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.. Vendre's l'(mima a lafesta .i'.
El perfil h~ma deis inregrants del Ball de Diables de' . '
Vilanova és 'el d'una persona entre els 18 i els 40 anys i amb ~.
tendencia a vendre's l'anlrna a la festa. La mutació esdevé .
arnb el canvi de pell, que és posar-se els vestits. El diable és . : .
anarquic, indisciplinat respecte 'a la liturgia dels seguicis. í·. -
festíus . ~ - " .'

iHi~-.Di~l~s, pero segurs
EIs vestits de diables han de complir determinades

mesures de seguretat. Cada elernent del vestit ha de ser
: •. ' pensar per adaptar-se als movirnents i evitar les

. cremades. [oaquirn Budésca ha tlngut en compte
aquésts preceptes, La part que més pateix deis vestits és

'el clatell,' on cauen moltes 'espurnes.Les espatlles i els
canells també pateixen molt, Les caputxes pensades per

Budesca 56n dobles, estan pintades per dins i per fora.
..•• <, ~ . Cadadíablerlndrá les seves banyes.
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Diablesi, des de l'any "
1975, també diablesses

El Ball de Diables de Vitanova va'
ser el primer a acceptar dones dins
la colla ..L'any 1975 la primera .
díablessa sortia al carrer .. ' ,,' ;:".. ,' "

';. 'f

80 metres de robci
de cotó innífuga '15.000 carretilles i

noranta quilos
de pólvora

El Ball de Diables de
Vilanova surt a una mitjana

i de 1S actuacions anuals.
. .~~. . Cada sortida significa

• . llencar prop de 1.000
carretilles. Un total de

. ts.coo coets es cremen en
- -sacrifici festiu de foe i
gresca. Cada carretilla té uns

sis grams d'explosiu. Un
total de 90 quilograms de

pólvora .

La rcnovació del vestuari, de
[oaquim Budesca per a la coila'
de diables es va decidir en
asscrnblea el juny de 1994. El
pintür ha estampat la se va
visió dels diahles en vuitanta
metres de roba per confeccio- ..
nar 24 vesrirs.
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Treure els vestits noús'cd:c~~ret,té
, ~:\ .. ,/;~ "h~r:~,.,.':"'",,< ~.,

:o:r:~S~s~:la:::~!:::~~~7=rSi::::;i ';i·.·· ~..
tenint en compte que [oaquim Budesca ha pintar els.·· -.: .
vestits sense percebre cap remun"er<l,<;:i~~.·~~U~ ~o~td'un.:, " "
milió i mig de pesseres.La colláha:bberfuna' '.' >.~ .
subscripció popular que avanca a bón rltme.; ..:'

. . ,:•....

.Una 'gran 'famaia d'Angels caiguts
• "~;;., -< ", '. ';'<t" ;_;\.~~¡. ',' '.

La colla' de díables deVilanova I'integren una gran
. '; famflia d'ángels cíligUtS; í..l.ucifer i la Diablessa

comanden un petit exhcittirioefoirriat.per set díables,
. . .' '. . un <eh'c~~edÓr i quatre tabalers.
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L'Horo del Gorrol, 7 de juliol de 1995

Des de l'any 1832. : .'
Es té constancia de l'exístencia del
B~1I de Díables a Vílanova des del.
1832. La tradici6 s'ha mantingut des
.l'alehores amb nornés quatre

, interrupcions, sempre forcoses, La:
primera, coincidiru arnb la Guerra.
de Cuba. la segona, a causa de

. l'epídernía del cólera, una tercera a
principi de segle i la darrera com a '
conseqüéncia de la Guerra Civil. '
L'any 1947 té 1I0c la reaparici6 deIs
dinhles lluint els flamants vestits .
pintars per Enric Cristofol Ricart. -:,'
EIs diables formen part dels
.morncnats balls parlats, delsquals a
Catalunva hi ha vuit colles' , '
centenáries que en mantenen
l'estrucrura tradicional. Aixó vol dir
que durant la festa hi ha una .
representaci6 parareatral, una lIuita
entre les forces del mal i del bé
(amo el trlornf del lié) on els diables
llegeixen els versots, uns textos que
reposse« les rnalífetes delpoble i deis
polítics de l'Ajunrament.
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Els diables ecológícs
: .(~":"~'~
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La segona lamina que [oaquirn Budescn cns nfercix

pertanv a un disseny de vestuari que no yema mai la
lIum. Es tracta del primer disseny que l'artisra va

pensar per als nous vestits dels díables. Un esbós on
els elements vegetals, sobretot el; relacionats amb la
vinya, eren els protagonistes. Aquesr primer disseny

corres pon 'a la primera impressi6 que Budesca va tenir
deis diables després d~'I'actuaci6 a les festes de Sant

Pere de l'any 1994. Finalment, elmar i el cromatisme
rnédirerrani.han estat els escollirs per als vestirs

definitius' del Ball de Diables.
\~,~,~~~ '\ '~~~~~~~i'~~'·~.í; •• ,o ••••....'~ " \...~~t;~··-....J,IfI' .• t ...'" : ..

~......... .
\ ""',,",. Els diables porten cua,

,,' .,:.~) vint metres de vellut
. ·'-0tl,. Els diables de Vilanova són

,.1 l'única colla, juntament amb els
de Torredembarra, que lIueixen
cues als pantalons. Budesca ha

. 'volgur que aquests elements
identificatius deis diables, cúes t
.banves, tinguin caracterfstiques
especials. Cada banya i cada cua

és díferent en funció de la se va
personalitat diabólica. Per a la
confecció d'aquests elements
s'han ernprat vint metres de I

vellut. Al maig de 1994 es van
fer les proves per ignifugar

aquestes robes, Cada peca era
-sotmesa al foc directe d'una

carreti lla a menys de 50
centírnetres. La roba que va

parir menys cremades ha estat la
que es va triar.
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Embogit; al rírrne dels tabalers

EIs 17 diables d~ la colla vilanovina salten i bailen al
, ritme que marquen els quatre tabalers. El tabal és un

El Vot del Poble, l'actuació predilecta
L sorrida predilecta deis diables de Vilanova és la del
Vot del Poble. És la cercavila de la Festa Major on el
foc no s'atura mái des que cornenca fins al final a la
placa de les Neus on les forces de Llucifer cremen la .
fa¡;:ana del temple '

.'
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El sexe dels diables La Diablessa dinamica
La diablesa mai ha estar encarnada per una dona. Sernpre ha
estar un horne el que ha representar aquest paper. La diablesa
simbolirza la dona cotn a esperpent. A rnés, li pertoca el
paper de concubina de Llucifer. La diablesa de la colla
vilanovina va ser lnpirmera de les colles catalanes-en lluir
ccprror. Cardona Torrandcll el va crear per ,3 ella al pintar els.
seus vestits, Des de llavors el ceptrot de la diablesa s'ha exres
a la resta de colles arreu de Catalunva '

La [esta de I'eserena

24

L'cstrcna deis nous vestits tindrá lloc
el J d'agost a dos quarts de' deu de la
nit. A aqucsta hora sortirá de la placa
de b Vi la la darrera cercavila deis
vestirs d'Armand Cardona Torrandell.
Els vcterans diables que van lIuir els
marcixos vcsrits el día de l'estrena el
1980 sernn els encarregats
d'acorniadar-los des de la placa de la
Vi", fins" la placa del mercar on cls
actuals cornponents del Ball de
Diahlcs de Vi lanova també els
acomiadaran. Una perita intcrvcnció
para: carral sobre l'escenari donara
pell al canvi de vestits vells pcls nous
vcsr it s pmrars pcr Budcsca. Des de la
tarim'a de la placn del mercar
comcncara un correfoc que recore'ra
la Rambla. la placa Sant Antoni, el
Ponr del'Niri, la placa de les Cols, la
Rambla, c/Colom, el Sant Sebastiá, e]
Col·legi, el Sant Felip Neri, el de la
Fruira i acabara a la placa de la Vila
sola un espccracularsosrre de foc

