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LA REPRESA: CINQUANTAÁNYS DE DIABLES A VILANOVA
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Permolts dels ciutadans la FestaMajor no éspas
anarala fira, aquellesatraccionsdellums i colors,
estrenaraquell vestuari nou de festao entaular-se
en aquell11arg ápatde vigília o deFestaMajor.

Per altres ciutadans, la Festa Major és un llarg
carni de trobades, assajos..., per poder portar al
carrer elsnostresballs populars. Aquestagentque
any rera any, anónimament omple els nostres
carreronsdemúsica, soroll, color i fin si tot olors,
com aquella olor de la pólvora cremadaquedóna
aquella essenciade festa.

Ésperaixó quedurantmolts anyselsballspopulars
(bastoners,dracs,mulasses,diables, castellers ..)
donen d'una manera espontánia l' enriquidor
tarannáde 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 erenarrabassadesperun sistematotalitari
que denegavala llibertat d'un poble.

Per aquestmotiu aplaudim i ens treiem el barret
davantaquellacolla degentqueI'any 1947,ambun
impuls de recuperaciópoguerentomar als nostres
carrers.Aquella petita espumade la nostracultura
queambelsanyssegüents(1948,49) traierentambé
al carrer el Drac, els Gegantsi elsNans.

Aquella colla de gent eren socis del Foment
Vilanoví, que treballaren per la creació, enaquest

cas,del Ball deDiables queeng~anycelebrarael
seucinquanté aniversari de foc, tabals i versots.
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No voldria ferun texthistóric quealtrescompanys
de Vilanova ja han escrit molts fulls sobre la
historia delsDiables com enBienve, enGüell, en
Xevi Orriols, enBelascoain, etc....Voldria parlar
de,per quecinquanta anysde foc aVilanova? i el
per que ha celebrem?

La celebraciódecinquantaanysno ésresmésque
el celebrar que la cultura popular ésviva, que el
poble, la cultura, la llengua i les llibertats es
reflexen en la sevamanera de celebrar les seves
diades.El Ball deDiables deVilanova, cornmolts
d' altres de Catalunya, comencarena fer els seus
versots satírics amb la llengua del poble, sense
embuts i posant elspunts sobre les is, fins i tot en
époquesque no estava tot gaire permés.

EIs Diables mantenen seurol de satírics i alhora
seriososdefer lescoses.Aquestball aniriaavancant
amb els temps, va ser la primera colla de diables
que de manera espontániaobria les portes a que
la dona pogués participar. Estem parlant de la
meitat dels anys setanta,fins llavors no hi havia
capantecedentciar. Aquest ésun fet inusual que
s'adaptessin les tradicions populars a la societat
que en la que estemvisquent.

EIs Diables, a finals deis setanta, conjuntament
amb altres balls de Vilanova farien una entitat

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

A ra fa 50 anys, el día 5 d'agostdel194 7, laRepresa delBall deDiables deVilanova,

ElBall deDiables deixádeformar
part d'aquesta entitat a principis
deIs anys vuitanta, pero la
collaboració i l'entesa amb tots
cls collectius relacionats amb la
Festacontinua avui, enriquint el
nostre folklore.

Un delsmotius que fa queel Ball
deDiables deVilanova i la Geltrú



tingui una importancia cabdalen
el rnón deIs diables és el seu
vestuario Uns vestits
confeccionats i financiats per
vilanovins. Aquest financament,
els anys 47, 80 i 95, es va fer a
través de la subscripció popular.

Un document i una collaboració
que fa que els vestits siguin una
III iea de tots aquells ciutadans i
eiutadanesque han volgut posar
ungradesorraentenirun vestuari
dediablesd'un prestigi important,
posat que els pintors que han
desenvolupat els projectes són
Enric Cristófor Ricart, els seus
vestits sortiren al carrer entre els
anys 1947i 1980.Armand CardonaTorrandell del
Ino al 1995 i els últims i actuals de Joaquim
Budesca del 1995 fins que la pólvora i el temps
dernanin unnoucanvi i lanova col-laboració detot
els coneiutadans i conciutadanes.

