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Pròleg

Un torrenc fent el pròleg per a un llibre d’Altafulla. Un 
diable d’una colla de voluntat tradicional obrint el llibre 
dels 20 anys d’un grup de foc de plantejament modern. 
Algú podria dir que és una mostra de la multiculturalitat 
i del mestissatge contemporanis, però és més senzill: tot 
plegat, una evident mostra que els tòpics són inútils i que, a 
aquestes altures, ja no serveixen ben bé per a res.

Les bèsties de foc i els diables ja els trobem documentats 
a les nostres processons de Corpus de l’època medieval, for-
mant part del ric i extens seguici festiu. Components d’en-
tremesos representatius de la lluita entre el bé i el mal, per-
sonatges de balls parlats que enfrontaven àngels i dimonis, 
els diables no eren, en principi, els principals protagonistes, 
ni el foc era l’element central de la representació. Ho eren 
les fi gures en si mateixes i ho era el text que explicava la his-
tòria bíblica, la caiguda dels àngels rebels i la seva expulsió 
a l’infern. El foc completava, a tot estirar, la caracterització 
ferotge, maligna, dels diables i les bèsties festives, en con-
traposició amb sant Miquel i els altres arcàngels, que, amb 
les seves espases, dominaven la representació.

Amb el temps, però, tot va anar canviant: al segle XVIII els 
àngels ja tenien un paper estrictament secundari, el text s’ha-
via popularitzat i havia adoptat alguns elements irònics, el foc 
—la pirotècnia— començava a ser el protagonista lúdic del 
ball… Tot i això, els balls de diables setcentistes i vuitcentis-
tes, al Camp de Tarragona i al Penedès, van mantenir la seva 
estructura parateatral —amb personatges distintius, com Llu-
cifer, la Diablessa, els borrons i els àngels— i van continuar 
tenint el ball parlat com a tret distintiu de la seva participació 
en el seguici popular festiu de la Catalunya Nova. 

Quan, a fi nals del segle XIX i començaments del XX, aquest 
model festiu de la Catalunya Nova va entrar en crisi —per-
què va entrar en crisi la mateixa societat que el sustentava, 
per la minva econòmica i demogràfi ca que va suposar la fi l-
loxera i la primera onada migratòria a Barcelona, i perquè va 
entrar en crisi, també, el model cultural i estètic tradicional 
que l’havia vist desenvolupar-se—, van anar desapareixent 
molts del balls de diables. Els d’Altafulla, la Riera de Gaià i 
Torredembarra, per exemple… També el de Tarragona. Se’n 
van mantenir molt pocs: Sant Quintí de Mediona, l’Arboç 
del Penedès… I no van desaparèixer, només, la gran majo-
ria dels balls de diables. Ho van fer, també, molts dels altres 
balls, dels entremesos i del bestiari de moltes de les ciutats 
i pobles del Camp de Tarragona i del Penedès. Són els anys 
de decadència del fet casteller, quan es passa de castells de 
nou, en poc temps, a castells de set i gràcies.

I si els castells, a partir dels anys vint del segle XX, van 
començar a viure la seva renaixença, el seguici popular no 
va arribar a refer-se mai d’aquella crisi, amb comptades ex-
cepcions, com la de Sant Fèlix a Vilafranca, alguns balls de 
diables i de bastons, certs gegants i capgrossos…

De fet, no fou fi ns a la desaparició del franquisme i els 
primers anys d’ajuntaments democràtics que el model festiu 
de la Catalunya Nova no es va recuperar. No tan sols això, 
sinó que es va anar estenent arreu del país. En aquesta recu-
peració dos elements van viure, amb progressions distintes, 
la seva particular eclosió: els castells i, també, els diables i 
les bèsties de foc. En aquest darrer cas, però, aquesta eclo-
sió va tenir una doble via: la recuperació de colles de balls 
de diables que seguien el model tradicional, especialment 
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en el seu nucli original, el Camp de Tarragona i el Penedès, 
cert, però també grups de foc que adoptaren un nou model 
i que, en un principi, aparegueren a les àrees metropolita-
nes, tot i que, molt aviat, s’estengueren arreu i de manera 
nombrosa.

