
ELS DIABLOTS DE LA MULASSA DE VILANOVA

Davant la proliferació actual de colles novelles, els
components del ball de diables de Vilanova poden
vanagloriar-sedeservaledorsdeprop detres-centsanys
depresenciadocumentada.No obstantaixó, lesnotícies
circumscrites als primers anys d'história revelen el
coneixementd'unspretéritsdiablesvilanovins definitsde
manera diferent deis actuals,ja que ens els presenten
formant un seguici amb la mulassa,fet no disparIlavors,
car aleshoresaquestentremésescopiafoco

Així mateix, abansdecontinuar ambaltresexplicacions,
cal comentar que les notícies daquests primerencs
diables són possibles mitjancant 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
entremesosi de I' organització de seguicis urbans, de

. Corpus,deSantAntoni Abat, llavors encarafestagrossa
i de la Mare de Déu de lesNeus, entratel segleXIX.

A més, s'ha de subratllar que la tirallonga
d' assentamentsconsultats, bé en forma de rebuts o a
partir de llibres i llibrets dentrades 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
l 'Obra de l 'Arxiu Parroquial de SantAntoni Abat.
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No obstant poder documentar la mulassa durant el
segleXVII, la primera menció d'uns diables és en un
assentamentde 1710,possiblement de Corpus, per les
reférencies successives, que remet unes despesesde
pirotecnia: Item (pagat)Per 4 coetsper la Mulassa y un
grossa de xiquets per los diablots ... lliures 14 sous.

D'acord a aquest primer esment, els pretérits diables
vilanovins reberen l apel.lació de diablots, fet que es
repetíenaltresocasions:Dit diaper losdiablots ...12sous
(1 de juny de 1750); Item als Portans dela Mulassa, y
Diablots ... llliura 17sous(Corpusde 1759);no obstant
aixó, també sovintejá l'ús del mot minyons: Item als

Minyons queserviren dediablots enditasProjJessons...
11sous3 diners (CorpusdeI763); Itemper los Cuetsde
la Mulassay minyons... l11iura 5sous(1769).

Anotacions daltres edicions resulten valides per
concretar el rol d' aquestsdiablots, en aclarir que les
sevesevolucions eren subordinades a la mulassa: Per
lo selari seacostumadonar alsportants dela Mulassa,
y als Minyons que la acompanyan ... 1 lliura 8sous
(1751, possiblement foren englobadesles despesesde
SantAntoni i Corpus); cosaque,per altra banda,podria
justificar una no major antiguitat i continuitat de
referéncies diableres, ja que no shauria 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,tambépodríaplantejar-sed' establir durant
el segleXVIII alguna relació amb els gegants,per una
serie d' anotacions que, tot i ser redactades massa
suscintes i indefinides, ho insinuarien: Item á Joseph
Amadó, y son company per portar la Mulassa lo dia
deCorpusy als diablots queacompanyavenla Mulassa
y los Gagants.,.llliura 15sous (Corpus de 1766); Item
als diablots queacompanyaven la Mulassa, y Gegants
lo dia de Corpus ... 15 sous (Corpus de 1767); Tinch
rebut del SenyorAnton Guell hobrer de la parroquia
de SantAntoni Abat de lapresent vi/a tres lliuras dich
3 lliuras y ditas rebo per lo valor deis cuhets del
gegants y Molassas e son gastats en la funció del dia
de Corpus de 1772y 1773 (15 dejuny de 1773, signat
pel campanerJoanBarreres).

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
despeses, relacions deIs elements integrants deis
seguicis, advertint de la seva lectura que la parroquia
disposava,amésdela mulassai elsseusacompanyants



(teixidor) y sos compays. Mes
~~ rebut 3 lliuras per los
portants deis Gegants, llliura
2 sous 6 (diners) per los de la
mulass?, 15 sous per los
diablots. Junt 411iures17 sous
6 (diners). Sebastiafont. Jünt?
lliures 6 sous 3.(diners).

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 detemps. Més endavant s afegiria unaparella
de gegantons i una nova mulassa.

