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Benvolguts banyuts i banyudes! 

Ja fa molts mesos que estem treballant amb 
el 25è aniversari. Aquell megaprojecte tan 
llunyà ja està en marxa. Un cop superat el 
primer assalt, en aquesta Festa Major 
d’Estiu, cal que ens prenguem aquest agost 
per descansar i recarregar piles. I és que ho 
necessitarem, perquè el mes d’octubre serà 
intens.  

D’una banda, inaugurarem l’exposició del 
25è aniversari de l’entitat; també 
inaugurarem la rèplica del fragment d’ullal 
finançat mitjançant micromecenatge…  

De l’altra, i per acabar-ho d’arrodonir, tenim 
l’encàrrec d’organitzar la XIII Mostra 
Representativa del Bestiari Festiu i Popular 
de Catalunya, on es preveu l’assistència de 
més de 25 bèsties d’arreu del territori i de 
totes les tipologies (cavalls, àligues, lleons,  

 

 

 

 

 

mulasses, dracs, víbries…), amb foc i 
sense, d’adults i d’infantils… 

 

I tot això, a menys d’un mes de la consulta 
del 9 de novembre. La societat catalana 
està en un moment històric. I les entitats 
culturals, per molt que ens pesi, hi tenim un 
paper clau en aquest procés. Lluny de 
vincular-nos a ideologies polítiques 
concretes, les associacions n’hem de ser 
partícips, pel llegat tradicional que 
conservem, per la part de la societat que 
representem i per les afectacions que 
podem patir en qualsevol procés de canvi. 

 

Gaudiu d’aquestes merescudes vacances, i 
de nou moltes gràcies per la vostra 
implicació en aquesta Festa Major d’Estiu!  
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El passat divendres 25 de juliol, vàrem iniciar 

els actes de celebració del 25è aniversari amb 

un Macrocorrefoc, on vàrem participar deu 

colles de diables: la Companyia General del Foc 

de Gavà, els Guaite’ls de Calafell, els Dimonis 

de Montblanc, els Diables de Sant Joan Despí, 

els Skamot Diabòlic de L’Hospitalet, els Tronats 

de Mar de Vilanova i la Geltrú, els Diables 

Agrupa de Molins de Rei, els Diables de 

Martorell, els Diables de la Tita el Fumar de 

Piera i nosaltres, els Àngels Diabòlics amb el 

Mamut Venux. L’acte va resultar tot un èxit, ja 

que tothom va gaudir i no es va registrar cap 

incident greu. 

La nostra aportació a la Festa Major d’Estiu va 

continuar el diumenge 27 de juliol, amb el ja 

tradicional Correfoc Infantil, amb la participació 

de la nostra secció infantil, els Diables Infantils 

de La Sagrera i els Petits Diables d’Igualada. 

Enguany vàrem iniciar per primera vegada una 

campanya per a que els més menuts entreguin 

els seus xumets al Mamut Venux abans de 

començar el correfoc. 

 

 

 

DESTACATS: Festa Major d’Estiu 2014 
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Des del mes d’abril la colla de timbalers hem 
estat assajant tots els divendres i també hem fet 
unes quantes sortides: 
 

III FiraFoc Igualada. 
El 29 de març una 

bona colla de 
timbalers vam anar 
cap a la capital de 

l’Anoia per participar 
en els diferents actes 
que es feien en motiu de la III FiraFoc. A les 

16:00 vam començar amb una Màster Class de 
tambors tradicionals. Els timbalers amfitrions 
(Mal-Llamp) ens van ensenyar alguns ritmes. A 
les 17.00 vam fer una tabalada conjunta i 

després de berenar una mica, a les 18.00, vam 
començar una cercavila de tambors pels carrers 
d’Igualada. Va ser una tarda molt intensa i 

esgotadora! 
 

Firastock 2014. 
El diumenge 6 
d’abril vam fer 

una petita 
col·laboració al 
Firastock 2014. 

A les 12.00 ens 
vam reunir a la 
plaça de la Vila 
i vam fer una 

petita cercavila 
per la fira. 

 

Trobada de Bèsties a la Sagrera. El dissabte 

26 d’abril vam acompanyar el nostre Mamut a la 
Trobada de Bèsties que es feia a la Sagrera 
(Jardins l’Elx). Els batucaires de la Sagrera 

“SangreSamba” van fer una batucada al principi; 
realment són un espectacle. Després nosaltres 
vam fer una cercavila pels carrers de la 
Sagrera. Llàstima que el Mamut es va “lesionar” 

i vam haver de continuar sols sense la bèstia. 

