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El Ball de Diables i els Draes de Vilanova
i la Geltrú a la Meree de 1979
Vilanova va ser peca clau en la creació de les festes barcelonines

Heribert Masana i Soler

Era el dissabte 22 de se-
tembre del poetic 1979 i, en-
tre les mans, navegaven un
n á ufr ag telegrama de
l' Ajuntament de Barcelonai
un rebut de la pirotecnia
Igual de Canyelles. L' ende-
ma diumenge, vigília de la
Merce, el Ball de Diables i
els Dracs de Vilanova i de
la Geltrú havien destar, a
les quatre de la tarda, a la
barcelonina placa de Sant
Jaurne. Més d'un miler de
coets, de paper blanc i ane-
\la groga, esperaven encai-
xats dins la foscor.

Cap a la tarda d' aquell
dissabte, un camió deis
Transports Ferran va anar a
buscar l'antic Drac de
Vilanova (reconstruH el
1948). El monstre resta va
g uar dat en un magatzem
municipal, ubicat en un car-
rer terrós (1' actuai carrer
Olesa de Bonesvalls) que
dóna a la placa de les Caser-
nes. Allá, un grup d'entusi-
astes de la festa, amb espur-
nes als ulls, el carregaren
dalt del camió, el qual va
baixar cap el carrer del Ti-
gre, on van carregar el Drac
de la Geltrú, estrenat l' any
anterior (1978) i pelqnal
anar a Barcelona represen- .
lava la primera sortida fora
eje la seva ciutat. Tots dos
dracs passaren la nit sota
d'un mateix sostre, el del
camió, als desapareguts pa-
tis de la Fabrica Nova, al
capdamunt del carrer Pare,

Garí. L'alquímia i la magia
d'aquests éssers fantastics
provoca una nit mullada
amb una pluja intensa de fi-
nals de setembre.

L' enderna diumenge, 23
de setembre, es lleva amb la
·frescor d' un cel sere que
pintava l'espai d'un blau in-
tens, talment com les reno-
vades i somiadores festes de
la Merce del primer ajunta-
ment demo cr at ic de
Barcelona. El seu programa
d'actes, amb la suggestiva
portada de Francesc Galí,
estava a l'horitz6 deis ulls:
a les sis de la tarda, d'aquell
diumenge, estava prevista la
Concentraciá deis Dracs iel
llencament de globus de pa-
per a la placa de Sant Jaume.
A les set de la tarda, encara
amb la ténua llum del dia
que sescurcava, la Cercavi-
la deis Dracs baixaria pel
carrer Ferran i pujaria per
les Rambles fins a les am-
pl it uds de la p l aca
Catalunya, on, cap a les nou
del vespre, estava prevista la
Traca de Dracs i l'actuaci6
deis diab le s, que il·-
luminarien la nit.

Ja ho deia el llibertari
preg6 de festes d' aquell any
de l' escriptor ipoeta mallor-
quí Josep Maria L1ompart:
... El vent de la festa és, em-
pero, a punt d'olcar-se i ti
hem d'obrir de bat a bat to-
tes les finestres: la festa de
Barcelona, amb una mena
de res so mág ic de Paisos
Catalans ...Els temps, pero,

han canviat, i en aquesta
problemática nostra podem
mesurar el significat pro-
fund d'aqueixa cultura tra-
'dicional qúan es manifesta,
no a través de l' espectacle,
no a través d'una vitrina de
museu, sino a l'aire lliure de
la piara, en el batec fervent

\ de la [esta .popular ....
Per arreu s' escampava el

crit de la participaci6 popu-
lar i del gust d'ocupar el car-
rer, aquell espai que sota els
ulls de la rancia dictadura
havia estat el territori pro-
hibir. Per l'aire corrien les
veus reivindicatives de les
llibertats i utopies, encara
ara, anhelades.

Es tractava, dones, de la
primera Concentració de
Dracs, talment dita, ·a
Barcelona. Aixo suposava
un al-Iicient mes d'innova-
ció i de reinvenci6 en el
camí ascendent que experi-
mentaven les festes de la
Merce, sobretot a partir del
moviment de la reproposta,
cap a finals deis anys setan-
ta.

