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Reportatge

Quan comencen els diables a 
Catalunya?

La primera aparició de diables està datada l’ any 
1150 pel casament del comte Ramon Berenguer IV 
amb  Peronel-la  d’ Aragó a  Barcelona.  Les 
actuacions es feien entre plat  i  plat  en  els 
banquets,  és  per  això  que  se’ls anomenà 
entremesos  ,   nom donat per primer cop, el 1380 a 
la coronació de la reina Sibil·la de Fortià. 

L’any 1423, amb de  l’  arribada  d’ Alfons I  a 
Barcelona desprès d’  haver pacificat Sardenya, es 
feu una processó el 8 de Setembre on es representà 
una “Batalla entre Sant Miquel i els Àngels contra 
Llucifer i els seus sequaços”.

L’any  1424  consta  l'aparició  de  diables  a  la 
processó de l 'hábeas a Barcelona. A partir de 1427, 
comencen a haver-hi referències d’ aparicions a 
totes les processons de  Corpus...  (Cervera, 
Barcelona, Tarragona, ...) 

L’any 1437 trobem la primera referència a  l’ús de 
pirotècnia a Tarragona. Sembla ser que el primer 
lloc  on van cobrar  (2  lliures  barcelonines)  fou al 
Corpus d’ Igualada.

A partir del segle XVII s'inicià una evolució diferent 
a cada lloc.  A la segona meitat del segle XVIII ja 
comencen a ser força semblants a l’ actualitat.

La colla més antiga (amb més continuïtat) és la de 
les Borges  del Camp.

Festes típiques dels diables:

Per Sant Antoni, el Carnestoltes, Sant Joan, Corpus 
(la  Patum de  Berga)  i  la  festa  major  de  moltes 
viles.

De  l’època  ”moderna”  la  primera  referència  de 
diables  a  Barcelona  es  remunta  a  l'  any  1862  a 
Hostafrancs.  Les  colles  actuals  van  començar  a 
partir de finals de la dècada dels 70.

La  primera  referència  documental  del  ball  de 
diables  de  l'Arboç  data  del  1846.  Aquest  any, 
l'Ajuntament comprà vestits nous, la qual cosa fa 
suposar que el ball ja existia anteriorment. 

Actualment  es  conserven  balls  tradicionals  a: 
l'Arboç, Sant Quintí de Mediona, Sitges, Tarragona, 
Valls,  Reus,  el  Vendrell,  Vilafranca  del  Penedès, 
Vilanova i la Geltrú.

Tanmateix, allò que destaca del  ball de diables és 
la continuïtat.  Des de 1846 i fins  avui, el  ball ha 
participat a  les  festes de l'Arboç, excepte en els 
períodes de guerra. 

El  ball  de diables  és  la  manifestació  popular  del 
poble.  La  diablessa  es  posa  enmig  dels  diables, 
agenollats  i   recita  el  seu  parlament  i  acaba 
encenent una carretilla per sobre la seva esquena.

El moment culminant del ball de diables de l'Arboç 
és la carretillada. Aquesta és la figuració de l'infern 
que segueix la representació de l'acte sacramental. 
Els diables cremen les seves carretilles saltant en 
cercle, de forma contínua, a la plaça del poble, la 
nit de la Festa Major. Llucifer, amb el seu ceptre, i 
la  Diablessa  amb la  seva  forca.   L'atractiu  de la 
carretillada  es  basa  en  l'esforç  dels  diables  per 
mantenir el nivell de foc. Al so dels tabals, semblen 
sorgir de l'infern durant més de vint minuts. Des del 
1981,  el  ball  compta  amb una  colla  infantil  que 
també  participa  a  la  Festa  Major.  Aquell  mateix 
any,  es  va  organitzar  a  la  població  la  Primera 
Trobada de diables de Catalunya.El ball de diables 
de l'Arboç s'estructura, segons el model històric del 
Penedès, seguit de personatges definits: Llucifer, la 
Diablessa,  el  Borró,  l'àngel.  aquests  personatges 
intervenen en el  ball.  A més  del  ball  parlat,  els 
diables reciten els versos, textos satírics dedicats a 
fer un repàs dels esdeveniments i persones que han 
estat actualitat a la població.
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