 

Dia del Mamut Venux. El diumenge dia 18 de 
maig vam fer una tabalada a la plaça Narcís 

Lunes com a cloenda del dia del Mamut.  
 

Tabalada i correfoc a Sant Gervasi. El 

dissabte 14 de juny vam agafar els timbals i cap 
a Sant Gervasi falta gent. Un barri molt maco on 
una aigua mineral et costa un ull de la cara i un 

croissant un ronyó!!! Bromes apart, primer vam 
fer una tabalada des de la Plaça Bonanova fins 
als Jardins de Can Altamira. Després vam 

acompanyar els diables adults per tot el 
recorregut que vàrem fer que va acabar altre 
cop a la Plaça Bonanova. Hi van haver alguns 
ferits i la nostra infermera particular, la Teresa 

Carrasco, va haver de treballar de valent curant 
ferides als dits i  repartint aigua.  

 
 

La Vinyala 2014. 
Com cada any - ja 
en fa uns quants-, 
el Angels 

Diabòlics anem a 
la Vinyala. I 
aquest any també 

hi hem anat els 
timbalers. Va tenir 
lloc el 15 de juny. 

Va ser un 
correfoc estàtic 
però ja va anar bé 
(així no ens vam 

cansar tant). I 
després ens van 
convidar a un petit refrigeri. 

SECCIÓ TIMBALERS 
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Bateig de la colla infantil de Gavà. El 28 de 
juny vam anar a Gavà per acompanyar els 
diables infantils. Abans del correfoc, els 

timbalers vàrem fer una tabalada en un 
recorregut d’uns 3/4h. Vàrem tocar juntament 
amb els timbalers del Prat. I després vàrem fer 

el correfoc amb els diables infantils. La sortida 
va acabar amb un sopar a l’aire lliure. 

 

 

 

Intensiu d’estiu. Aquest any l’Escola de Música 
ha ofert de fer un intensiu de timbalers durant el 
mes de juny. Han estat 4 classes (dimarts i 

dijous) on hem treballant ritmes nous i ritmes no 
tant nous. El Santi (el profe de música) ha tingut 
l’amabilitat i la paciència de fer les classes al 

local del Salensians. Els responsables de 
timbalers en fem una valoració molt positiva; 
com més assagem millor. I ara ja sabem què és 

la “clave cubana”. 

Els timbalers estrenem pantalons. A proposta 
de la Núria Acebrón, diable-timbalera-secretària 
i no sé quants càrrecs més, es va tirar endavant 

el projecte de fer pantalons pels timbalers. La 
Noemí Medina va encarregar-se de fer 
pantalons nous (els qui volien) i la Núria va 

ajudar-nos a pintar-los; moltes gràcies a les 
dues.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curs 2014-2015. A proposta de l’Escola de 
Música, el proper curs s’ha decidit fer dos grups 
per poder aprendre més i millor. La idea és fer 

un grup de nens (fins a 9 anys) i un grup de 
joves (a partir de 9). Els nens només faran una 
classe semanal de 30 minuts i els grans 1 hora. 
També volem introduïr algun instrument nou als 

nostres tocs sense renunciar al toc de foc 
tradicional. 

 

Us recordem que podeu contactar 
amb nosaltres a través del correu 

timbalers@angelsdiabolics.cat  

Aquest mes un presen-
tem un instrument nou, el rocar. 

Es un instrument molt important en les 
batucades. Dóna un equilibri sonor i 
uneix el sons greus amb els aguts. El 
moviment és cap endavant i cap 
endarrera i s’aconsegueix l’expressivitat 
accentuant algun dels moviments. Hi ha 
rocars d’una, dues o fins i tot tres files. 
Com més files més soroll. 
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En aquesta època de l'any és quan 

s’incrementa més la nostra activitat, realitzant 

correfocs i tallers en els quals participen els 

nostres grans petits diables. 

Taller de reparació i pintura de forques: 

Hem realitzat un taller per posar a punt les 
nostres armes “les forques” es repassen pel seu 
perfecte funcionament i sobretot es decoren, 

cadascun dels components de la secció pinta i 
personalitza la seva forca. Cert és que alguns 
pares més inspirats també posen el seu granet 
de sorra en aquesta activitat.  

 

CORREFOCS I SORTIDES:          . 
La primera a L´Hospitalet, la colla “Skamot 
Diabòlic” de Santa Eulàlia, ens van convidar al 

seu correfoc de Festa Major el 31 de maig, no 
sabem si és perquè els nens feia molt temps 
que no petaven però s´ho van  passar genial. 