Arribades les primer es
hores de la tarda d' aquell
diumenge de setembre, tal-
ment corn un conte, on ni-
nos i 'titelles gesticulen per
l' espai, un cami6 va desear-
regar l' antiquíssirn Drac de
Solsona (de 1692) davant
l' Ajuntament b ar ce l onf ,
mentre el Drac d' Olor (re-
'constrult el 1928), amb lIur
pell de vímet i guix, es pas-
sejava per la placa del dar-

Carregant el Drac de la Geltrú al camió . DlARl

re re (la de Sant Miquel).
Molta gent curiosa ja co-
mencava a contemplar i a fer
fotografíes d' aquestes peces
Ilegendáries. Pero encara
n arriba ven rriés d' éssers
antics .i estranys: 'el també
histbric Drac de Vilafranca
del Penedes (documentat el
·16Ql), J'espectacular Drac

de Tres Caps de Sant Pere de
Ribes (de 1972) i algunes de
les poques besti es de foc
construides durant els dar-
rers anys setanta (la mons-
truosa Cuca Fera de Begues,
reconstruida el 1976, la Mo-
merota de Mataró i la Cuca
de Castellbisbal, estrenades
durant el mateix 1979).



Vede la pagina anterior

Tot i amb aixo, Vilanova i la
Geltrú va ser I'única població
més representada,aportant dos
dracs i diables, la qual cosa te-
nia molt de merit en aquella
epoca,car eren molt poquesles
pecesde bestiari que existien,
aleshores, a Catalunya.

Poc apoc, les figures s'ana-
ven endinsant cap al' interior
de la galeria gótica de l' Ajun-

tament, des d'on es preparari-
en persortir en cercavila i on
tothom de les colles parlava
amb tothom, en un ambient de
col·lectivitatmagica i inobli-
dable. A més, es va celebrar
una reunió de caps de colla (un
acte encara no gaire corrent
pels protagonistes) en una sala
propera al Saló de Cent de
l' Ajuntarnent, mentre la Cuca
Fera de Begues,degut a la seva
grandaria, restava amagada al
carrer Ciutat (davant l'antiga
facana gótica de la Casa Con-
sistorial), desd'on sortiria cap
a la placa en el moment opor-
tú.

Primer de tot, el Ball deDi-
ables de Vilanova (documen-
tat el 1710), que encara evolu-
cionava amb els teatral s i ro-
manti cs vestits d'Enric
Cristofol Ricart, recitaren uns
quants versots infernals (de
temesbarcelonins i de política
catalana) dalt d'un taulat, ubi-
cat al bell mig de la-placa Sant
Jaume, l'antic fórurn roma o
agora de la paraula. L' acte va
rebre moltes ovacions per part
deIs milers de persones que
ornplien de gom a gom la pla-
ea, Seguidament, el Ball de
Diables de l' Arboc (documen-
tat el 1846) va obrir la 'cerca-
vila arnb el seu esclat constant
de pirotecnia i el ritme hipno-
tic deIs seus tabals de pell i, a
més, recitaren els seus parla-
ments a la placa Catalunya.
Darrere seu, els dracs, encap-

,<;alatspel de Vilafranca, ana-
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El BaIJ de Diables de Vilanova va recitar els ~us versots a la placa de San! Jaume

ven sortint (cada un amb un
cartell identificatiu amb el.nom
de la sevapoblació) per la por-
ta de la Casa de la Ciutat, tal-
ment com un poema que parla
d' antics tóterns i de genis pos-
seídors del foc etem, i anaven
baixant pel carrer Ferran (pIe
de cotxes aparcats), La sorpre-
sa anava creixent entre la ger-
nació que participava de I'ac-
te, car l' expectació era gran
entre un públic barceloní que,
en la seva majoria, poques ve-
gades o quasi bé mai, havia
vist aquesttipus de practica an-
cestral que venia de comarques
per mostrar la tradició viva a
una 'Barcelona gairebé orfe de
diables i dracs. Les reaccions
del nombrós públic assistent
eren del tot ingenues 'davant
d'un acte que es mostrava per
primera vegada als seus ulls.
A algú seli va ocórrer tapar-se
el cap amb unajaqueta per pro-
tegir-se de les espumes, altres
es tapaven les orelles per min-

var l' estridencia deIs trons i al-
guns deis més joves, amb els
sarrons de sivelles, deambula-
ven o, fins i tot, saltaven pel
costar del foc deIs diables (un
fet encara excepcional i rár en
aquella epoca), mentreels por-
tadors de les bestíes anaven
encenent els coets amb rudi-
mentaries metxes. La candide-
sa de veure les' coses per pri-