Higiene i Seguretat
Els vcsrirs pintats per Cardona
Torrandell s'han rentar en dues o
tres ocasions. Els diables fugen de
I'aigu;! pcr un natural insrint pero la
raóper evitar les rentadores es ben
difercnr. Es tracta de protegir la'
pintura i 1;1 imprimnació del líquid
ignífllg. En qualscvol cas, els vestits,
que de mica en mica prenen l'olor i
el color de la pólvora cal rentar-los
en sec. Com a mesura de seguretat,
les rradicionals beres per cordar.
vcsrirs i punys han estar canviats pcr
cintes de velero que permeten
rrcurcs la roba .unb facilitar en cas
que s'cnccngui el vestit

. La tercera de-les lamines am cls esbossos
de [oaquirn Budesca ofereix el disscnv

original de la primera diablesa que
l'artista va coneebre. El disseny definitiu
divergeix eonsiderablement d'aquest. La
futura dibalesa lluirá un vestir que varia
la seva forma en funció deis movimcnrs

del portador. És a dir, sera un vestir
dínarnic. El barrer també sera díferent.
El vestits confccoionats per E.C Ricnrr

van asig'l'iar una pamela a la diablesa, ara
portara un barret. El que apareix a la

. lamina va ser modificar pcrun altre més
estable i arnb menys rcrniniscencies de
bruixa. La solapa tarnbé s'ha modificar

per evitar que les espurnes de les
carretilles caiguin dins el coll

t'Espardenyes a joc amb
banyes i cues

EIs di;lhles de Vilanovn
~aleenliein:~ls espardcnvcs de

pages, fetes amb sola d'espart i
arnb un trcnar de ser he res.

Aquesrcs espardcnves han estar
dissenyades especialmenr pcr

Pere Arenas per a la colla
vilanovina. Les betes del calcar
seran a joc amb les banyes i les

cues, Com a detall acuriós enmig
del trebat de~racara sobre el teixir

una gota de toc

250 sortides des de
l'any 1980

Es vcstirs pintars pcr Arrnand
. Cardona Torrandell han rcalirzat

des de l;:jseva estrena l'any 1980
fins el 1985 un coral dc250

sorrides. L'anv més diabolic \'~1

ser el 1982 amb un total de 27
actuacions arreu de la gc<>¡;r<l(¡a

catalana. Llucifer trernola, perc\
quan record a l'any 1990 en que

únicamcnr van actuar a les
sortides de les fesres de Vilanova

(3)
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Sensepatker' .
vocacichiaZS";
Des de l'any 1980elEÍalt'déq
Dia~ie~ gáudeif ~:~n~;~.(.
salut pel que fáala'<¡¡;(;;
participació. La \ioca2i,ó •
ser diable no.ha,mi' .
qué.Íafesta é~,l1na.d, .
que é~~aaddicci6;:,P~~.,ª~
l'any1980; un tot~I,:aé.~2
joy:esde la ¿rutáL ,."',r.,
els~~stits dJs'dia'

. {, '»~<tt~

Armes4e.f~
Les armes dé foe de
diábles són ies'iná2
de l'esrrena deis ác
vestits d'Arriland cáta
na Torrandell hoha;~~atp,<;:
necessa ti reposar mai cap, ' "
d'aquestes maces. "",,
Solament una vegada.L, " <

com a conseqüencia d'un
peti t accidene en el qual .
es va cremar rnitja bossa'
de carretilles, es va'
cremar una de les maces.".
la maca va ser repintada
de color negre i encara
esta en ús actualrnent,

~'I!ls~vestitsnous,
totalment acqbats

;t.:-: <- ~ <'. : "J

é¿éa ~ápenjar els seus pinzells
d'¡¡oJ~passat dia13de juliol. La
.' confecció deis vestits esta

<'practiCament acaba i únicarnenr
, " falten per cosir algunes de les
espectaculars cues que Budesca ha
•crear perals vesrits. El públíc de

¡d,ciútat podrá adrn irar a partir del
; dia 3 d'agost a les set del vespre

una exposició deis esbossos
realirzats pel pintor sobré e ls

.diables a la galeria Ribera del
carrer Sant Pau.

r , i,,'iJl"5iwrfÁi"'~", ¡,m~t.!:H'. ,}~.I1

Diables muts
<"Ur diable que no escup foc és un
; diable mur. La colla de díables de
'4,;./' Vilanova va patir, una afonia
",),~' .absoluta en-la seva sortida al
);tca;~aval de Mila. Van renunciar
~;;'flle;;'~ar les carretilles perque els
,,' ,.,<.:(' carrers de la ciutat estaven

sernbrars de confetti, El drac de
, Vílanovaque també els

acompanyava, nornés va poder
,'sbrtir'al carrer per fer-se la.foro: A
;h~tomada la colla es va deixar U~

. de!sdiables dormíntdins
l'autocar i el van haver d'anar a

despertar a les cotxeres
·;-rfiffW.Jf 1<,
~:~\>!i.~j". rJ~
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Le sortides més llunyanes "
que ha fet la, colla
vilanovina han estar les
actuacions a Italia:
Castell Sanpietro
(Bolonya), Casale ,

. Montferrarto (Tort) i
Milá. Les carretilles dels
díablcs han esclatat

, rarnbé a Merinhac,
Saragossa, Murcia,
Valencia. Villena.: "
Dacano, Xátiva iViÍa';;
Real.

..
PEREARENAS

DISSENYS"¡DIESPARDENYES

INFANTil -- JUVENil -- ORTOPEdic-- ESPORTiu
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Diables al Mar
El día de l'cstrena dels nous vestits
cls diables faran una gran festa de'
clocnda d'acrivitats al xiringuiro de
In platja del Far, a partir de dos
quarts de dues de la marinada. EIs
diables apagaran el seu foe en les
aigücs de la Mcditerrania. '

'Diableclator'
Aquestssón alguns deis noms arrtb

'que es concixen alguns dels diables:
Barwasa, Banya Trencada, Banyeta,
diable Mut, diable Escuat, Tabaler,
Bellugt, Cua d'Anec, el
Perdonavidcs i el díable Barbut.

Versots acabats
El cíutada anonirn que cada any
signa un pacte amb els díables de
Vilanova i cls facilita La ínformació
sobre els csdevenirncnts polítics i
ciutadans rnés irnportants, ja ha ,
mantingut converses arnb Llueifer i
li ha lliurat els versots que seran '
llegits el día de la Festa Majar.

Ventalls de foc
L'especrncular ceptrot de Llucifer va
ser erices per primer cop el 23 de
juliol en un assaíg. Es tracta d'un
ceptrot que pot cremar
sunultániarnent 30 carrerílles amb
les qua Is genera un ventáll de foco
Els anteriors ceptrots podien cremar
2Z carrctillcs (el de Cardona) i sis

22 carretilles (el d'E. C. Ricart).

