BALL DE DIABLES DE REUS

TROBADA DE
BALLS DE
DIABLES
TRADICIONALS
L’originalitat és tornar als orígens(Antoni Gaudí)

Ball de Diables de Reus-Coordinadora de Balls de Diables Tradicionals de Catalunya-Reus Capital de
la Cultura Catalana 2017

PROJECTE
Volem realitzar una trobada que aglutini als Balls de Diables que
utilitzin un model tradicional i que formin part de la Coordinadora de
Balls de Diables Tradicionals de Catalunya(CBDTC). De totes les
colles existents arreu de Catalunya tant sols una minoria utilitzen un
model tradicional. Cada colla té una manera de ser i fer diferent i
seria més que interessant observar les diferències entre elles en
una cercavila amb foc.
Que faríem? Cercavila sense foc des del lloc de concentració,
passant per la Plaça Mercadal, on es faria una representació de tres
balls parlats, i direcció a Pl. Catalunya on començaria una cercavila
amb foc pels carrers de la ciutat, per tal de que la gent pugui
observar les diferents maneres d’actuar de cada colla. Veient el salt
diferenciat de cada ciutat, escoltant el toc de cada ball de diables,
els vestits...
Que veuríem? Veuríem dos models diferenciats, el model Baix
Camp i el model Penedesenc però a la vegada veuríem 11 maneres
diferents d’actuar. En el model Baix Camp les característiques són
els vestits, ja que cada vestit és diferent i els motius decoratius van
cosits, el civader, bossa de cotó on els diables porten la pirotècnia i
no existeixen figures representatives. En el model penedesenc
existeixen figures diferenciades, Llucifer i Diablessa a més d’altres
personatges com pot ser l’abanderat. Segueixen una estructura
militaritzada i tots els vestits són iguals o molt segueixen una tònica,
els motius decoratius van pintats. Aquests balls a més a més
realitzen un ball parlat.

Quan ho fem? Dissabte 3 de juny de 2017.
Motiu per fer-ho? Els Balls de Diables que participaran en aquesta
trobada són els més històrics del país. A més a més també serà el
primer acte de la CBDTC desprès de la presentació oficial. La gent
té molt clar que són els diables però realitzant aquesta trobada
volem ficar en valor aquelles colles que segueixen els models
tradicionals.
HORARIS
17.30h Rebuda dels Balls de Diables al Reus Deportiu(C/ Gaudí 66)
18.30h Anada a Plaça des de la Plaça Llibertat, baixant pel C/
Llovera, C/ Monterols fins la Plaça Mercadal.
19h Representació de 3 balls parlats a càrrec del Ball de Diables de
Sant Quintí, Ball de Diables de l’Arboç i Ball de Sant Miquel i els
Diables d’Igualada. En acabar cercavila sense foc pel C/Metge
Fortuny, C/Aleus, Plaça de la Farinera, C/Vallroquetes
20.30h Inici de la Cercavila amb foc des de la Plaça Catalunya,
Raval Santa Anna, Carrer del Vidre i Plaça Mercadal, on veurem
una encesa de lluïment de cada ball i una encesa conjunta per
acabar.

ORDRE COLLES
BALL DE SANT MIQUEL I DIABLES D’IGUALDA
Documentats l’any 1451 mantenint-se bona part del segle XVI i
XVII. Els retrobem l’any 1851 fins el 1930. El ball de Sant Miquel i
diables d’Igualada es va recuperar l’any 2011 recuperant el model
vuitcentista. Utilitzen el model penedesenc.
BALL DE DIABLES DE SANT QUINTÍ DE MEDIONA
La primera notícia és de l’any 1863, des d’aquesta data els diables
han sortit pràcticament sense interrupcions fins als nostres dies.
Utilitza el model penedesenc.
BALL DE DIABLES DE SITGES “COLLA VELLA”
La primera referència escrita dels diables sitgetans és de l’any
1853. Des de 1938 que han sortit cada any sense excepció. És una
colla que utilitza el model penedesenc però amb la peculiaritat que
cada diable porta la seva pirotècnia.
BALL DE DIABLES DE VILANOVA I LA GELTRÚ
Les primeres referències documentada que tenim a Vilanova i la
Geltrú de diables daten de l’any 1710 quan uns diablots
acompanyaven a la Mulassa primitiva. L'any 1779 aquesta deixà de
tirar foc i els diablots són heretats pel Drac. L’any 1832 es constitueix
el Ball de Diables com a entremès independent fins a les acaballes
del segle XIX. Al 1947 des del Foment Vilanoví recuperen la
Mulassa i el Ball de Diables. Una de les singularitats pròpies del Ball
és el seu canvi de vestuari trencador, on el disseny, confecció i
decoració(pintura) d’aquest passa a mans d’artistes locals, els
vestits actuals, estrenats l’any 2016, per Òscar Estruga.

BALL DE DIABLES DE VILAFRANCA
El 1601 es té documentat la sortida de diables acompanyant el drac
en la professó per commemorar la canonització de Sant Raimon de
Penyafort. A partir de 1816 els diables vilafranquins tornen a sortir
però aquesta vegada sense ser els acompanyants del drac. Al llarg
del segle XX els diables perden visualització i a partir dels anys
seixanta es reprèn. Utilitzen el model penedesenc.
BALL DE DIABLES DE L’ARBOÇ
La primera referència és l’any 1770, es possible que en anterioritat
ja hagués diables a l’Arboç però es van cremar bona part dels
documents l’any 1936. L’element més característic d’aquest ball de
diables és la seva carretillada. Utilitzen el model penedesenc.
BALL DE DIABLES DEL VENDRELL
Les primeres dades del ball apareixen l’any 1845, aquest ball surt
amb continuïtat fins el 1906. Ha tingut varies recuperacions, l’any
1933, a començaments dels 60 i finalment l’any 1979. Utilitzen el
model penedesenc.
BALL DE DIABLES DE TORREDEMBARRA
La primera referència és de l’any 1791 i en diverses dates del segle
XIX, sent el 1892 l’última data fins la seva recuperació l’any 1987
d’acord amb el model tradicional de balls de diables que utilitzen el
model penedesenc.

BALL DE SANT MIQUEL I DIABLES DE LA RIERA DE GAIÀ
Es té notícia de diables a la Riera a la segona meitat del segle XIX
on acompanyen el Ball de Pastorets i al Ball de Santa Margarida. A
la festa major del poble de l’any 1987 es presenta el Ball de diables
agafant el model penedesenc com a referència
BALL DE DIABLES DE TARRAGONA
Documentats per primera vegada l’any 1426, surten representant el
Ball de Sant Miquel i diables bona part del S XVI i XIX, l’última
notícia és de l’any 1922 i no és fins el 1984 en que es recupera.
Utilitza el model penedesenc
BALL DE DIABLES DE REUS
Documentats per primera vegada l’any 1771, des d’aquesta data
fins l’any 1979 les seves sortides van lligades qualsevol solemnitat,
civil o religiosa, especialment al es solemnitats per la Mare de Déu
de Misericòrdia, en aquestes sortides no existia cap colla
organitzada i eren actuacions obertes, qualsevol persona que
disposes de vestit i pirotècnia podia participar. L’actual colla es
funda l’any 1981 seguint el model tradicional del Baix Camp.
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CONTACTE
Roger de la Cruz, cap de colla Ball de Diables de Reus, 679873864.