Aquest nou model adopta indumentàries diverses i uti-
litza estris distints per tirar foc. Fonamentalment, no manté 
els personatges històrics —sovint sense Llucifer o Diables-
sa, gairebé mai amb àngels— ni representa el ball parlat. 
I introdueix elements pirotècnics diferents dels històrics i 
fi gures noves. Són tota una altra cosa, per bé que els uneix, 
amb els tradicionals, la fi gura del diable, l’actuació itinerant 
i la preeminència de la pirotècnia.

En l’aparició d’aquest nou model hi tenen molt a veure els 
populars Plens de la Patum —una celebració particular del 
Corpus, a Berga, que havia superat totes les crisis festives i 
que havia començat a atreure molta gent de fora a partir de 
la dècada dels anys setanta—, l’estrena de l’espectacle Dimo-
nis dels Comediants, a la primera Fira del Teatre de Tàrrega, 
el 1981, i el primer correfoc de la Mercè, a Barcelona, el 
1982. Entre una cosa i l’altra, i la voluntat renovada de viure 
la festa al carrer amb els primers anys de la transició, aquest 
nou model prioritzava l’espectacularitat de masses davant la 
“puresa” de la tradició. Per això mateix va tenir tant d’èxit 
el correfoc de la Mercè en els seus primers anys de con-
vocatòria i es va estendre molt ràpidament arreu. En molt 
poc temps, van anar apareixent correfocs pertot arreu i, so-
vint, viscuts com la cosa més tradicional del món. De fet, 
els creadors d’aquell primer correfoc de la Mercè van saber 
crear una tipologia que mantenia elements substancials de 
la itinerància dels antics seguicis amb les necessitats de les 
festes massifi cades ciutadanes i contemporànies.

Altafulla havia tingut, al segle XIX, el seu ball de diables 
tradicional, com tantes i tantes poblacions del Camp i el 

Penedès, però, quan un grup de joves va voler introduir la  festa 
de foc al seu poble, a mitjan anys vuitanta, ho va fer, com a 
tants llocs, a partir d’aquest nou model. Tot seguit, joves de la 
Riera i Torredembarra, amb la mateixa voluntat d’enri quir la 
seva festa, van fer el mateix, però van optar pel model tradi-
cional. Els dos models presents al Baix Gaià, doncs.

Això va ser així, certament, però tampoc no ben bé. 
Jordi Andreu ho explica a la perfecció en aquesta història 
dels 20 anys del Grup de Diables d’Altafulla. Els diables 
altafullencs van començar sense parlaments i  introduint 
la novetat del pilar casteller amb foc, però també van 
acabar fent els seus versots crítics i irònics. I a la Riera i a 
Torredembarra van començar fent versots ja, i amb àngels, 
però van tardar uns quants anys a representar més estric-
tament el ball parlat tradicional. I, d’una manera o altra, la 
forma d’estructurar i desenvolupar els seus respectius corre-
focs tampoc no és tan diferent, per més que no tinguin la 
mateixa manera de treballar la pirotècnia.

Grups de diables o balls de diables, uns i altres són la 
suma de tradició i modernitat, amb les dosis corresponents 
que han volgut, i conformen una voluntat clara de crear i 
viure la festa, de participar en la particular expressió festiva 
de cada poble… Són vivència d’un col·lectiu que no sempre 
és igual, que canvia amb els anys, que no sempre és còmo-
de, ni internament ni externament…

La vivència dels diables altafullencs és el que centra 
aquest volum de Jordi Andreu. La història dels diables con-
temporanis, amb les seves cuites i els seus anhels. Per da-
munt de tot, les ganes de viure la festa, de fer festa, de tirar 
foc, de cremar la nit… De passar-s’ho bé i fer-ho passar 
bé als altres, que, en el fons, és del que es tracta. És el que 
també feien els diables antics. És el que fan els diables del 
segle XXI.

I no hi ha tòpics que valguin.