. mera vegada es barrejava amb
el risc estetic i el plaer xocant
d'unes figures que es passeja-
ven per un espai urbá diferent
al de la sevapoblació d' origen.

Segons les notes de prem-
sade l' epoca, els Diables vila-
novins (els quals anaven pe-
núltims en l' ordre de cercavi-
la) i els Dracs de Vilanova i de
la Geltrú (que precedien els di-
ables) van ser, entre d'altres,
els que van rebre més aplaudi-
ments d'una massa important
de gent que arrossegaven al
seu darrere, a més de ser un
deis grups amb més vistositat

en la sevaactuació (els Diables
vilanovins llencaren 850 coets
i tant el Drac de Vilanova com
el Drac de la Geltrú cremaren
uns 400coets cada un). Per si
encara fos poc, les giravoltes i
els moviments rápids del Drac
geltrunenc escontraposaven al
pas més feixúc i cerimonial
deIs dracs més antics.

De fet, la quantitat de foe
d'aquells anys encara estava
molt lluny de l' actual. Els cep-
trots dels diables tenien tres
punts de foc i els dracs, en la
seva majoria, només tiraven
tres coets per la boca, a excep-
ció del Drac de Vilafranca (que
també ho feia 'per les ales i la
cua durant la,dansa del foe) o
del Drac de Ribes amb els seus
tres caps. Tot i amb aixóvel
Drac de Solsona només tenia
un punt de foc a la boca i el
Drac d'Olot, en aquells temps,
quasi bé no tirava pirotecnia.
Aquest fet provoca l' anécdota
que, dins la galeria gótica de

l' Ajuntament, algun il-Iuminat
s' acostésals dos portadors 010-
tins per animar-los a que col·-
loquessin alguno artifici per
subjectar un coet. La solució
va ser un filferro que subjec-
tés una carretilla sensetro (per
por que volés el cap), que va
ser encesa allá mateix, davant
l' escepticisme deIs portadors
olotins. A part, la Cuca Fera de
Begues llencava boles de foc
al cel (moltes de les quals re-
bota ven contra els balcons)
des de dos punts damunt del
seunas,mentre els ulls seli il·-
luminaven i emetia uns -¡ons
esfereidor s; la Cuca de
Castellbisbal disparava piro- .
tecnia per la banya i la Mome-
rota de Mataró treia espurnes
per les seves banyes de bou.

D'altra banda, els grallers
eren I'acompanyament musi-
cal més corrent, tot i·les excep-
cions deis pocs tabals (majori-
táriarnent de pell) deis dos
Balls de Diables i del Drac de
la Geltrú, a part del típic flabi-
olaire del Drac de Vilafranca.

Davant l'exit d'aquell acte,
I'any següent (1980), s'inven-
ta el joc festiu del Correfoe,
que enguany cal recordar-ne la
seva vint-i-cinquena edició
barcelonina, tot i que la Ilavor
originaria rau en aquella ma-
giea Concentració de Dracs,
que resta arraulida en un som-
ni llunya i d' encanteri, des
d'on la memoria ens parla
d'una celebració mítica i pedra
clau per tot alló que va venir
després.

Precisament, també cal fe-
licitar-ne els Diables i Dracs de
Vilanova i de la Geltrú, que
exerciren, durant els primers

. anys d'aquesta festa, un paper
cabdal en la representació de
la tradició ancestral del foc de
la.nostra ciutat i cornarca.]

(Agrar~ents a CarIes Masdeu i a

Salvador Masana i Saburit per la

. seva memoria vivenciaí}