Diable
r

Vangel es guclnya les ales
L'angel que cada any s'enfronta a les

, hordes de Llucifer, ha guanvar a pols les
alcs. igual que la diablcssa, el nou angcl
, també ha guanyat en dinamisme, per
aquesta recent adquirida autonomía de '
vol. Les seves armes són un escut i'una

. espasa fetes per Xavier Pujades, El joier
David Domingo ha dissenvat la corona
de l'ángel, una corona de cavallcr amb

imitacions de robíns, maragdes, i
brillants i una

llagrirna divina que
a alguns els

recordara una
popular lámpara

d'un edifici públic
de la ciutat.

Samarretes
La colla de díables ha f~t

• una edició de 50
samarretcs serigrafíadcs
amb un esbós de
[oaquim Budesca
(il-lusrració perita
d'aquesta pagina), Les
sarnarretes es vcndran
a 1.000 pcssetes.

, -:

PERE ARENAS
DISSENYS D'ESPARDENYES

INFANTil.", JUVENil '" ORTOpEdi~ '" ESPORTiu
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Una qüesiió de .pes ,
El pes de! c~pt~ot de l.fucifer de-Cardona Torrandell era de ~inc quilograrns
i podría cremar un total de,22 carretilles simultániament. EL ceptrot de
Budesca ,té si~tiges que poden'carregat-sé amb sis car~etilles'cadascuna i
pesa 8,5 quilograrns, El pal és de fusta de faig amb una anima de ferro per
suportar ei moviment. Les tigés són d'alumini i el cos central de bromeo El
'ceptrot de la diablessa pesava tr~s quilos i tenia dos tiges de quatre cocts. EL
d~ Bcdesca pesa.cinc quilos i tét~es riges de '4 coets

-J.----

Lamafa
Arma de foc: amia de festa. lnstrurnentunit des de
seinpre als diables.La nova ma~a que lluiran els
diables incorporaalgunes novetats, ha guanyat en
pes pero esta més equilibrada, Esta feta en fusta de
faig i ha calgute! treball artesanal d'un tallista per a

. la contecció de'cadascuna de les peces que s'adapten
anatómicament a la rna deis diables

Interioritats a la vista' .
EÍs dos ceptrotsde la diablessa i de Llucífer tenen
unes característiques siluetes que voleh ser símbols
de la luxúria dísbauxada 'que caracteritza aquests
ésseis festius. Aíx], el ceptrot de Llucifer recorda una
pelvis masculina i el ceprror de la seva concubina
evoca 'una: imatge púbica. "

Obra d'enginyeria
, ]oaquim Budesca ha comprar pcr ;1 disseny de les
maces amb l'ajut de l'enginyer Santiago Alonso.
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L'Horo del Gorraf, 25, d' abril de 1997

50 ANYS DE LA RECUPERACIÓ DEL BALL DE DIABLES

Reproduim el text íntegre
del Romance compost per Jaume
Amella i estrenat dissabte passat
al Foment Vilanoví.

ROMAN!;O DELS DIA8LES
DE VILANOVA 1 LA GELTRÚ AMB

MOTlU DEL CINQUANTÉ
ANIVERSARI DE LA RECUPERACIÓ

DEL BALL DE DIABLES AL CARRER

Benvinguts, senyors, senyores,
diables i autoritats;
permeteu que, en saludar-vos,
us barregi a tots plegats.

Quan s'expliquen les grans gestes
i aixo és costum ancestral,
sempre s'invoca una musa
o algun ser de per'Ilá dalt.

Pro no puc encomanar-me
als sants i santes del cel
per cantar els fets deis diables,
que encara em cauria el pél.

Dones demanaré I'ajuda,
que no em perdi molt ni poc
i arribi a bon fi el romance,
a V ulcá, el déu del foco

El motiu d'aquesta festa
ja el sabeu, pero us el diré:
fa cinquanta anys que els diables
van tomar a sortir al carrer

És bo no oblidar la historia
i aquesta ens hi empeny:
és mantenir la memoria
de tot alló que ens ateny.

Fa cinquanta anys, si feu comptes,
era I'any quaranta-set;
eren una anys molt difícils,
no n'hi'via ni un parn de net.

Aquell any, hi ha qui ho recorda,
va deixar de ser obligat
saludar a la feixista

amb el brac dretben alear.

L'any que vingué a Barcelona
aquella dona de m6n,
provinent de l' Argentina:
la gran Evita Per6n.

Abb tot aquest rebombori
a Vilanova sortí
un grup de gent amb empenta,
al Foment vilanoví.

Van posar el fil a I'agulla
i van assentar els pilars
per recuperar les festes
i tradicions populars.

Van aconseguir, d'entrada,
de poder sortir al carrer
arnb I'antic Ball de Diables
i la Mulassa també.

lera tanta d'ernbranzinda,
com si anessin tots a sac,
que l'altre any, per Carnaval,
ja tenien lIest el Drac.

1 encara no s'~raren;
després van venir els Gengants;
pero ara parlern deis Diables,
'nem a poc a poc i a pams.

En l' afer del vestuari
molta gen! hi prengué part,
pero qui va dissenyar-lo
va ser ef mestre Enric RicaÍt.

A la tela ignifugada
hi van quedar, ben pintats,
vistosos dragons i forques
i flarnes-i rat-penats.

lmatqes de foc
escalfen I'inici del 50e

,

aniversari 'deis diables
L'Hora

La presentació de la lito-
grafía de Francesc Ar-
tigau, l'estrena del.Ro-

man(:o d'Aniversari en la veu de
Jaume Amella i les imatges de
Ramon Saumell en un muntatge
produu per Jordi Plana inicien el
compre enrere de la programaci6
del 501: aniversari de la represa
del ball de diables. L' acte de
dissabte passat pretén, a més, pro- o
piciar el clima solidari adequat -g
entreels vilanovins percontribuir ª'
al financament de les activitats ::
de l'aniversari, La serie de lito- ~
grafies d' Artigau es ven a 15.000 ~
pessetes.

Els diables van fer una breu cerca vil a fins al Principal

Un momenl de la presentacíé de la lilografia d' Artígau.

Recordeu que la Mulassa
també aquell any s'estrená,
reproducci6 de I'antiga,
i en Ricart la va pintar.

no nornés per Vilanova
també als pobles del voltant.

Pro cap allá els anys seixanta
una crisi general
va comportar pels Diables
un atur provisional

La Mulassa i els Diables
sempre han anat de companys
com consta que a Vilanova
ja es feia fa tres-cents anys.

. Aquell any fou festa grossa,
una gran Festa Major;
penden t, la vila sencera,
de la recuperaci6.

Fins que en sorgir els
Bordegassos,
era I'any setanta-dos
també van sortir els Diables
arnb un grup prou anim6s

A quarts d'una del migdia
ja van sortir del Foment
en pomposa comitiva
fins a ser al' Ajuntament.

Davant, el so de les gralles
amb el ritme del tabal
i darrera la Mulassa,
els Diables al final.

Des d'aleshores fins ara.
ja sempre més s'ha baJJat;
s'han'nat renovant elsjoves
i hi ha hagut continuítat.

Tants anys de cremar carrutxes
pels diables de l'infem
els vestits s' espellitaven
que, senyors, res no és etem.

Tota l' estona els diables,
- no van parar pas enlloe,

amb piules i carretilles
ho van omplir tot de foco

Fins la placa de la vila
sense deixar de ballar,
i allí els Diables feren
els versots, en catalá

Fins que un dia per les bones,
els Diables van dir: Prou!
Calia un nou vestuari!
Era I'any setanta-nou.