JOSEP BARGALLÓ VALLS

PRÒLEG
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A la festa de Carnaval de 1984, uns quants joves del po-
ble sortien a la rua disfressats de diables. Poc es podien ima-
ginar que aquella idea acabaria amb la creació d’una entitat 
local que, almenys, arribaria als vint anys. 

Aquella disfressa consistia en uns vestits rudimentaris 
fabricats amb sacs de cafè reciclats, on fi ns i tot es podia 
distingir la marca cafetera. Aquests vestits, a diferència dels 
que es van fer posteriorment, duien una cua folrada de co-
lor vermell. Com a forques, en van fer servir unes de ben 
senzilles confeccionades amb uns llistons de fusta i amb un 
clau a la punta que servia per posar-hi la carretilla. Amb un 
sol timbal com a acompanyament musical s’estrena aquesta 
comparsa de Carnaval.

L’ideòleg d’aquest grupet d’amics era el Toni Mendieta, 
que va ser la persona que va proposar disfressar-se de dia-
bles als altres de membres de la comparsa, tot i que molts ni 
tan sols sabien ben bé què era un correfoc. 

Així doncs, a instàncies de l’Ajuntament i amb l’alcal-
de Joan Pijuan, es repeteix l’actuació per la Festa Major 
d’aquest mateix any. Tornen a sortir l’any 1985 a la Festa 
del Turisme i a la Festa Major de Sant Martí. També actu-
en pel Turisme del 1986. Aquestes actuacions serveixen al 
futur grup de diables per engrescar-se encara més i formar, 
posteriorment, una colla més o menys estable. Remarquem 
que, en aquestes actuacions, el material pirotècnic va anar 
a càrrec de l’Ajuntament, com a part contractant d’aquest 
grup. Encara amb el grup de manera provisional i ofi ciosa, 

Els orígens

Dibuix del vestit de diable de la comparsa 
de Carnaval.

AUTOR: SERGI PUIG
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el Pere Vives era qui feia de mitjancer amb l’Ajuntament per 
tal d’adquirir la pirotècnia a l’empresa de focs del Ramon 
Inglada. A més de fer de mitjancer, el Pere era l’encarregat 
d’anar encenent amb el seu puro les poques carretilles de 
què disposaven aquells aprenents de diables.

Aquest grup d’amics anava creixent a mesura que passava 
el temps, però ben pocs dels que van participar en aquestes 
primeres actuacions formarien després part activa del Grup 
de Diables d’Altafulla, en endavant GDA.

De tots aquests joves, tan sols l’Esteve Arques i el Toni 
Pons van ser els que, posteriorment, van participar en la 
fundació del GDA. Però no és fi ns a la primavera del 86, 

quan, ajudats pels seus amics més propers, es posen en mar-
xa per tal de crear de manera ofi cial el grup de diables. Val 
a dir que la inexperiència era un fet predominant entre tots 
aquests altafullencs, tant pel que fa a l’edat que tenien, com 
pel fet d’ésser uns neòfi ts en molts temes relacionats amb 
l’associacionisme. Això feia que seguissin els seus propis 
instints per anar tirant endavant aquesta nova entitat, amb 
reaccions pròpies de la joventut i decisions que podien sor-
prendre més d’un.

Quan l’historiador de Torredembarra Josep Bargalló va 
trobar referències al diari El Barcelonés de l’existència de dia-
bles a Altafulla a mitjan segle XIX, va sorprendre molt els 

Escrit d’El Barcelonés 
del 6 de novembre del 
1851, que constata la 
presència de diables a 
Altafulla.
CEDIT PER JOSEP BARGALLÓ 
ARXIU GDA
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membres del GDA. Ells mai no havien tingut la intenció de 
recuperar el ball de diables tradicional, entre altres coses, 
perquè desconeixien la diferència entre aquest ball i l’estil 
lliure que ells representen. Però aquest fet, que els hauria 
donat la possibilitat de fer un gir en l’estil dels diables i 
optar a formar part de la Coordinadora de Balls de Diables 
Centenaris recuperats, no va causar ni tan sols un debat in-
tern de la conveniència de reorientar el GDA. Només bus-
caven un forma ben directa de divertir-se i passar-s’ho d’allò 
més bé sense cap mena de formalisme en els correfocs.

