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EDITORIAL: Arrenquem motors…
Banyuts i banyudes de color verd i negre!
Ja teniu aquí el segon butlletí trimestral dels
Àngels Diabòlics. Seguint amb la declaració
d’intencions que vàrem fer a la primera
edició, ja hem incorporat la nova secció “El
racó dels artistes”, on volem que tots els
infants diabòlics puguin aportar les seves
obres d’art amb el Plastidecor! Això sí,
posem-nos d’acord i no ens envieu 100
dibuixos pel proper trimestre, que no
tindrem prou lloc per a tots!

Però això no acaba aquí. La feina damunt el
paper està feta. I per a donar-li forma i vida
a tots aquests actes, necessitem el
compromís de tots vosaltres, començant del
més menut a la diablessa més gran!
Ah, per cert! Ja som al Twitter! Segueix-nos:

twitter.com/AngelsDiabolics

Ja fa gairebé dos anys, vam començar a
parlar que s’havia de fer sonada l’any del
quart de segle. Ha plogut molt des de
llavors fins ara. Sobretot molta suor i
llàgrimes! Però, abans de començar cap
acte, ja en podem fer una valoració molt
positiva. Aquesta antelació ha permès
d’obtenir bona part dels recursos que es
necessiten per acollir tres trobades i un
concert, a raó d’un esdeveniment cada tres
mesos.
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DESTACATS: Dia del Mamut Venux
Ens plau presentar-vos una nova iniciativa amb
vocació que es converteixi en una data anual: el
Dia del Mamut Venux.
Aquesta activitat es durà a terme a la Plaça
Narcís Lunes el proper diumenge 11 de maig i
s’adreça als més menuts de la població. La
jornada té com a finalitat divulgar la bèstia de
foc, complementant amb altres activitats
lúdiques.
Aquest és el segon any que el Programa Amics
del Mamut Venux té vida. Després d’una
arrencada exitosa, enguany hem rebaixat el
ritme per donar pas a tota l’organització d’actes
del 25è aniversari.

Des de fa més d’un any, la nostra entitat està en
contacte amb la Unió de Botiguers per tal de
crear sinèrgies que contribueixin a la difusió de
la cultura popular (especialment la figura del
Mamut Venux i els diables) i alhora aportin
elements de dinamització comercial. Per causes
alienes als diables, l’any passat no es va poder
dur a terme cap activitat.
Per descomptat, aquell dia necessitarem mans
per als tallers i per al bar. Així que comptem
amb tots vosaltres!

En les properes setmanes s’acabaran de lligar
alguns aspectes. No obstant, ja us podem
avançar algunes de les activitats que es duran a
terme:



Tallers organitzats pels diables
(manualitats, conèixer i tocar el
mamut...)



Tallers organitzats
comerços



Inflables (caldrà disposar d’un val)



Servei de bar

per

alguns

Tot això ha estat possible gràcies a un acord
amb la Unió de Botiguers i la Regidoria de
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts, els quals posen a la nostra
disposició la infraestructura necessària, així com
els vals per pujar als inflables i tota la promoció.
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SECCIÓ TIMBALERS
Des del mes de gener la colla de timbalers
hem estat carregant piles. No hem fet cap
sortida però si que hem estat assajant tots els
divendres de 2/4 de 7 a 2/4 de vuit. El nostre
professor de l’Escola de Música Sant Vicenç,
en Santi Sánchez, ens ha ajudat a
perfeccionar ritmes que ja sabíem i també ens
ha ensenyat un ritme nou.
Durant el primer quart d’hora de cada classe
fem una mica de teoria: llegir una partitura,
saber fer un “silenci”, comptar els compassos
d’un ritme, … La segona part de la classe és
pràctica i toquem els timbals. Francament crec
que estem aprenent molt. Ara només falta
posar-ho en pràctica en alguna de les sortides
que tenim previstes pels propers mesos. Entre
aquestes sortides previstes tenim la III Fira del
Foc d’Igualada (és el primer any que hi anem)
i també la Trobada de Bèsties a la Sagrera.
En fi, un parell de sortides per escalfar motors
de cara al 25è aniversari de la Colla de
Diables.
Per cert, el Pol Pujol va venir un dia a afinar
els timbals. Com ja sabeu el Pol és un amant
de la bateria i sempre està disposat a donarnos un cop de mà.
En els butlletins que no tinguem gaires coses
a explicar aprofitarem per donar a conèixer
alguns conceptes de percussió. Aquest mes
parlarem dels tambors més comuns que es
fan anar.