El Darrer St. Perequevan veure els vestits pintats per Cardona Torrandell.
FotoR. Saumell.

Amb tot aixó el Ball de Diables deVilanova i el
FomentVilanoví, conjuntament,celebraremaquest
aniversari amb un ventall d'actes adrecats a la
majoria del teixit social dela ciutat. Amb unampli
programa que va de l'abril fins a final d'any.

Hern cornencat a l'abril amb un romance
interpretat per Jaume Arnella, passant per la
fotografía d'un audiovisual quereflecteix el foc a
lanostracultura. Almes demaig la canallava tenir
un paper important, el de ser els protagonistes
d'una diada feta i pensadaper aells onelsDiables
Petits són protagonistes de la festa.

Tarnbé hem pensat que el sector de joves amb
tendéncies musicals diverses voldrien escoltar
grups dediferents estils com el Grunge, el Trash,
ete... o bé conéixer elsDiables atravésdel teatre,
al Principal queobre lessevesportesperendinsar-
nos en un viatge teatral on I'actor ens explicara
qué són i qué han estat aquestsdiables.

"Passejantambeldiable" és eltítol d'unaexposició,
que com el seunom indica seraun passeigper la
cultura, per conéixer aquells .diables, dimonis,
botargues i racons de la nostra ciutat, cultura,
cte.... UI1 passeigque ensexplicará les diferents
maneresquelahistoria, 1acultura, la religió havist
a un personatge: el diable.Per acabarconeixent
que és el'Ball de Diables ..

Un deIs plats forts de tot aquest maremagnum
d' activitatséssensdubteelpoderportar aVilanova
una de les companyies de teatre del nostre país
mésreconegudesinternacionalment,estemparlant
de la Fura deIsBaus, amb el seuúltim espectacle
"Manes" queesva realitzar elpassatcinc dejuliol
al pavelló 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 fussionar els
instruments tradicional samb els sintetitzadors,
creant un espectacle ciberfolk.

Amb l'agost entrarema la FestaMajor, en la que
participaremenunacercavilamolt i molt important,
la de tots els vestits de diables pintats per els
nostres pintors: Ricart, Cardona i Budesca. Per
primer copjunts enunacercavila i amb la gentque
els ha suat en cadascunade les seves époques,
fent alló quemillor sabenfer: saltar,baIlar icremar
milers de carretilles.

Tambétenimpensadal' edició d'un llibre enla que
tenenparticipació molts deIsautorsiinvestigadors
que al decurs deIs anys han treballat per la
recuperaciódel nostrefolklore, un llibre queésun
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 havestit elsDiables i la sevapintura. Enuna
exposició, ons'apreciarala sevapintura i elsestris
que han creat per a cadascundeIs diables.



Unaprobade foepelsvestits "del Cardona",elmes dejuliol del 1980,ateneió
amb el detall de lesmasses.Foto Arxiu Diables.

"Passejantambeldiable" ésel títol d'unaexposició,
que com el seunom indica seraun passeigper la
cultura, per conéixer aquells diables, dimonis,
botargues i racons de la nostra ciutat, cultura,
etc.... Un passeig que ensexplicará les diferents
maneresquelahistoria, lacultura, la religió havist
a un personatge: el diable. Per acabarconeixent
que és el Ball de Diables.

vestit nou o un ápat.La FestaMajor és viva on
cadascun dels 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
esberlantelsseusbastons,elsdiablesesclatantles
sevescarretilles i els balls blancs saltant.

Pero la Festa continua, muntarem el correfoc,
portaremmolts diables, la gentensdemanarámés
foc, la catifa de foc tronara aencendre's i la Festa
Major no seranomésunapassejadaper la fira, un

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

Alfons Márquez

CapdeColla deisDiables deVilanova i la Geltrú

Primera anadaaOfici def estaMajor deisaetualsvestits del Ball deDiables
deVilanova. Dia 5 d'agostpel matí.Foto R. Saumell.