W9.Dihemlosbaixf:irmatsque
tenim rebut del Senyor Anton
Guell com á obrer de la
Parroquia de SantAntoni abat
de Vilanova la cantitat de dos
lliuras vuyt sousy Nou (diners),
diem 211iures8sous9 (diners),
quals paga als musichs de la
Cobla de la present Parroquia
per ayer tocat la vigilia, y lo dia
de Corpus a fer ballar los
Jegans,y perqueconstia 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 dels Gegants, 1 lliura 2 sous 6 (diners)
per los de la molassa, lliures 15 sous per los
diablots.Junt411iures17sous6(diners). Sebastia
font. junt 7 lliures 6 sous4 (diners).
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Sónenaquestsentit elsrebuts deJosepIvern, geganter
i capitámanaia,i SebastiáFont,capdecolla deministrers,
que,responsabilitzant-sedelrepartimentde lesdiverses
assignacions, s'esmercaren en el detall de cada
remuneració:

n" 17.Dihem losbaix firmats quetenim rebut del
Senyor Don Anton Guell com á obrer de la
Parroquia de SantAntoni Abat de Vilanova, la
cantitat de dos lliuras vuit sousy nou (diners),
diem 2 lliures 8 sous9 (diners), quals paga als
musichs de la present Parroquia per ayer tocat
a acompañar los Gegans la Vigilia y dia de
Corpus,y peraconstiafem lapresentenVilanova
y Juny als 25 de 1775, son 2 lliures 8 sous 9
(diners). Sebastiafonty soscompanys. Portant
de la Gegants ... 1 lliura 10 sous, de la mulassa
... l lliura 8 sous,Diablots ... 15 sous.

n° 12 dicli 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 sumay quantitat de 3 lliures 14
sous las quals son Per lo Salari deis que an
traballat per la buytada de corpus. Primo
perloJagantyJaganta ..... 2lliures 6sous, mes
per la mulassa ... lliures 16sous, mesper los
daiblots .,. lliures 12sous,y Per ser lo berfas
la pr Present Rebuda buy dia 27 de Juny del
1756, son 3 lliures 14sous.Josephyvern farre
de tallo

Punt tambéacomentarel conformaria tractar d' establir
la quantiadel seguici diabler. En relació aaquestapartat
espot dir quequanse'n féu menció, indirecta o textual,
fou establint-se el nombre de quatre: Item als diablots
3 sous9 (diners) ácadahu ... 15 sous(Corpus de 1768,
determinant que dotze diners representaven un sou);
Item als Portansde la Mulassa - 1 lliura sous-y 3 sous
9 á quiscun dels 4 diablots ... l lliura 15 sous( Corpus
de 1769); dit dia per los quatre Diablots ... 15 sous(5
dejuliolde 1772);Per4Diablots, y2 homesqueajudaban
alsGeganters...211iures15sous(Corpus 1777).

Item á dit (Sebastiá Font) per la Cobla per
acompanyar los Gegants, los Portants, y
diablots junt Recibo N° 34 ... 7 lliures 6 sous 3
(diners) (Corpus de 1773).

n° 34. Dihem los Baix firmats que tenim rebut
del Senyor Anton Guell, com a obrer de la
Parroquia de St Antoni abat de vilanova la
quantitat dedugas lliuras vuit sousy nou, diem
2 lliures 8 sous 9 (diners), quals paga als
musichs de la Cobla de la present Parroquia
per aver tocat la vigilia y lo die de Corpus an
acompañar los Gegans,y perque consti afem
la present en vilanova y juny als 20 de 1773,
son 2 lliures 8 sous 9 (diners). Sebastia font

Un dels trets més significatius dels diables és la seva
pirotecnia. Jalaprimera referenciahistórica, la de 1710,
ho esmenta; pero a més daquesta hi ha tot un seguit
d'altres 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 Grossosy Minyons ... 1



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

lliura 8sous(Corpus de 1712); Item perferlos Cuetsper
la Mulassa y deMinyons ... Illiura sous(1734, signada
pel cirurgiá JosepMateu, omnipresent durant un llarg
periode del segleXVIII en el manteniment de diverses
manifestacions de la cultura popular i tradicional de
Vilanova); a Joseph Mateu per lo treball de vestir y
despullar lo Jagansy Mulassa 14 sous,per fer lo Cuets
perla Mulassa y diablots Illiura sous(també del 1734,
quereferint-se al' anotació anterior posademanifest la
dualitat diablots versus minyons); Item dit dia per los
cuets deis Diablots y Mulassa oo. 16sous(23 dejuny de
1754); per ayer fet los cuets deis
minyons, y de la Mulassa oo. 12
sous(16 degenerde 1766,signada
pel cirurgiá Josep Mateu); Primo
Per Corpus per los Cuets per los
Miñons, 20 Dotsenes valan oo. 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 oo. lliures 8 sous,Mes per
20 Dotsenes dr cuetspels Miñons
oo. Illiura sous(8 dejuny de 1768,
signada per Joan R;o~irosa).

