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L IART DEL FOC EN LA FESTA
U·"·u·"·u·"·u·('I·u,~·U·"·V,,,,u.".U·('I·u·,,·v·n·v·n.

Giravoltar en l'espai cardes i atxes enceses és un deis
més simples i antics . artificis de foco

El foc és un deIs pilars fonamentals de la civilització.
Gráces al seu coneixement i domini J'home eixí de J'estat de salvatgisme i la humanitat pogué eixamplar

els seus horitzons espirituals, mil/orar lesseves condicions de vida i desenvolupar els sabers de lesciéncies
i les técnques.

Elsfocs artificials sintetitzen i materialitzen el I/arg procés historic del domini del foe. Mitjan~ant aquests
artificis J'home en un estadi d' evolució superior ja no utilitza el foc amb una finalitat práctica, domestica

; ', o tecnica, sin.6que dominant lescaraaerístiques físico-químiques de la seva combustió organitza i contro-
la les seves formes i colors, convertint-Io en espeaacle i aaivitat artística.

Si la Festa Major és el cíclic parentes. anyal en el que la comunitat es retroba joiosa per refermar els
seu~I/igams ila seva especificitat, recrear els valors de la tradició i possibilitar un ámbt on es puguin pro-
jeaar la creativitat individual i colfertiva. el gaudi i J'esbargiment, no és casual que, dins del seu progra-
ma, el foe, en la seva vessant lúdica i espeaacular i la seva profunda carrega cultural, hi faci aae de presencia.



Les fogueres, les falles i els ninots de palla encesos amb motiu ritual o de festa, les rodes de foc que
els pobles celtes feien rodolar muntanya avall, o les cordes que feien giravoltar en honor al sol, mitjan-
~ant les quals descrivien cercles lIuminosos en /'espai a manera com la canalla ha fa amb les bengales la
nit de Sant Joan, i les torxes impregnades de materies combustibles que tenyien les flames de colors em-
prades .per grecs i romans en els seus espeaacles i grans efemérides. poden ser considerades com al-
guns deIs primers i rudimentaris artificis de foc lIigats a la festa que s'enriquiren i perfeccionaren
posteriorment amb els avencos de la pirotecnia o art del seu dominio

La invenció de la pólvora negra atribuida a europeus, asiatics i árabs.pero ja segurament coneguda
en la Xina en els primers segles de la Era Cristiana, i el desenvolupament posterior de la alquímia realitzat

per la cultura islamica donaren un gran impuls a la pirotecnia en les seves dues vessants militar i civil.

En un comencarnent aquestes dues manifestacions antaqóniqaes es confonien i els mateixos arte-
factes i explosius que els artificiers utilitzaven per abatre, espantar i confondre /' enemic en la guerra, des-
prés s'utilitzaven per celebrar la vrtóna i animar les celebracions en temps de pau.

Els arabs, grans afeccionats a fer «correr la pólvora» en les seves festes públiques i privades, lIegaren
als pasos de parla catalana el costum i els secrets d' aquest arto Es pot dir que des d' aleshores ens és inima-
ginable una festa sense I'enlairada d'uns coets voladors o la crema d'un cast~1I de focs.
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El gran desenvolupament de la ilÍdústria pirotecnica al País Valencia i la localitzacó deIs radors ~~<;

de /'esrnentada activitat al Principat, tradicionalment establerts a poblacions de la Catalunya rtrova ¡Reus" 1
Torredambarra, Sant Pere de'¡ibes, etc.j, zones deIs Pasos Catalans en que la petjada deIs arabs1é Mé~ e .

forta, són mostres eloqüents d'aquesta influencia. 1" ~
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Lescróniques deis nostres reis medievals i les ordenances del Consells de les Ciutats d' aquella epoca
són plenes de saboroses reterénoes a coets i entreteniments de pólvora que en aquell temps ja consti-
tu"ien les delícies tant del poble com deis nobles i senyors. Sovint, per tal de prevenir i evitar els abusos
i perills que provocava el seu ús indiscriminat i els perills de la seva elaboració, calia manar disposicions
al respecte com aquestes de 1412 i 1469 del consell de la ciutat de Valencia:

«... null hom no gos lan~ar corredors ab polvora e foch per les carreres don sorten perills,
per experiencia de cremament dalberchs ...»