El fet que les ofertes de feina siguin creixents en l’èpo-
ca estival en un municipi turístic com Altafulla va fer que 
molts membres del grup no poguessin centrar tots els seus 
 esforços en els diables. No és fi ns passat l’estiu del 86 quan 
es comencen a celebrar les primeres reunions i a prendre 
decisions sobre com haurien de ser les forques, com i quants 
han de ser els timbals, quin estil de vestimenta calia escollir 
i, fi nalment, com es fi nançaria tot aquest muntatge.

En la part més tècnica, és el moment de dissenyar el pri-
mer vestit. Diferents estils caracteritzen els grups de diables 
d’arreu, i el grup d’Altafulla s’inspira en l’estil que s’utilitza a 
la zona del Penedès, que és gairebé idèntic al que porten els 
Diables de Vilafranca del Penedès. Aquest fet va ser condi-
cionat per l’existència d’una relació personal amb un diable 
de Vilafranca que va deixar un dels seus vestits al GDS, i els 
diables van crear el seu inspirant-se clarament en aquest. El 
vestit consisteix en una granota de sac, una capa per sobre 
que arriba fi ns més avall de la cintura i unes fl ames pintades 
a l’esquena ben representatives del que són els diables. Pel 
que fa a les forques, també es van fi xar en les vilafranquines, 
i se’n van fer unes amb el mànec de fusta de color vermell i 
amb la punta metàl·lica de color negre per dur-hi la carre-
tilla corresponent.

Amb el temps van saber que els vestits varien segons 
les comarques. Al Camp de Tarragona la indumentària del 
diable consta d’un vestit de dues peces, sense capa, amb una 
cua cosida als pantalons i amb una maça en lloc de forca. 
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A la zona del Penedès els vestits acostumen a estar fets de 
roba de sac, d’una sola peça, amb capa, sense cua i amb for-
ca. Aquest fet encara diferencia més els diables d’Altafulla 
de la resta de colles de la zona, una diferència que amb el 
temps veurem encara més accentuada per altres motius. 

Pel que fa al vessant econòmic, es proposen diverses fór-
mules de fi nançament per tirar endavant el grup. Finalment 
es decideix que els diables s’autofi nancin aportant cada 
membre 2.000 pessetes. Uns diners que serveixen per asse-
gurar la seva autonomia respecte de l’Ajuntament, fet que, 
com més endavant veurem, amb el pas dels anys adquireix 
importància. També s’ha de tenir present que moltes altres 
despeses eren assumides particularment per alguns diables, 
en forma de viatges, feines més manuals o hores invertides 
amb l’ajuda de familiars. 

Algunes d’aquestes aportacions personals, entre d’altres, 
fan que de casa l’Esteve Arques surti un timbal, i el segon 
apareix no se sap ben bé d’on. L’Antònia Carreño, la mare 
de l’Antònio Marquès, es presta a cosir els vestits, amb l’aju-
da de les primeres noies que formarien part del grup, i que 
són les que més pateixen les picors provocades pel borrim 
del sac. A corre-cuita es pinten a casa del Raül Socias i a 
l’Hostal Sant Martí, propietat de la família Pijuan.

De bon principi, tan sols tres noies van formar part del 
GDA: la M. Carme Torres, la Judit Gatell i l’Esther Tor-
res. Però tal era la inexperiència que fi ns i tot van voler fer 
una prova, per veure si serien prou atrevides per participar 
en els correfocs cremant carretilles: van desplaçar-se fi ns al 
Camp de Futbol d’Altafulla, on, acompanyades per alguns 
dels capdavanters del grup, van encendre diverses carre-
tilles. D’aquesta manera van quedar prou convençudes de 
formar part amb tots els ets i uts dels diables.

Dibuix del primer vestit del Grup de Diables 
d’Altafulla.
AUTOR: SERGI PUIG
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Però aquesta no era l’única feina que calia fer, ja que els 
altres membres s’encarregaven del disseny i de la fabricació 
de les forques. A la fusteria del Joan Carreño es va adquirir 
tota la fusta necessària per fer-les, i l’elaboració del ferro 
s’encarregà a la ferreteria Solé de Torredembarra.