 

 

Després vem realitzar conjuntament amb la 
colla d'adults el correfoc de les Festes del barri 
de “la Vinyala” el 15 de juny i vem deixar clar 

que entre infantils i adults som una colla 
collonuda i som capaços de petar, gaudir i 
divertir-nos junts.  

 

I per tancar les nostres sortides, vam tenir 

l'orgull d'apadrinar en el seu primer correfoc a la 
“Colla infantil de Gavà” el 31 de juny, en 

aquesta ocasió comptàvem amb 25 diables 

infantils, la més potent quan assistència de 
menuts també la nostra secció de timbalers i 
l’impressionant presència del nostre mamut 

Venux.  En aquesta ocasió, un grup de pares 
valents – els “machotes” – es van fer càrrec de 

fer ballar la nostra bèstia. 

 

 

Us recordem que podeu contactar 
amb nosaltres a través del correu 

infantils@angelsdiabolics.cat 
  

SECCIÓ INFANTIL 
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Com ja sabeu, aquests últims mesos hem estat 
molt atrafegats!!!  

Tot va començar amb el dia del Mamut. Va ser 

tot un èxit i vam quedar que la idea es repetiria 
perquè va ser un dia molt especial.  

El juny va estar ple d’activitats, com el taller a 

l’Escola Iris per apropar les festes populars als 
estudiants o els correfocs a Sant Gervasi, la 
Vinyala o Vilanova i la Geltrú.  

 
 

També vam tenir l’honor d’assistir al bateig del 
mamut d’aigua de Viladecans, el Vilamut, del 

qual el Mamut Venux n’és padrí. Va ser una 
gran festa!  

 
 

A finals de juny vam anar a la Trobada de 

Diables del Baix Llobregat a Casablanca, Sant 
Boi, alhora que el Mamut i els diables infantils 
petaven al bateig de la colla infantil de Gavà.  

 

 

Ah, i no ens oblidem de la revetlla de Sant Joan 
a l’antic col·legi Juncadella! Vaja, que maig i 

juny han estat uns mesos plens d’activitats i de 
reunions de preparació.  

Per acabar d’arrodonir aquests mesos tan 

atapeïts, el programa DIVENDRES de TV3 ens 
va visitar a Sant Vicenç dels Horts. I, com no, el 
Mamut Venux hi va ser present! 

 

 

Hem demanat constantment l’implicació de tots 
els diables i la colla ha respost molt bé. Ara ja 

només queda l’últim esforç final abans de 
vacances perquè els actes del 25è aniversari 
siguin inoblidables. Després, a recuperar forces 

i altre cop a la càrrega!!!  

Ànims diables!!! 

  

 

Us recordem que podeu contactar 
amb nosaltres a través del correu 

diables@angelsdiabolics.cat 
  

SECCIÓ DIABLES ADULTS 
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Segur que el primer que penseu es que ens 

hem equivocat, no cal que torneu a llegir el títol 

de l’article! Ahhh i tampoc us penseu que es 

tracta del Mamut abans de la última reparació 

que vam fer o de la primera versió del Mamut 

del 1996 (Mireu la foto, el que dona de menjar al 

Mamut és el Salvador de jove! I amb cabell!)  

 

 

No es tracta de cap d’aquestes dues opcions, 

pel que sabem, anteriorment a l’actual colla, un 

grup de joves al any 82 creen un grup de cultura 

popular que durant un parell d’anys faran 

correfocs i també crearan una bèstia de foc, el 

primer Mamut!  

 

 

 

 

Altre cop no ens equivoquem! Sabem que 

sembla més a un drac, però us ben assegurem 

que es van inspirar en la troballa del fragment 

de defensa del Mamut! També es obra del Kim 

Prats i de les poques fotos que tenim aquestes 

són les millors que hem trobat! 

 

Aquest grup de diables creat el 82 i que tingué 

una durada d’uns dos anys, aproximadament, 

destaca per la seva curta, però activa vida, que 

els dugué a participar en el correfoc de la Festa 

de la Mercè amb el Mamut, ja que la seva 

mobilitat i la quantitat de punts de foc va 

sorprendre a tothom. Quasi com ara, tenim una 

bèstia que sorprèn per la seva mobilitat, 

sobretot quan el condueix el Javi, els moviments 

de trompa i la quantitat de punts de foc que té! 

 
Podeu proposar continguts per aquesta secció 

mitjançant el correu electrònic de l’entitat 

info@angelsdiabolics.cat. També podeu 

enviar-nos fotografies i retalls de premsa 

relacionats amb els diables i el Mamut!  