1 va ser l' Armand Cardona
el qui ho va tirar en davant,
arnb una obsessi6 que abrandava
i una rauxa imprssionant.

1 cada any, des d'aleshores,
van' nar sortinl i ballant

Va repensar tots els símbols,
va buscar les novetats:
uns quants triangles inversos

Jaume ArneUa, carretiUes de romance

i tot de gats arrufats.

1 va marcar noves pautes:
talrnent com el diablot.
Va fer que la diablessa
enarbolés un ceptrot

1 així I'ambient de la colla
es va disparar molt alt:
si abans era bona brasa
ara era foe infernal

Si abans feien dues sortides
més de vint ara en van fer
si es feia abans la comarca
surten ara a l' estranger:

Saragossa, Reus, Cervera,
U¡ Llagosta, Comella,
a Valencia i Tarragona

i al Carnaval de Milá

L'~, Castell de Sant Pietro,
Vila-real, Granollers
Mérignac, Torí, Tortosa
Figueres ... i encara més.

1 també als Joes Olímpics,
la cloenda anib Comediants,
i a l' Axpo de Sevilla
feren rnánigues i inans

Després aixó va calmar-se
s'aná rnés a poc a poc, .
pro es va fer el noranta-quatre
la gran catifa de foe

Que la placa de la vila

toa ella sernblá un volea
roe i trons i carrerillcs.
i ara ja cada any es fa.

Tant de foc i tanta marxa,
ja.us ho podeu ben pensar
els vestits ja no aguantaven
i es van tomar a 'canviar.

Van triar, per ferla feina.
que ho dugués tot a bon port
el pintor Joanquim Budesca.
que li ea caure un bon mort.

No era sois el vestuario
ues banyes. gecs, camals ..
sin6 també tots els estris:
maces, ceptrots i tabals ..

Els 1l0US vestits tenen ara
gran quantitat de colors:
tant la cua com les banyes
agafen un lo blavós.

El ceptrot de Diablessa:
unes calces o un braguero
mentre es converteix en lira
el ceptrot de Uucifer.

La moderna vestimenta
té un caire peculiar
el to propi deis diables,
els diables de la mar.

El vestuari i els estris,
amb el ternps han variar.
i al lIarg de les tres fomades
tarnvé el nombre ha canviat.

Els d'en Ricart eren tretze,
pro el .nornbre es va anar
engrandint:
24 els d'en Budesca
i els d'en Cardona eren vint.

Pero el que té més importancia.
el que és més defínitiu.
és que aquí el ball de Diablos
es un patrirnoni viu.

TOI el poble shi rcflcxa,
i d'una forma actual:
amb els seus versots saurics
repassen el personal.

S'ha anal rcnovant la colla
i aixó és el que dóna joe:
cadascú aporta una espuma.
tolS plegats son un gran foco

S6n energia i ernpenta,
s6n sofens, s6n abnegats,
pro també, cal reconeixer-ho.
una mica despistats.

Un dia per Saragossa
van caurer en un atzucac,
que perespai d'unes hores havien
perdut el Drac.

o aquella altra diablessa
que un dia el ceptrot perdé,
va entrar aesrnorzar a una taverna
i se'I va deixar al carrer.

Un diable que passava
a casa se l' ernportá
que eren cinquanta mil duros.
no era qüestió de badar.

D'anécdotes i facécies
n'hi ha moltes, pro he dacabar,
comeqeellsque.entempsd' enFranco
una nit van'nar a pintar

Com que les coses se saben.
tens que me'ls van enxampar:
la Guardia Civil, forcada,
diu que els va haver de renyar.
El Romance aquí s' acaba,
diablots, que sigueu bons,
i el cinquanté ani versari
celebreu amb foe i trons.
1 que escarnpeu per la terra
aquest vostre crit de guerra.
i a I'home arnb la vostra fúria
sens parar atemoritzeu!



ELS Nous VESTITS DELS DIABLES

Desprésd'unanyimigdefeinaimoltsmalsdecap,
el Ball de Diables de Vilanova i la Geltrú, hem
aconseguit acabaruns nous vestits pel nostre ball.

Larealització d' aquests nous vestits ens permetrá
«jubilar» els fins ara vestits del ball que van ser
pintats per Armand Cardona Torrandell I'any
1980:Aquestsvestitstambévarensignificar]lI1a
gran feinada, duta a terme pels membres que
componien lacolla en aquella epoca conjuntament
'amb l'Agrupació de Balls Populars de la qual en
fonnavapart.

Tota aquesta gent conjuntament amb les
aportacions reali tzades pels vilanovins mitjancant
lasubscripció popular que es vaobrir, permeten
que el dia 3 d' agost de 1995 s'estrenin aquests
nous vestits. A tota aquesta gent i a tots els
vilanovins, en general, el Ball de Diables de
Vilanova i la Geltrú, aprofita aquest article per
donar-vos les grácies per la vostracollaboració.

Agraírnents a part i més d 'una ratlla en aquest
article rnereix en Joaquim Budesca, principal
culpable de l' existencia d' aquests nous vestits
que estrenem aquesta Festa Major.

El Ball de Diables de Vilanova amb els vestits pintats per Enrie Cristófol Ricard
el dia de la seva estrena, 5 d'agost de 1947

Aquests vestits que véiern néixer durant aquesta
FestaMajor, han significat, al llargd'unany imig,
la participació d'ungran collectiu de gent, tant ,
components de la colla com persones alienes a
ella. Totes elles han ofert, d'una manera
absolutament desinteressada, bona par! del seu
temps lliure, els seusconeixements professionals
en diferents árnbits, i fins i tot, el material per
realitzar els vestits a la disposició del Ball de
Diables.

El ball de Diables, cap allá al maig de 1994,
després d 'un seguit de reunions entre nosaltres.
per decidir si era oportú un canvi de vestits i en
casafmnatiuquihaviadeserelpintor, várem anar
a veure el pintor local Joaquim Budesca per
oferir-li la possibilitatde pintarels nous vestits
que s'haurien d'estrenarper las FestaMajorde
1995.

Joaquim Budesca va mostrar-se gratament
, sorpres i molt interessat en poder ser elll' autor

deis nous vestits, i s' ho va prendre com un repte



Detall d'un tratje de diables del segle passat

personal al considerar molt dificil no baixar el
nivell dequalitat artística deis vestits anteriors. EIs
pintats l' any 1947 per E.C. Ricart i els pintats a
l' any 1980 per Armand Cardona.

Un cop acceptada la
proposta que li várem
realitzar, en Joaquim
Budesca, es va posar a
realitzar de manera
imrnediata, diferents
esbossos de com podrien

.:> ser els nous vestits, de .
forma que a primers de
setembre ens Va
cornencar a presentar
quina línia voliadonar ell
alsnous vestits. Elprimer
«xoc» que várem tenir a
la colla, va venir per la
desaparició d'un color
dins del conjunt dels vestits. En Budesca havia
canviat el color de les banyes i de la cua. Ja no
seriende colorvermell. Aixó va suposar un seguit
de deliberacioás entre els components de la colla
per saber si volíem o no aquest canvi. Totes
aquestes reunions novaren servir de res,j aque el
pintor noveia cap motiu per no canviar el color.

Joaquim Budesca en totmoment al llargd'aquest
anyiescaigenshamanifestatquetenialaintenCió
que elsvestitsqueell estavapintanthaviende ser
una ruptura total amb els anteriors, igual que ho
havien estat els d' en Cardona o els d' en Ricart.

