parlaments de Catalunya que tindrà lloc a la ciutat. 
 
En aquesta trobada hi participaran les 9 colles que formen part de la 
Coordinadora de Balls de Diables Centenaris amb Parlaments de Catalunya: 
Ball de diables de Vilafranca del Penedès; Ball de diables de Sitges “Colla 
Vella”; Ball de diables de Torredembarra; Ball de diables de Tarragona; Ball de 
Sant Miquel i Diables de la Riera de Gaià; Ball de Diables de Sant Quintí de 
Mediona; Ball de diables del Vendrell; Ball de diables de l’Arboç i Ball de 
diables de Vilanova i la Geltrú.  
 

Acte: Mostra de Diables Centenaris amb Parlaments de Catalunya 
 
Data: 15 de maig de 2010 
Programa: 08,30 - 9,00   Arribada tabalers de les colles 

09,00 - 10,00  Esmorzar i matines pels carrers del centre 
10,30 - 13,30  Gimcana Diabòlica 
13,45 - 15,30  Dinar conjunt 
16,00   Arribada resta de participants de les colles 
17,30 - 20’00    Representació i parlaments a la pl. de la Vila 
20,30 - 22,00  Cercavila 
23’00   Sopar 
00’30    Festa 

 
 
Exposició sobre els diables Centenaris amb Parlaments  
 
 

Acte: Exposició Diables Centenaris 
 
Dates: del 8 al 14 de maig de 2010 
Horaris: de dimarts a dissabte de 18 a 21h; dissabtes i festius d’11  a 14h;   

dilluns tancat 
Lloc: Sala oberta de ‘La Sala’ 
 



Descripció: Exposició de tot el material i indumentària de les 9 colles 
participants a la Mostra de Diables Centenaris. 
Exposició emmarcada dins la setmana de celebració de la 14a Mostra de 
Diables Centenaris. 
 
 
 
ACTES INFANTILS 
 
Les activitats destinades al públic infantil prenen relleu a mitjans d’any, en un 
moment que resulta clau, i on els més menuts poden tenir el primer contacte 
directe amb els diables de la ciutat. 
 
Mitjançant el joc i de forma pedagògica es pot introduir la cultura i tradició dels 
diables tradicionals. S’aprofitarà, doncs, per transmetre la festa d’una manera 
lúdica i festiva amb les següents activitats. 
 
 

Acte: Ludoteca infantil i festa d’animació final 
 
Data: 19 de juny de 2010 
 
Descripció: Espai de referència, on els nens i les nenes podran trobar-hi una 
sèrie d’activitats relacionades amb els diables. 
 
Dibuixaran, faran maces, una gimcana, un taller de tabals,...i gaudiran amb un 
espectacle de final de festa. 
 

Acte: Bicicletada dels Diables 

 
Data: Englobada dins dels actes de la ’Setmana sense fum’. Mitjans 
de setembre. 
 
Descripció: En aquesta ocasió es demanarà la participació familiar, en una 
activitat que vol ser alhora creativa. Es demanarà als participants que decorin 
les seves bicicletes amb motius referents als diables. 
 
 
EXPOSICIÓ del 300è ANIVERSARI 
 
En motiu d’aquest important aniversari s’organitzarà una exposició històrico -
artística sobre els diables a la ciutat, ja que al llarg dels anys han anat creant 
un patrimoni cultural propi. 
 
El fet característic dels diferents vestits del Ball de Diables de Vilanova i la 
Geltrú, per haver estat creats i pintats per artistes vilanovins de renom, ha fet 
que els seus elements (vestits i estris) estiguin considerats i guardats com 
veritables obres d’art. 
 



A banda de poder observar la creació de tots aquest artistes lligat al món dels 
diables, també es vol recuperar i ensenyar els documents i elements històrics 
que hi ha a l’arxiu municipal. 
Així doncs l’exposició pretén mostrar: 
 

- Documentació de les primeres referències de diables al 1710 
 
- Vestits anteriors al 1947 
 
- Vestits i estris de les 4 èpoques més recents del Ball de Diables de 
Vilanova i Geltrú 
 

- Vestits Ricart 
- Vestits Cardona 
- Vestits Budesca 
- Vestits Duran 

 
- Esbossos previs, dibuixos, aquarel·les, tota la imatge artística de l’autor 
prèvia a la confecció dels vestits. 