En aquests primers correfocs, els diables feien servir 
agulles d’estendre roba per impedir que amb els moviments 
de la forca les carretilles poguessin sortir disparades, se-
guint l’exemple que havien vist en els diables de Vilafranca 

Comparsa de diables que surt pel Carnaval 
del 1984. 

AUTOR: ÀNGEL MENDIETA

CEDIDA PER TONI MENDIETA
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 Crònica del Diari de Tarragona 
del 7 de novembre del 1986, 

en què s’anuncia la presentació 
dels diables.
ARXIU TONI PUIG
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1 Es pot veure el cartell en l’apartat “Recull fotogràfi c”.

del Penedès. Tot i això, l’excessiva violència amb què alguns 
diables movien la forca va fer que ben aviat haguessin de 
buscar una solució millor, com més endavant veurem.

Amb la dinàmica que anava prenent el GDA, quedava 
clar que el sac militar que s’havia utilitzat fi ns llavors era 
insufi cient per transportar les carretilles necessàries per dur 
a terme una actuació de veritat. A tall d’anècdota, recorda-
rem que en les primeres sortides ofi cioses que es van fer, 
cada diable només tenia, aproximadament, una dotzena de 
carretilles per cremar, quantitat ben diferent de la que acos-
tumarà a cremar en les actuacions posteriors.

Per aquesta motiu, es va construir un carretó amb una 
bona capacitat per dur-hi tots els coets: es va reconvertir un 
bidó metàl·lic d’oli industrial al qual se li va afegir una ansa, 
una tapa i dues rodes, per poder-hi transportar les carreti-
lles, els sortidors francesos i la resta de material pirotècnic.

Ja estava tot a punt per a la presentació ofi cial del GDA. 
La setmana abans de la Festa Major del 1986, els diables es 
reuneixen per fer una prova dels vestits i de les forques pocs 
dies abans de la seva estrena ofi cial.

L’aparcament de l’Hostal Sant Martí és el lloc triat per fer 
aquesta prova. Per iniciar aquest assaig, se cedeix l’”honor” 
d’encendre la primera carretilla al més jove del grup, que 
era el Joanet Blázquez. Enmig de nervis i de molta ex-
pectació, l’Eduard Pijuan encén el primer botafoc i, tot 
seguit, la carretilla comença a cremar, però amb el que no 

comptaven els diables és que aquell borrim que tant picava 
les noies que van cosir els vestits cremava amb la mateixa 
violència que el foc de la carretilla. Tothom va córrer per 
apagar les fl ames que començaven a envoltar el jove pro-
vador. Vist aquest resultat, es van haver de rostir un per un 
tots els  vestits amb un bufador de gas per eliminar tot aquell 
borrim infl amable. De pressa i corrents, ja que faltaven pocs 
dies per a l’estrena, es va resoldre aquest “petit” imprevist.

De fet, al poble, es feien molts comentaris respecte a la 
por que despertaven aquells joves amb una forca a la mà i, 
a sobre, amb pirotècnia. Aquests recels, principalment, eren 
entre la gent que no tenia relació amb cap membre del grup, 
però segur que hi havia altra gent més propera als diables a 
qui també la novetat feia respecte. Aquells joves, uns més 
“perillosos” que altres, i mai més ben dit, jugaven amb foc. 
La manca de confi ança vers aquesta nova entitat que estava a 
punt de néixer a Altafulla va fer que ni tan sols l’Ajuntament 
anunciés l’acte en el programa de la Festa Major. Per sort, la 
Maria Laura Pijuan va donar un bon cop de mà al grup, ja que 
ella fou l’encarregada de fer el cartell anunciador de la Festa 
Major i, per iniciativa pròpia, hi inclogué uns diables al seu 
disseny, fet que acabà de provocar l’expectació pròpia d’un 
acte com aquest.1

També una crònica apareguda al Diari de Tarragona els 
dies previs a la Festa Major va ajudar a difondre el que serà 
el primer correfoc del GDA.