Com podem anar observant 1'artista té en tot
momentunaideamoltclarade com han de serels
vestits, pero tot i aixó hi ha personatges que no
acaba de veure clars. Així per exemple, el
Llucifer i la Diablessa pateixen diferents
modificacions alllarg deIs mesos.

Unaltre elementen el qual ell hihadedicatuns
miraments especials és l' ángel. Aquesta figura
que només surtelsdiesdeFestaMajor ha sofert
uncanvi radical respecte acom Iluiafins ara Així
va creure que laseva vestimenta eramolt pobre
i que al costat de laresta de vestits desentonava
d'una manera considerable. L' ángel en aquests
nous vestits presenta com a novetatmés desta-
cada la incorporació d'unes ales fetes amb
plomes.

Un cop acabada l' obra que ha estat realitzant
Joaquim Budesca, tant aquest com el Ball de

El Ball de Diables de Vilanova el dia de I'estrena deIs vestits, 3 d'agost de
1980, pintats per Arrnand Cardona Torrandell,

Diables es mostrá molt satisfet de la feina que
s'hafet així com delresultatobtingut. Així mateix
confiem que el poble de Vilanova i la Geltrú
també en quedi el máxim de satisfet possible.

Joan Ricard Muntaner



\
ELS DIABLOTS DE 'LA MULASSA DE VILANOVA

Davant la proliferació actual de colles novelles, els
cornponents del ball de diables de _Vilanova poden
vanagloriar-se de ser valedors de prop de tres-cents anys
de presencia documentada. No obstant aixó, les notícies
circumscrites als primers anys dhistória revelen el
coneixement d' uns pretérits diables vilanovins definits de
manera diferent deis' actuals, ja que ens els presenten
formant un seguici amb la mulassa, fet no dispar Ilavors,
car aleshores aquest entremés escopia foc.

Així mateix, abans de continuar amb altres explicacions,
cal comentar que les notícies daquests primerencs
diables són possibles rnitjancant el buidatge de la
comptabilitat de la Parroquia Sant Antoni Abat de
Vilanova, ja que aquesta ' institució havia estat
responsable, alhora, del manteniment de diversos
entremesos i de l 'organització de seguicis urbans, de
Corpus, de Sant Antoni Abat, lIavors encara festa grossa
i de la Mare de Déu de les Neus, entrat el segle XlX,

A més, s 'ha de subratllar que la tirallonga
dassentaments consultats, bé en forma de rebuts o a
partir de lIibres i lIibrets d entrades i sortides, que els
successius Obrers Parroquials, menbres de la junta
rectora de la parroquia, reculliren alllarg deis anys, es
troben avui dia englobats en l ' apartat de Comptes de
I'Obra de l Arxiu Parroquial.de Sant Antoni Abat.

Ba~1 de diablcs de Vilanova. Vcstuari dArmand Cardona
Torrandell. Vigilia d~,les Ncus de 1985,

/ .r

No obstant poder documentar la mulassa durant el
segle XVII, la primera menció duns diables és en un
assentament de 1710, possiblement de Corpus, per les
reférencies successives, que remet unes des peses de
pirotecnia: Item (pagar) Per 4 coets per la Mulassa y un .
grossa de xiquets per los diablots ... 'll¡ures 14 sous.

D!acord a aquest primer esrnent, els pretérits diables
vilanovins reberen J' apel.1ació de diablots, fet que es
repetí en altres ooasions: Ditdia per los diablots ... 12sous
(1 de juny de 1750); Item als Portans dela Mulassa, y
Diablots ... l lliura 17 sous (Corpus de 1759); no obstant
aixó, també sovintejá l'ús del mot minyons: Item als
Minyons que serviren de diablots en ditas Pro./Jessons ...
11 sous 3 diners (Corpus ¿'eI763); Item per los Cuets de
la Mulassa y minyons ... l lliura 5 sous (1769).

Anotacions daltres edicions resulten valides per
concretar el rol daquests diablots, en aclarir que les
seves evolucions eren subordinades a la mulassa: Per
lo selarise acostuma donar als portants dela Mulassa,
y als Minyons que la acompanyan ... 1 lliura 8 sous
(1751, possiblement foren englobades les despeses de
SantAntoni i Corpus); cosa que, per altra banda, podria
justificar una no major antiguitat i continuitat de
referéncies diableres, ja que no s 'hauria de descartar,
que sovint la remuneració del seguici diabler pogués
haver anat inclosa sota la veu principal de la mulassa.

En relació a aquesta vinculació de diables amb
entremesos, també podria plantejar-se d' establir durant
el segle XVIII alguna relació amb els gegants, per una
serie danotacions que, tot i ser redactades massa
suscintes i indefinides, ho insinuarien: Item á Joseph
Amado, y son company per portar.fa Mulassa lo.dia
de Corpus y als diablots que acompanyaven la Mulassa
y los Gagants ... l/liura 15sous (Corpus de 1766);Item
als diablots que acompanyaven la Mulassa, y Gegants
lo dia de Corpus ... 15 sous (Corpus de 1767); Tinch
rebut del Senyor Anton Guell hobrer de la parroquia
de Sant Antoni Abat de la present vi/a tres lliuras dich
3 lliuras y ditas rebo per lo valor dels cuhets del
gegants y Molassas e son gastats en lafunció del dia
de Corpus de 1772 y 1773 (15 de juny de 1773, signat
pel campaner Joan Barreres),

En no ser el tema del present estudi, emplacem el seu
tractament per a una propera oportunitat. Tot i aixó,
avancem 'que aquesta conjectura, no exclusiva' de
Vilanova, resulta més clara per a mitjan segle XIX,
basant-se també en assentaments comptables de la
Parroquia de Sant Antoni Abat.

En algunes ocasions foren redactades, justificant
des peses, relacions deis elements integrants deis
seguicis, advertint de la seva lectura que la parroquia
disposava, a més de la mulassa i els seus acompanyants



(teixidor) y sos compays. Mes
he rebut 3 lliuras per los
portants deIs Gegants, J lliura
2 sous 6 (diners) per los de la
mulassa, 15 sous per los
diablots. Junt 411iures 17 sous
6 (diners). Sebastia font. Junt 7
lliures 6 sous 3 (diners).

N°9. Dihdm los baix firmats que
tenim rebut del Senyor Anton
Guell com á obrer de la
Parroquia de Sant Antoni abat
de Vilanova la cantitat de dos

'lliurasvuytsousyNou(diners),
. 'diem2lliures8sous9(diners),

quals paga als musichs de. la
Cobla de la present Parroquia
per ayer tocat la vigilia, y lo dia
de Corpus a fer bailar los
Jegans, y perque constia fem lo

present en Vilanova, y Juny als 12 de 1774.
Sebastia font y sos companys, son 2 lliures 8
sous 9 (diners). mes e rebut 3 lliures per los
portans deis Gegants, I lliura 2 sous 6 (diners)
per los de la molassa, lliures 15 sous per los
diablots. Junt4lliures 17sous 6 (diners). Sebastia
font. junt 711iures 6sous 4 (diners).

Sal! de diables de Vilanova. Vcstuari dArmand Cárdona Torrandcll. Vigilia de les Neus
de 1985.

diablers, duna parella de gegants animada per una
cobla de músics o ministrers; els menbres d' aquesta
formació musical s 'anirien rellevant durant un llarg
període de temps. Més endavant s' afegiria una parella
de gegantons i una nova mulassa.