És un fet tangible a~ui dia que la
mulassa de Vilanova dejxa de'
espetegarcoets.Com ésben sabut,
totes les investi gacions
precedents a la nostra assenyalen-
que aixó ocorre desde 1779 i que,

presumiblement, aquest canvi comporta, llavors, la
supressiódel seguicidiabler delamulassaper inoficiós,
arran d'una prohibició govemativa de 30 de maig de
17711

oo. del Concel! oo. el Capitá General i la Reial
Audiencia ... que resolgué que els de la Mulassa, no
disparessen coetsni altresfocs oo., per tal d' erradicar
la gatzarai abusosques'organitzaven per la presencia
d' entremesos a les processons de Corpus.i

Sospesantaquestesafirmacions, cal puntualitzar que
s'ha de modificar la dataapartir de la qualla mulassa
va esdevenir l' element manso que avui dia tots
coneixem, per resituar-la a la segonadécadadel segle
XIX, d'acord aunatirallonga departides depirotecnia
que són també incloses en la comptabilitat de I'Obra
de Sant Antoni Abat: Per los cuets de la Mulassa oo.

11liura 10sous (1779); Per cuetsde la Molassa en lo
dia de Corpus oo' 1 lliura 13 sous 9 (diners) (1779);
Pagat per cuetsper la Mulasa per Corpus oo' 1l!iura
13 sous 9 (diners) (1780); al Pere de las Crosasper
algun Cuet per Corpus per la molassa oo. lliures 18
sous 5 (diners) (3 de juny de 1804); per pagar los
portadors de molassa any 1808 y capbuitada y per
los cuéts oo. 3 lliures 15 sous (1808); per Nou cuets
grosos per la Mulasa oo. 11l!iures 13 sous 9 (diners)
(1810); al Pere delas Crossaslos cuetsper la Molassa
oo' 18sous9 (diners)( 10dejuliol de 1812); al Pere de
las Crossas los cuetsperla molassa oo' 1 lliura 2sous
6 (diners) (30 dejuny de 1814); a Pere Boada per 5
Coets per la Molassa, jun a dotsena de trons oo, 5
lliures 16 sous 3 (diners) (7 dejuny de 1815).

laixí mateix, tambés'hadecorroborar lacontinuitatdel
característic seguici diabler de la mulassa, almenys,
fins la mateixa década, a partir de la lectura de les
següentsreferéncies:Per los dos homesqueportaren
la Mulassa oo. 2 lliures 5 sous, Per los 4 homes que
feren de diablots oo. llliura 1 sous 7 (diners) (1780);
per los 4 Diablots 5 sous que se doná á cada hun oo'

1 lliura (1787); ltem per los 4 Diablots a 5 sous que
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sedona á cada hun ... 1lliura (Sant Antoni 1787);Als
de la Mulassa ... 1 lliura 2sous6 (diners), Als diatblots
... 15 sous; (24 de juny de 1787); Per la Mulassa y
Diablots ... 3 lliures 8sous (2 dejuny de 1788);Perlos
diablots de Corpus ... 1lliura 10 sous (1789); Per los
4homesqueferendediablots ... 1lliura 10sous(1790);
Ydemal dit (Vicenc Fortuny, geganter, durant alguns
anys cap de colla del seguici, pare dun graller i amb
antecedentsfamiliars mulassers)per las dosMolassas
... 3 (lliures) 7 (sous) 6 (diners), Ydemals Diablots 18
(sous)9 (diners)(7 dejunyde 1801); Ydemalsportans
delasMolassa ... 3(lliures) 7(sous) 6(diners), Ydemals
Diablots ... 18(lliures) 9 (sous) (20 dejuny de 1802);
Item dit dia pagat per los quatre diatblots 2 lliures 5
sous.perlas dosMolasas 3lliures 7sous6(diners) (10
dejuny de 1804); Per portar la Molasa grossay patita
y Diatblots ... 7lliures 20 sous (1807); Pagat lo treball
deportár las las Molassas la Vigilia de Corpus,y Cap
de Octava ... 5 lliures 5 sous, idem als 4 Diatblots a 11
sous3 (diners) quiscun ... 2lliures 5sous (5 dejuny de
1812); Pagat als 4 Diablots ... 211iures 5 sous (16 de
juny de 1814); Pagat lo treball deportar la molassa,
y diablots, refresch per estos,sota Obrer, Sacristans,
etc ... 4lliures 13sous9(diners)( 17degenerde 1815).

