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Desprésd'unanyimigdefeinaimoltsmalsdecap,
el Ball de Diables de Vilanova i la Geltrú, hem
aconseguit acabaruns nous vestits pelnostre ball.
Larealització d' aquestsnous vestits ens permetrá
«jubilar» els fins ara vestits del ball que van ser
pintats per Armand Cardona Torrandelll'any
1980. Aquests vestits també varen significar una
gran feinada, duta a terme pels membres que
componienlacollaenaquellaépoca conjuntament
.amb l'Agrupació de Balls Populars de laqual en
fonnavapart.

Tota aquesta gent conjuntament amb les
aportacionsrealitzad€s pelsvilanovinsmitjancant
la subscripció popular que es va obrir, permeten
que el dia3 d'agost de 1~9~ s'estreninaquests
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 mereix en Joaquim Budesca, principal
culpable de l' existencia d' aquests nous vestits
que estrenem aquesta Festa Maj or.

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

Aquests vestits quevéiemnéixerdurantaquesta
FestaMajor,hansignificat,alllargd'unanyimig,
la participació d'un gran collectiu de gent, tant
components de la colla com persones alienes a
ella. Totes elles han ofert, d'una manera
absolutament desinteressada, bona part del seu
temps lliure, els seus coneixements professionals
en diferents ámbits, 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,varemanar
a veure el pintor local Joaquim Budesca per
oferir-li la possibilitat de pintar els nous vestits
que s'haurien d' estrenar per las Festa Maj or de
1995.
Joaquim Budesca va mostrar-se gratament
sorprés i molt interessat en poder ser elll' autor
dels nous vestits, i s'ho va prendre com un repte

Joaquimlsudescaen totmomentalllarg d' aquest
anyi escaig enshamanifestat que tenia laintenció
que els vestits que ell estava pintanthaviende ser
una ruptura total amb els anteriors, igual que ho
havienestatelsd'enCardonaoelsd'enRicart.
Com podem anar observant l' artista té en tot
momentunaideamoltclaradecomhandeserels
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 dels mesos.

Detall d'un tratje de diables del segle passat

personal al considerar molt difícil no baixar el
nivell de qualitatartísticadels vestitsanteriors. EIs
pintats l' any 1947 per E.C. Ricart i els pintats a
l' any 1980 per Armand Cardona.

Un altre element en el qual ell hi ha dedicat uns
miraments especials és l' ángel, Aquestafigura
que només surt els dies de Festa Maj or ha sofert
uncanvi radical respecte acom lhiiafins ara. Així
vacreure que la seva vestimenta eramolt pobre
i que al costat de la resta de vestits desentonava
d'unamaneraconsiderable.L'angelenaquests
nous vestits presenta com a novetatmés destacada 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

Un cop acceptada la
proposta que li várem
realitzar, en Joaquim
Budesca, es va posar a
realitzar de manera
immediata, diferents
esbossos de com podrien
ser els nous vestits, de .
forma que a primers de
setembre
ens
va
comencar a presentar
quinalínia volia donar ell
alsnous vestits. El primer
El Ball de Diables de Vilanova el dia de I'estrena deis vestits, 3 d'agost de
«xoc» que várem tenir a
1980, pintats per Arrnand Cardona Torrandell,
la colla, va venir per la
desaparició d;un color
Diables es mostrárnolt satisfet de la feina que
dins del conjunt dels vestits. En Budescahavia
s'hafetaixícomdelresultatobtingut.Aixímateix
canviat el color dé les banyes ide la cua. Ja no
confiem que el poble de Vilanova i la Geltrú
serien de colorvermell,
Aixó va suposarun seguit
.
també
en quedi el máxim de satisfet possible.
de deliberacions entre els components de la colla
per saber si volíem o nb aquest canvi, Totes
Joan Ricard Muntaner
aquestes reunions no varen servir de res,jaque el
pintor no veia cap motiu per nébanviar el color.
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