Són en aquest sentit els rebuts de Josep Ivem, geganter
i capitá manaia, i Sebastiáf ont, cap de colla de ministrers,
que, responsabilitzant -se del repartiment de les diverses
assignacions, s esrnercaren en el detall de cada
remuneració:

n° 12 dich Jo lo bax firmat que confeso aber
Rebut de mans de Joseph Sola obrer de la
Parroquial yglesia de St Antoni de Vilanova
de Cobelles la suma y quantitat de 3 lliures 14
sous las quals son Per {o Salar! deis que an
traballat per la buytada de corpus. Primo)
perla Jagant y Jaganta ..... 211iures 6 sous, mes
per la mulassa ... lliures 16 sous, mes per los
daiblots ... l/iures J 2 sous, y Per ser lo ber fas
la pr Present Rebuda buydia 27 de Juny del
1756, son 3 lliures 14 sous. Josephyvern farre
de tallo

Item á dit (Sebastiá Font) per la Cobla per
acompanyar los Gegants, los Portants, y
diablotsjunt Recibo N° 34 ... 711iures 6 sous 3
(diners) (Corpus de 1773).

n" 34. Dihem los Baixfirmats que tenim rebut
del Senyor Anton Guell, com a obrer de la
Parroquia de St Antoni abat de vilanova la
quantitat de dugas lliuras vuit sous y nou, diem
2 lliures 8 sous 9 (diners), quals paga als
musichs de la Cob/a de la present Parroquia
per aver tocat la vigilia y lo die de Corpus an
acompañqr los Gegans.y perque consti afem

.la present en vilanova y juny als 20 de 1773,
son 2 /liures 8)Sous 9 (diners). Sebastia font

n" 17.Dihem los baix firmats que tenim rebut del
Senyor Don Anton Guell com á obrer de la
Parroquia de Sant Antoni Abat de Vilanova, la
cantitat de dos lliuras vuit sous y nou (diners),
diem 2 lliures 8 sous 9 (diners), quals paga als
musichs de la present Parroquia per ayer tocat
a acompañar los Gegans la Vigilia y día 'dé
Corpus, y pera constia fem la present en Vilanova
y Juny als 25 de 1775, son '2 lliures 8 sous 9
(diners). Sebastia font ysos companys. Portant
de la Gegants ... I lliura 10 sous, de la mulassa
... I lliuraS sous, Diablots ... 15 sous.

Punt també a comentar el conformaria tractar d establir
la quantia del seguici diabler. En relació a aquest apartat
es pot dir que quan se' n féu menció, indirecta o textual,
fou establint-se el nombre de quatre: Item als diablots
3 sous 9 (diners) á cada hu ... l Ssous (Corpus de 1768,
determinant que dotze diners representaven un sou);
Item als Portans de la Mulassa - 1 lliura sous- y 3 sous
9 á quiscun deis 4 diablots ... 1 lliura 15 sous ( Corpus
de 1769); dit dia per los quatre Diablots ... i5 sous (5
dejuliol de 1772); Per4 Diablots, y 2 homes que ajudaban
als Geganters ... 211iures 15 sous (Corpus 1777).

Un deis trets més significatius deis diables és la seva
pirotecnia. Ja la primerareferénciahistórica, la de 1710,
.ho esmenta; pero a més daquesta hi ha tot un seguit
daltres que poden ressenyar-se, que per altra banda
també poden ser valides per corroborar altres
afirmacions fins ara comentades. Són les següents:
Item Per la Mulassa los Coets Grossos y Minyons ... 1



Ball de diablos de Vilanova. Vestuari de Joaquim Budesea i
Catalá. Festa Major de la Geltrú de 1995.

lliura 8 SOl.lS (Corpus de 1712); Item perferlos Cuets per
la Mulassa y de Minyons ... l11iura sous (1734, signada
pel cirurgiá Josep Mateu, ornnipresent durant un llarg
periode del segle XVIII en el manteniment de diverses
manifestacions de la' cultura popular i tradicional de
Vilan~va); a Joseph Mateu per lo treball de vestir y
despullar lo Jagans y Mulassa 14 sous, per fer lo Cuets
per la Mulassa y diablots llliura sous (també del 1734,
que referint-se al' anotació anterior posa de manifest la
dualitat diablots versus minyons); Item dit dia per los
cuets deis Diablots y Mulassa ...,16 sous (23 de juny de
1754); per ayer fet los cuets deis
minyons, y de la Mulassa ... 12'
sous el 6 de gener de 1766, signada
pel cirurgiá Josep Maten); Primo
Per Corpus per los Cuets per los
Miñons, 20 Dotsenes valan ... 1
lliura sous, Mes per quatre cuets
de Molassa ;.. lliures 8 sous (22 de
gener de 1768, signada per Joan
Rovirosa); Primo per 4 cuets de
Mulassa ... lliures 8 sous, Mes per
20 Dotsenes de cuets pels Miñons
... llliurasous(8dejunyde 1768,
signada per Joan Rovirosa).

És un fet-tangible avui diaque la
mulassa de Vilanova deixá de
espetegar coets.Corn és ben sabut,
totes les investigacions
precedents ~ la"nostra assenyalen
que aixó ocorre des de 1779 i que,

. ,

.presumiblement, aquest canvi comporta, llavors, la
supressió del seguici diabler de larnulassaper inoficiós,
arran d'una prohibició governativa de 30 de maig de
17111 ..• del Concel! ... el Capitá General i la Reial
Audiencia ... que resolgué que els de la Mulassa, no
disparessen coets ni al/res focs ..., per tal d erradicar
la gatzara i abusos que s 'organitzaven ver la fresencia
d 'entremesos a les processons de Corpus.

Sospesant aquestes afirmacions, cal puntualitzar que-
s 'ha de modificar la data a partir de la qual1a mulassa
va' esdevenir l element manso que avui dia tots
coneixem, per resituar-la a la segona década del segle
XIX, d'acord a una tirallonga departides de pirotecnia
que són tambéincloses en la comptabilitatde I'Obra
de Sant Antoni Abat: Perlos cuets de la Mulassa ...
1 lliura 10 sous (1779); Per cuets de la Molassa enlo
dia de Corpus ... 1 lliura 13 sous 9 (diners) (1779);
Pagat per cuets per la Mulasa per Corpus ... 1 lliura
13 sous 9 (diners) (1780); al Pere de las Crasas per
algun Cúet per Corpus per la molassa ... 'lliures 18
sous 5 (diners) (3 de junyde 1804); per pagar los
portadors de molassa any1 808 y capbuitada y per
los cuéts ... 3 lliures 15 sous (1808); per Nou cuets
grosos per la Mulasa ... 11 l¡'¡ures 13 sous 9 (diners)

. (1810); al Pere de/as Crossas los cuets per la Molassa
... 18 sous 9 (diners)( 10 de juliol de 1812 ); al Pere de
las Crossas los cuets perla molassa ... 1 lliura 2 sous .
6 (diners) (30 dejuny de 1814); a Pere Boadaper 5
Coets per la Molassa, jun a dotsena de trons ... 5
lliures 16 sous 3 (diners)(7 de juny de 1815).

Iaixí mateix, també s 'ha de corroborar la continuitat del
caractefístic seguici diabler de la mulassa, almenys,
fins la mateixa década, a partir.de la lectura de les
següents referéncies: Per los dos homes que portaren
la Mulassa ... 2 lliures 5 sous, Per los 4 homes que

'feren d~ diablots ... 1 lliura 1sous 7 (diners) (1780);
perlos 4 Diablots 5 sous que se doná á cada hun ...