Al marge daquestes darreresanotacions,també espot
ratificar la presenciadels diablots en aquests,fms ara,
boirososanys,perun seguitd' altresreferidesal dispendi
derefrigeris peralsmenbresdelseguici.A mésdelade 17
de gener de 1815,que hem ofert en el darrer parágraf,
clisposem de les següents:Per lo rafresch deis que
portáren los Gegants,ab sosAjundantsy Diablots.junt
ab losqueportáren la mulássay algunsadornosper ells,
e igualment los queajudaren aportár los Gegantsen lo
Capde Octáva del Corpus ... 511iures2 (diners) (1790);
YdemPerlosRafreschdeisportans delJegans, Molassas,
Diablots, Musichsy demés,per Corpus...6(lliures) (7 de
juny de 1801); ydemper lo Rafresch deisportans deis
Jegans, Molassas, Diablots, y Musichs del disapte de
Corpus... 6(lliures)(20 dejuny de 1802);Per lo refresch
deisportans los gegants, molassas,y diablots los dos
dias ....211iures7sous4 (diners)(9 i 10dejuny de 1814);
Pagat lo refreschde la Vigilia yfesta Nostra Senyorade
lasNeus,alsportants los Gegants,Molassas,diablotsy
musichs... 3 lliures 15sous(6 d'agostde 1814).

Evidentrnent és un fet irrefutable que la mulassa va
deixar despetegar, i que, ben segur, amb el seucanvi
de definició el seusdiablots perderen el sentit de ser;
pero, coneixent-se la incorporació d' unanovamulassa,
lanova,petita osomera,acavall delsseglesXVIII i XIX,
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
pressuposada opinió que la mulassa nova fou
construida seguint la disposició restrictiva de 1771.

Malgrat tot, Vilanova comptá denou amb elementsde
foc en els seus cercaviles de festa, ja que de 1832,
segonss assevera,ésla primera referencia aVilanova

d'un ball de diables propiament dit, i de 1833, segons
tácitament ésreconegut, o 1830segonsalgú afirmá', la
primera datació der'drac de Vilanova, temes que tot
plegat també esperemtractar en properes edicions.

Un altre dels trets caracterfstics dels diables, i que a
Vilanova ales darreresdécadesq,aesdevingurde gran
transcendéncia,ésla sevaindumentaria. Tenint present
lesdadesrecopilades enanteriors estudis,una de 1850,
provinent del'Arxiu Municipal deVilanova 4, i unaaltra
de 1840, dun assentamentdels Comptés de l'Obra la
Parroquia de Sant Antoni Abar', ara per ara es poden
afegir duesnovesreferéncies,que,amésdeseranteriors
a les citades i del període estudiat en qüestió, denoten
unaespecialsignificació,ja que, localitzades enmig de
llistats depecesde roba d'ús quotidiá de la Parroquia,
evidencien la complicitat que es tenia a Sant Antoni
Abat vers el manteniment dels seusentremesos.

La referencia més antiga de que disposem lhem
establerta amitjan segleXVIII, el 1764,ja que tot i no
constar-hi la data és recullida amb la documentació
d'aquell any, a més d'anar signada pel sastreMiquel
Mestres,actiu alaParroquia llavors; la sevatranscripció
diu: Pera remandar los vestits deis armats y diablots
... 9sous.

L' altra ésenunaminuta del sastrei sagristáMagí Roca;
parla, amésd'unamolt conegudai citada referencia de
Perfer una manta de bri per la molassa ... 2lliures, de
Per compondra 2 vestits deis diabblots ... 10 sous;
datada el 21 de gener de 1816, la presentem com la
darrera apelació deis diables sota la veu diablots.
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