 
- Curiositats al voltant de cada època: 
- vestits infantils pintats per l’Armand Cardona Torrandell 
- vestits alternatius d’en Joaquim Budesca 

 
- Exposar fotografies de l’arxiu històric del Ball de diables de Vilanova i la 
Geltrú 
 
- Plasmar l’evolució històrica dels diables a Vilanova i la Geltrú, sobretot 
des de l’aparició, a finals del s. XX o principis del s. XXI, d’altres colles de 
diables. 

 
- Ball de diables petits de l’Agrupació de Balls Populars 
- Ball de diables de la Collada-Sis Camins 
- Diablesses de la Geltrú 
- Tronats de Mar 
- Ball d’Enveja 

 
 

Acte: Exposició ‘Des del 1710, Diables a Vilanova i la Geltrú’ 
 
Dates : del 17 al 29 Juliol de 2010 
Lloc:  Museu Víctor Balaguer 
 
Descripció: exposició emmarcada dins dels actes previs a la Festa Major. 
 
 
 
 
 



 
 
 
CERCAVILA DE LA HISTÒRIA 
 
Dins el marc de la celebració del 3er centenari se celebrarà una cercavila on es 
podran contemplar les diferents colles de diables que han existit i existeixen a 
la ciutat. En aquest acte es posarà de manifest el passat i present dels diables 
a Vilanova i la Geltrú. 
 
Aquest acte compta amb l’exitós precedent de la ‘Cercavila històric’, organitzat 
l’any 2006 en motiu de l’estrena del nou vestuari del Ball de Diables de 
Vilanova i la Geltrú. Una cercavila on hi van participar la totalitat de vestits del 
Ball de Diables de Vilanova. 
 
En aquesta ocasió no tan sols es podran observar els quatre vestits del Ball de 
Diables de Vilanova i la Geltrú sinó la totalitat de diables de la ciutat. 
 
La gran peculiaritat d’aquest acte és la participació massiva d’ex-diables de les 
diferents èpoques. Això vol dir que no només hi haurà part de la història de la 
colla sinó que es podrà veure el canvi generacional de les diferents èpoques de 
diables a mans dels seus protagonistes. 
 

Acte: Cercavila de la història de diables a Vilanova 
 
Data: 23 d’octubre 2010 
 
Descripció: Cercavila de foc on participaran les següents colles* 

- Diables de Vilanova i la Geltrú 
- Diables petits de l’Agrupació 
- Colla de diables de la Collada Sis-Camins 
- Diablesses de la Geltrú 
- Tronats de Vilanova i la Geltrú 
- Ball d’Enveja 

*amb una mostra representativa dels diferents vestits que han existit a les diverses colles de 
diables anteriorment esmentats. 

 
Recorregut de la cercavila: plaça de les Cols, c. del Comerç, plaça de Pau 
Casals, c. de l’Església, plaça de Sant Antoni, c. de la Bomba, plaça de les 
Neus, rambla Principal, c. de Francesc Macià i plaça de la Vila. 
 
 
FESTA DE COMIAT DELS ACTES DEL 2010 
 
Un sopar amb espectacle servirà per cloure l’any de la celebració, al voltant de 
l’aniversari. És per això que es vol demanar la col·laboració d’algun artista 
vilanoví, per tal que condueixi l’espectacle basat en un recull d’anècdotes 
relacionades amb els diables de les diferents generacions. 
 



 

Acte: Sopar espectacle i festa 
Data: 20 de novembre del 2010 
Lloc:  Envelat de Vilanova i la Geltrú 
 
Descripció: Sopar amb anècdotes i subhasta on seran convidats diables i ex-
diables. Festa comiat del 300è aniversari de diables a Vilanova. Oberta al 
públic en general.  
 
 
 

Vilanova i la Geltrú, març de 2010  