, 1 lliura (In7); Item perlas 4 Diablots a 5 sous que

• Ball'de diables de Vilanova. Vestuari de Joaquim Budesca i Catalá. Festa Major de la Geltrú
de 1995.



se dona á cada hun ... llliura (Sant Antoni 1787); AIs
de la Mulassa ... llliura 2 sOJ1S6 (diners), AIs diatblots
... 15 sous; (24 de juny de 1787); Per la Mulassa y
Diablots ... 3lliures 8 sous (2 de juny de '1788); Perlas
diablots de Corpus ... 1 lliura 10 sous (1789); Per los
4 homesqueferen dediablots ... llliura 10sous (1790);
Ydem al dit (Vicenc Fortuny, geganter, durant alguns
anys cap de colla del seguici, pare dun graller i amb
antecedents familiars mulassers)per las dos Molassas
... 3 (lliures) 7 (sotis) 6 (diners), Ydem als Diablots J 8
(sous) 9 (diners)(7 dejuny de 1801); Ydem als portans
delas Molassa ... 3 (lliures) 7 (sous) 6 (diners), Ydem als
Diablots ... J 8 (lliures) 9 (sous) (20 de juny de 1802);
Item dit dia pagat per los quatre diatblots 2 lliures 5
sous, per las dos Molasas 3/liures 7sous 6 (diners) (10
dejuny de 1804); Per portar la Molasa grossa..y patita
y Diatblots ... 7lliures 20 sous (1807); Pagat lo treba/l
de portár las las Molassas la Vigilia de Corpus, y Cap
de Octava ... 5 lliures 5 sous, idem als 4 Diatblots a J J
sous 3 (diners) quiscun ... 2 /liures 5 sous (5 ,dejuny de
1812); Pagat als 4 Diablots ... 2 /liures 5 sous (16 de
juny de 1814); Pagat lo treba/l de portar la molassa,
y diablots, refresch per estos, sota Obrer, Sacristans,
etc ... 4/liures 13 sous 9 (diners) ( 17 de gener de 1815).

Al marge daquestes darreres anotacions, també es pot
ratificar la presencia deis diablots en aquests, fms ara,
boirosos anys, per un seguit daltres referides al dispendi
de refrigeris per als menbres del seguici. A més de la de 17
de gener de 1815, que hem ofert en el darrer parágraf,
disposem de les següents: Per lo rafresch deis que
portáren los Gegants, ab sos Ajundants y Diablots, junt
ab los que portáren la mulássa y alguns adornos per el/s,
e igualment los que ajudaren aportár los Gegants en lo
Cap de Octáva del Corpus ... 5lliures 2 (diners) (1790);
ydem Per losRafresch deisportans delJegans, Molassas,
Diablots, Musichs y demés, per Corpus ... 6 (lliures) (7 de
juny de 1801); ydem per lo Rafresch dels portans dels
Jegans, Molassas, Diablots, y Musichs del disapte de
Corpus ... 6 (lliures) (20 dejuny de .1802); Perlo refresch
dels portans los gegants, molassas, y diablots los dos
dias .... 211iures 7sous 4 (diners)(9 i 10de juny de 1814);
Pagat lo refresch de la Vigilia y festa Nostra Senyora de
las Neus, als portants 'los Gegants, Molassas, diablots y
musichs ... 3/liures J 5 sous (6 d'agost de 1814).

Evidentment és un fet irrefutable que la mulassa va
deixar despetegar, i que, ben segur, amb el seu canvi
de definició el seus diablots perderen el sentit de ser;
pero, coneixent-se la incorporació d' unanova mulassa,
la nova, peti ta o somera, a cavall deis segles XVIII iXIX,
i l ' adscripció de les partides de pirotecnia i diablots
només per la presencia en els seguicis festius de la
mulassa vella o grossa, aventurem a suggerir que tot
podria haver succeit per mimetisme, arran de la
press}lposada opinió que la mulassa nova fou
construida seguint la disposició restrictiva de 1771.

Malgrat tot, Vilanova comptá denou amb elements de
foc en els seus cercaviles de festa, ja que de 1832,
segons s' assevera, és la primera referencia a Vilanova

J

dun ball de diables propiament dit, i de 1833, segons
tácitament és reconegut, 01830 segons algú afirma', la
primera datació del drac de Vilanova, temes que tot
plegat també esperem tractar en properes edicions.

Un altre deIs trets característics deis diables, i que a
Vilanova a les darreres décades ha esdevingut de gran
transcendéncia.és la seva indumentaria, Tenint present
les dades recopilades en anteriors estudis, una de 1850,
provinent de l'Arxiu Municipal de Vilanova", i unaaltra
de 1840, dun assentament deis Comptes de lObra la
Parroquia de Sant Antoni Abat', ara per ara es poden
afegir dues noves referéncies, que, a més de ser anteriors
a les citades i del període estudiat en qüestió, denoten
una especial significació,ja que, localitzades enmig de
llistats de peces de roba dús quotidiá de la Parroquia,
evidencien la complicitat que es tenia a Sant Antoni
Abat vers el manteniment deis seus entremeses.

La referencia més antiga de que disposem lhem
establerta a mitjan segle XVIII, el 1764,jaque tot i no
constar-hi la data és recullida amb la documentació
daquell any, arnés danar signada pel sastre Miquel
Mestres, actiu ala Parroquia llavors; la seva transcripció
diu: Pera remandar los vestits deis armats y diablots
... 9 sous.

, L' altra és en una minuta del sastre i sagristá Magí Roca;
parla, arnés duna molt coneguda i citada referencia de
Per fer una manta de bri per la molassa ... 211iures, de
Per compondra 2 vestits deIs diabblots ... J O sous;
datada el 21 de gener de 1819, la presentem com la ,
darrera apelació deis diables sota la veu diablots.

Text: Xavier Güell i Cendra

Fotografía: Cabríel Güell i Morgades
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LA REPRESA: CINQUANTAÁNVS DE DIABLES A VILANOVA

Per molts deis ciutadans la Festa Major no és pas
anar a la fira, aquelles atraccions de llurns i colors,
estrenar aquell vestuari nou de festa o entaular-se
en aquellllarg ápat de vigília o de Festa Major..

Per altres ciutadans, la Festa Major és un llarg
camí de trobades, assajos ... , per poder portar al
carrer els nostres balls populars. Aquesta gent que
any rera any, anóriimament omple els nostres
carrerons de música, soroll, color i fins i tot olors,
com aquella olor de la pólvora cremada que dóna
aquella esséncia de festa.

És per aixó que durant molts anys els balls populars
(bastoners. dracs,mulasses, diables, castellers ..)
donen d'una manera espontánia I'enriquidor
taranná de la nostra cultura. Ija fa cinquanta anys
que el Ball de Diables i la Mulassa sortiren als
carrers, en una epoca on la foscor cultural i de
11ibertats eren arrabassades perun sistema totalitari
que denegava la Ilibertat d'un poble.

Per aquest motiu aplaudim i ens treiem el barret
davant aquella colla de gent que l'any 1947, amb un
irnpuls de recuperació pogueren tomar als nostres
carrers. Aquella petita espuma de la nostra cultura

. que amb els anys següents (1948,49) traieren també
al carrer el Drac, els Gegants i els Nans.

Aquella colla de gent eren socis del Foment
Vi lanovi, que treballaren per.la creació, en aquest

cas, del Ball de Diables que enguany celebrara el
seu cinquanté aniversari de foc, tabals i versots.

