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Oci 

La tradició dels diables

Què és el ball de diables?

El  ball  de  diables  és  una  tradició,  originalment 
catalana  i  més  tard  estesa  a  la  comunitat 
valenciana i a les Illes Balears.

Actualment, podem veure'n a les cercaviles i festes 
majors  de  molts  municipis,  com   el  de  Lliçà 
d'Amunt.

Història

No se sap molt bé com es va crear aquesta tradició, 
nosaltres parlarem de la més estesa.

Una versió, ens situa a l'origen (segle XII fins que 
acaba  la  invasió  francesa  al  1840)  com un ritual 
pagà que duien a terme els pagesos per purificar 
les  seves  terres.  També  podria  haver  tingut  un 
significat religiós.

El  primer  text  escrit  sobre  els  diables,  va  ser 
publicat  per  Joan  Amades(escriptor  que  va 
recopilar  festes  tradicions  i  rondalles 
catalanes)data  del  any 1150  i  ens  parla  sobre el 
casament d'un compte.

La segona època arriba fins a finals del segle XX.

Van  sorgir  diversos  grups  de  diables  per  molts 
municipis, i, després, apareixen en altres actes.

Amb la  guerra civil  i  la  dictadura, la tradició  va 
decaure,  tot  i  que  en  la  tercera  època,  que 
comença als anys vuitanta, es recuperen un seguit 
de festes i tradicions, entre les quals, els diables.

Significat

El significat més estès situa el ball de diables com 
una lluita entre el bé i el mal, i els diables, amb el 
seu foc, captiven  tothom s'hi apropa.

Primer passegen, en formació, pels carrers i viles.

Al final, encenen el foc. 

Foc

Important en la cultura, n'hi ha diversos tipus, el 
purgatori, el catigador...

Objectiu

Entretenir  a  tothom  que  vulgui  divertir-se  amb 
aquesta ancestral tradició.

Els diables a Lliçà 

A molts municipis, com hem dit abans, hi ha colles 
de diables. La de Lliçà la formen un grup de joves 
format majoritàriament per gent de l'esplai. 

Prèviament,  van  fer  un  curset  de  formació  als 
Galliners,  amb  la  col·laboració  de  la  colla  de 
diables de les Franqueses.

La colla de Diables de Lliçà va actuar per primer 
cop el dia de  Sant Jordi. 

Actuació dels diables de Lliçà a la festa major de 
setembre de 2007

Normalment   fan  sortides  pel  poble,  però també 
accepten ofertes d'altres pobles veïns. 

El grup comenta  , que el què  més  els agrada és 
veure  com  s'ho  passa  bé  la  gent  .  Un  moment 
espectacular és el final de l'actuació però també hi 
ha estones de treball  no tant agradosos,  com les 
reunions i els assajos. 

Hi ha gent que creu que és una activitat perillosa 
perquè s'està manipulant material pirotècnic. Però 
la  gent implicada ha de ser  responsable i  no fer 
actes  espontanis  ni  sortir  del  protocol  que  s'ha 
pactat.

També dins el grup hi ha les dames de foc,que tot i 
que  treballen  conjuntament  amb els diables  fan, 
de vegades, assajos separats.

Aquest grup de diables  es reuneix un cop al mes als 
Galliners i estan interessats en rebre gent nova . 

En cas de voler formar-hi  part cal  parlar amb la 
tècnica   de  joventut  que  cada  dia  es  troba  als 
galliners o bé a l'IES cada dimecres a l'hora del pati. 

ANIMEU-VOS ! 