«Ara oiats queus fan saber de part del magnifich Justicia, Jurats e Consell de la ciutat de Va-
lencia, que per quant experiencia ha mostrat que les casesen les quals polvora, coets e tro-
nadors sefan e setenen, stan a gran perill de pendres foch en aquelles, e deffet sesacostumat
seguirsen a la present ciutat e be publich de aquella dan, maiorment quant en les dites cases
promptissimes a penre e encendres lo foch, aixi com son les casesdeis carrers dela Porta no-
va e del Trench dela present ciutat, per tallos dits magnifichs Justicia, Jurats e Consell de la
dita ciutat, per conservació del be publich de aquella, e perque incendi algu no si seguesca,
stablexen e proveexen que en los dits dos carrers de la Porta nova e del Trench e casesen
aquell situades e aquelles atinents, en algun temps, no presomesca o gosa persona alguna
fer polvora, coets o tronadors o tenir o vendre aquells, sots pena de treents salidos e perdre
la polvora, coets e tronadors ...»

! 4



.,

Pero fou a la Italia del Renaixement, durant els segles XV i XVI on els focs d'artifici es van refinar
plásticarnent i esdevingueren rneránkarnent complexos amb un conjunt d'accessoris escérncs.

Elsartistes i prorécnís florentins i bolonesos crearen castells de focs enginyosos i espectaculars acom-
panyats de riques representacions poetko-mcscascoreoqráñqces.D'aleshores encá es coneix amb el
nom de castell de focs les estructures i construccions escenocráñqoesdestinades a ser cremades i que en
el moment de IIur combustió representen ardents formes i composicions qeomémoues. fonts, cascades,
arquitectures, temples, palaus, personatges al·legorics, escuts, etc.

La gran popularització posterior d'aquesta modalitat de focs d'artifici que actualment gairebé s'na
extingit, per la laboriositat de la seva preparació i realització, ha fet que encara avui anomenem castell
de focs alló que simplement són focs aeris o aquatics desprovistos de qualsevol carcassa i formalització
figurativa.

Projecte per la decoració
d' un castell de foes.

El barroc i el rococó foren sens dubte l'epoca esplendorosa deis castells de focs. El prínceps i reis de
la noblesa europea deis segles XVII i XVIII veien en els focs artificials una demostració radiant del seu po-
der i grandesa. Per aquest motiu lescasesreials protegien i afavorien els pírotecncs i adornistes i organit-
zaven fastuosos espectaclesque recreaven escenesde la mitologia dásska, al·legories, fets historics.., alguns
deis quals, com eíce FontainebJeau I'any J 606 han passat a la historia com un esdeveniment remarca-
ble. Oit espertade representava un castell pie de tota mena d'artificis que era assetjat per satirs i salvat-
qes. T~mbé foren grandiosos els focs realitzats amb motiu del casament de LluísXIV el29 dejuny de J 660,
els quals es varen celel9¡ar al Sena. Aquest castell estava disposat damunt d'un vaixell: a ISlR o~re~veia
una sirena que portava un dofí coronat i a la popa hi havia un escut reial voltat de tritorís sostingut per
les armes de Fran~a i Espanya. A ia punta del pal major, un sol sostenia els noms del re i la reina. I'any :
J 749 el famós pirotécníc itaHa:6aetano Ruggieri exhibí, al parc de Sant James de Londres} llrf.~rt!~ctiQs
castell que representava I'incer'Jdid' un palau dássk alhora que una orquestra mterpretava, a melodia «Fire
works rnusk» de Háence!-------~----------- I oÁ
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Aquest ascendent aristacratic i fastuós conforma tata una tipologia, una estetica i una manera classi-
ca d' entendre els castells de foc que ha perviscut fins avui. En el cataleg de 1956 d' un deis nostres fabri-
cants mésimportants encara troben aquest esperit reflectit en els noms que dóna als seusproductes: «Gran
castillo romano». ((Fuente de Venus» ((Espléndida Ciudadela», «La estatua de Neptuno)).

El desenvolupament de la ciencia química en aquest darrer segle sistematitza els coneixements em-
pírics amb els quals, fins aleshores, treballaven els protecncs i reduí els perills d'accident que envoltaven
I'activitat d'aquests demiurgs creadors de mons fantastics. La utilització de noves substancies combusti-
bles i de modernes tecnologies com I'electrónica albiren i obren possibilitats insospitades a l'art del foc
i a les facultats creatives deis pirotemks.

Paradoxalment en el nostre país, una de les primeres potencies desdel punt de vista de la indústria
i la tradició pirotécníca, i on els concursos i exhibicions aglutinen centenars de milers de espectadors, l'ac-
tivitat del protecnic no gaudeix encara d'una consideració i reconeixement com a creador de formes i
sensacions.
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Mostrari deis efectes c'un peca de pirotécnia. Mostrari deis efectes d'alguns foes aquatics.