No voldria ferun texthistóric que altres companys
de Vilanova ja han escrit molts fulls sobre la
historia deis Diables com en Bienve, en Güell, en
Xevi Orriols, en Belaseoain, ete .... Voldria parlar
de, per qué einquanta anys de foc a Vilanova? i el
per qué ho celebrem?

La celebració de cinquanta anys no és res més que
el celebrar que la cultura popular és viva, que el
poble, la cultura, la llengua i les llibertats es
reflexen en la seva manera de celebrar les seves
diades. El Ball de Diables de Vilanova, com molts
d'altres de Catalunya, cornencaren a fer els seus
versots satírics amb la !lengua del poble, sense
embuts i posant els punts sobre les is, fins i tot en
époques que no estava tot gaire permés.

EIs Diables mantenen seu rol de .satírics i alhora
seriosos de fer les coses. Aquest ball aniria avancant
amb els temps, va ser la primera colla de diables
que de manera espontánia obria les portes a que
la dona pogués participar. Estem parlant de la
meitat deis anys setanta, fins llavors no hi havia
cap antecedent claro Aquest és un fet inusual que
s' adaptessin les tradicions populars a la societat
que en la que estem visquent.

EIs Diables, a finals deis setanta, conjuntament
arnb altrcs balls de Vilanova farien una entitat

que aglutinés tot el món folklóric
local. Estem parlant de
l' Agrupació de Balls Populars
de Vilanova i la Geltrú.

Ara fa 50 anys, el diaJ5 d'agost del 194 7, fa Represa del BalI de Diables de Vilanova.

El Ball deDiables deixá deformar
part d' aquesta entitat a principis
deis any s vuitanta, pero la
col-laboració i l'entesa amb tots
cls collectius relacionats amb la
Festa continua avui, enriquint el
nostre folklore.

Un deis motius que fa que el Ball
de Diables de Vilanova i la Geltrú



tingui una importancia cabdal en
el món deis diables és el seu
vestuario Uns vestits
eonfeceionats i financiats per
vilanovins. Aquest financament,
els anys 47, 80 i 95, es va fer a
trav~s de la subscripció popular.

."

Un document i una col-laboració, -

que fa que els vestits siguin una
mica de tots' aquells ciutadans i
eiutadanes que han volgut posar
un gra de SOlTaen tenirun vestuari
de diables d 'un prestigi important,
posat que els pintors que han
desenvolupat els projectes són
Enrie Cristófor Ricart, els seus
vcstits sortiren al carrer entre els
anys 1947 i 1980. Armand Cardona Torrandell del
Ino al 1995 i els últirns i aetuals de Joaquim, -
Budesca del 1995 fins que la pólvora i el temps
demanin un nou canvi i la nova collaboració de tot
els eoneiutadans i eonciutadanes.

'.

El Darrer St. Pere que van veure els vestits pintats per Cardona Torrandcll.
~~~S~m~. . •

Amb tot aixó el Ball de Diables de Vilanova i el
Foment Vilanoví, conjuntament, celebrarem aquest
aniversari amb un ventall d'actes adrecats a la
majoria del teixitsocial de laciutat. Amb un ampli
programa que va de l'abril fins a final dany.

Hcrn corneucat a l'abril amb un 'romance
interpretar per Jaume Arnella, passant per la
fotografia d 'un audiovisual que reflecteix el foe a
la nostra cultura. Al mes de maig la canalla va tenir
un paper important, el de ser els protagonistes
d 'una diada feta i pensada per a ells on els Diables
Petits són protagonistes de la festa.

Talnbé hern pensat que el sector de joves amb
tendéneies musje~ls divers,es voldrien escoltar
grups de diferents estils com el Grunge, el Trash,
ete oo.o bé coneixer els Diables a través del teatre,
a I Principal queobre les sevesportes per.endinsar-
nos en un viatge teatral on l ' actor ens explicara

. qué són i que han estat aquests diables.·

"Passejant arnb el diable" és el títol d 'una exposició,
que e0l11el seu 110m indica sera un passeig perla
-cultura, perconéixer aquells diables, dimonis,
hoti1l'gllcrs i racons de la nostra ciutat, cultura,
cte. .. Un passeig que ens explicara les diferents
ma ncrcs que la b istória, la cultura.Ia religió ha vist
a UIl personatge: el diable. Per acabar coneixent
que c!s el Ball.de Diables.

)

)

. Un delsplats forts de tot aquest maremagnum
d' activitats és sens dubte el poder portar a Vilanova
una de les companyies de teatre del nostrepaís
més reconegudes intemacionalment, estem parlant
de la Fura deis Baus, amb el seu últim espectac1e
"Manes" que esva realitzar el passat cinc dejuliol
al ~avelló poliesportiu del Garraf.

Un altre acte és el de poder adaptar la música
més tradicional i popular del nostre seguici
local, a la música més tecnológica que existeix;
el ciber. Un projecte per a fussioriar els
instruments tradicional s amb els sintetitzadors,
creant un espectacle ciberfolk.

Amb l'agostentrarem a la Festa Major, en la que
participarem en una cercavila molt i molt important,
la de tots els vestits de diables pintats per els
nos tres pintors: Ricart, Cardona i Budesca. Per
primer cop junts en una cercavila i amb la gent que. )

els ha suat en cadascuna de les seves époques,
fent alió que millor saben fer: saltar, ballar i cremar
milers de carretilles.

\

També tenim pensada l'edició d'un llibre en la que
tenen participació mólts deis autors i investigadors
que al decurs deIs anys ' han treballat per la
recuperació del nostre folklore, un llibre que és un
repás del nostre passat a través de totes les
nostres formes de fer el diablot.

,
Peró no seria just fer un aniversari de Diables
sense ensenyar la diferent manera com cada
pintor ha vestit els Diables i la seva pintura. En una
exposició, on s' apreciara la seva pintura i els estris
que han creat per a cadascun deis diables.



"

Uná proba de focpels vestits "del Cardona;', el mes dejuliol del 1980, atenció
amb el detall de les masses. Foto Arxiu Diables.. '

"Passejant amb el diable" és el títol d'una exposició,
que' com el seu nom indica sera un passeig per la,
cultura, per conéixer aquells diables, dimonis,
botargues i racons de la nostra ciutat, cultura,
etc .... Un passeig que ens explicara les diferents
maneres que la historia; lacultura, la religió ha vist
a un personatge: el diable. Per acabar coneixent
que és el Ball de Diables.

Pero la Festa continua, muntarem el correfoc,
portarem molts diables, la gent ens dernanará més
foc, la catifa de foc tronara a encendre's i la Festa
Majar no sera només una passejada per la fira,un

vestit nou o un ápat. La Festa Major és viva on
cadascun deIs components de cada ,ball ha de
donar tot el color i l' alegria, i fer que aquell nen
anónim quedi bocabadat en veure els gegants
passar, la mulassa fent guites, els bastoners
esberlant els seus bastons, els diablesesclatant les
s,eves carretilles i els balIs blancs saltant.

Celebrar cinquanta anys és bo, pero el més
important és pensar que darrera ~indran molts
altres cinquanters aniversaris, per poder celebrar
la vitalitat de la nostra Festa.

Alfons Márquez

Cap de Colla deis Diables de Vilanova i la Geltrú

Primera anada a Ofici de Festa Major deis actuals vestits del Ball de Diablcs
.,de Vilanova. Dia) d'agost pel mati.Foto R. Saumell,