PASSAT: L’Antic Mamut? 
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El 18 de maig vam assolir una nova fita: la 

celebració d’un dia temàtic dedicat a la nostra 

figura de bestiari festiu, el Mamut Venux.  

Aquest esdeveniment es va crear en el marc del 

Programa Amics del Mamut Venux, i respon a la 

necessitat de divulgar la figura del mamut entre 

els més menuts de la població. 

Durant tot el diumenge, els infants van poder 

pujar als inflables (els comerços locals 

regalaven vals), els van pintar la cara, van 

disposar de jocs de taula i diferents tallers i 

manualitats. A més, es va organitzar una sessió 

de contacontes en anglès, una xocolatada i una 

tabalada. 

S’estima que hi van participar més de mig miler 

d’infants durant tot el matí. I la implicació dels 

components de la Colla de Diables va ser 

imprescindible per a poder-ho dur a terme. 

Aquest acte va sortir gairebé a cost zero gràcies 

a la col·laboració de la Regidoria de Promoció 

Econòmica de l’Ajuntament, la Unió de 

Botiguers de Sant Vicenç dels Horts i diversos 

establiments i entitats (Kids&US, McDonalds, 

Restaurant Sagristà, L’Espai i Club Amatent). 
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Va néixer a Barcelona 
el 1960, és a dir, té 54 
anys. Actualment 

treballa a l'escola Sant 
Jordi de la nostra 
població. Va entrar a 

l'any 1999 quan la seva 
filla, l'Anna, no es 
perdia un correfoc. 
Quins temps! L'Anna es 

va estrenar com a diable amb només 9 anys! 
(No hi havia colla infantil) 

La Maria Rosa Nogales va estar durant uns 

anys molt implicada, fins i tot va portar la 
secretaria de Federació de Diables del Baix 
Llobregat. Ara no hi participa amb la mateixa 

intensitat, sempre la podeu veure als correfocs 
de Festa Major però. Actualment esta preparant 
amb la Federació de Bestiari de foc la trobada 
de setembre a Viladecans. 

Te’n recordes del teu primer correfoc? 

I tant que me'n recordo del meu primer correfoc! 

Portàvem forques molt pesades i les carretilles 

s'aguantaven amb una pinça de fusta, 

d'aquelles d'estendre la roba. Hi havia una 

partida de carretilles mal fetes i costaven molt 

de ficar i, per postres, la meva primera es va 

quedar fixa i no girava... i jo pensava que era 

per culpa meva! Després d'aquest cop, l'olor de 

la pólvora em va seduir i...  quan la pólvora et 

crida... ja no ho pots deixar. 

El teu millor record com a diable? 

El meu millor record com a diable és la primera 

trobada de diables a la que vaig assistir, en la 

petada final amb els meus fills i tota aquella 

pluja d'espurnes, fum, foc i trons. Era màgic! No 

es pot explicar. Cal viure-ho. M'encanten els 

vincles que es creen amb diables d'aquí i 

d'altres colles d'altres indrets amb els que 

compartim la nostra passió pel foc. 

 

Amb la teva dilatada experiència a la colla, 

explica’ns alguna curiositat: 

La pólvora ens ha de fer respecte, no por i no 

cal fer grans muntatges per aconseguir que la 

festa de foc llueixi. Constantment aprenem els 

uns dels altres, ens anem coneixent i de la 

confiança es passa a l'amistat. Tothom és 

important, tots som com peces d'un puzzle; si 

en falta una, ja no està complert! 

Com veus el futur de la colla? 

Fantàstic! Amb el jovent preparat i carregat 

d'empenta i tota la cantera de diables i timbalers 

que tenim, considero que, per sort, tenim Àngels 

Diabòlics per estona! 

Acaba la frase: El més important en un 

correfoc... gaudir-ne i fer que tothom s'ho passi 

bé. Donar llum a la festa. 

 

 

SETEMBRE: 

 Dissabte 27: Trobada de Bestiari de Foc del 

Baix Llobregat, a Viladecans 

OCTUBRE: 

 Dissabte 4: Inauguració exposició “De 

l’espurna al foc. Àngels Diabòlics, 25 anys 

entre el cel i l’infern”. 

 Del 4 al 31 d’octubre: Exposició (ExpoForn) 

 Dissabte 18: XIII Mostra Representativa del 

Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, a 

Sant Vicenç dels Horts 

 Diumenge 26: Mostra Temàtica de Bestiari 

de Foc, a Ripollet 

L’ENTREVISTA 

AGENDA 