Bombo
És un dels tambors més grans
(diàmetre entre 18” i 22”). Té un so
més greu que la resta de tambors i
s’acostuma a fer servir per marcar i
mantenir la pulsació d’un ritme.
Normalment es toca amb una
massa.
Caixa
És un tambor de poca alçada
(10-20cm).
El
diàmetre
acostuma a ser de 14”.
Ambdues cares de la caixa estan tancades per
membranes i la membrana inferior té una faixa de
cordes metàl·liques tibades anomenades bordons.
La vibració d’aquestes cordes produeix un so
metàl·lic i estrident molt diferent a un tambor
comú. Es toca amb baquetes de fusta.

Goliat o tomtom
És el tambor que es fa
servir més a les colles de
timbalers. Té diferents
mides; des de 8” (els més
petits) fins a 16”. En les
bateries acostuma a anar
muntat sobre tres peus i els timbalers el portem
agafat de la cintura. Es toca amb baquetes de
fusta.
Repineque

Us recordem que podeu contactar
amb nosaltres a través del correu

És el tambor que es fa servir a les
batukades. Té un so molt sec i agut.
Es toca amb baquetes de fusta o de
nylon (plàstic).

timbalers@angelsdiabolics.cat

4

#2

Butlletí informatiu de la Colla de diables Àngels Diabòlics

ABRIL 2014

SECCIÓ DIABLES ADULTS
Com és normal en aquestes dates, l’activitat
de diables està en temporada baixa. Això
no vol dir que no haguem fet res, que no
parem de treballar pels propers projectes,
però no hem fet gaires sortides.
Tot i això, aquest any se’ns va proposar una
nova activitat que esperem que es
converteixi en una tradició. Enguany hem
pogut participar en la “crema” del rei
Carnestoltes.
Vam preparar un ball i una petita
representació juntament amb l’escola de
teatre El Bitxo en la qual salvàvem el rei de
ser cremat a la tradicional foguera.
L’Estudi de Música de Sant Vicenç dels
Horts va preparar una melodia sobre la qual
vam fer un ball.
Va ser una experiència molt positiva! Ens
ho vam passar molt bé! Va participar molta
gent i entre tots vam fer caliu i vam convertir
el dia en una festa que esperem que tingui
continuïtat.

Us recordem que podeu contactar
amb nosaltres a través del correu

diables@angelsdiabolics.cat
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PASSAT: Un poble de mamuts
En aquesta edició volem fer una breu ressenya
al fragment de defensa de mamut que es va
trobar a Sant Vicenç dels Horts l’any 1883. Al
cap de més d’un segle, aquesta troballa va
inspirar la creació d’una bèstia de foc en forma
de mamut.
Aquest fragment es localitza al dipòsit del
Museu Blau de Barcelona i no està en
condicions per a ser exposat. Motiu pel qual
molta gent del poble en desconeix la seva
existència.
La Colla de Diables vol aprofitar les sinèrgies
creades en motiu del 25è aniversari i
l’elaboració de l’exposició sobre l’entitat per
apropar la història del nostre poble al poble.

Per aquest motiu, s’encarregarà l’elaboració
d’una rèplica d’aquest fragment, d’uns 30cm de
llargada, a un taller especialitzat en aquestes
tasques.
Aquest fragment es museïtzarà al Forn Romà
de forma permanent, i es pretén inaugurar-lo
per a l’exposició sobre l’entitat.
Durant el mes d’abril s’obrirà un projecte de
micromecenatge a la plataforma Verkami per tal
de finançar aquesta acció mitjançant petites
aportacions de persones a títol particular.
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!

Fragment de defensa de mamut trobat a Sant Vicenç
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PROJECTES
REVETLLA DE SANT JOAN

Comissió Escoles

Aquest any se’ns ha tornat a adjudicar
l’organització de la Revetlla Popular de Sant
Joan. Enguany, a part de posar el bar de la
revetlla i muntar l’enorme foguera, també ens
farem càrrec de coordinar l’arribada de la Flama
del Canigó, en col·laboració amb diferents
entitats culturals de la població.

Finalitat: elaborar una proposta d’activitat en
l’àmbit educatiu per a complementar l’oferta
d’activitats que duem a terme en el marc del Pla
Educatiu d’Entorn de Sant Vicenç dels Horts per
a presentar-la a principis de mes de juny.

COMISSIONS
Bona part de les tasques d’organització es
reparteixen en comissions, formades per socis
de les diferents seccions. Cada comissió té un
funcionament diferent, en funció de la seva
finalitat. Necessitem gent perquè això rutlli!

Components: Anna, Susana, Raquel, Berta,
Maria, Roser, Maria Rosa
Calendari de reunions: 6 i 20 de març, 3 i 10
d’abril, 8 i 15 de maig, a les 20:00h a l’EBM
L’alegria
Comissió Sant Joan  Apunta-t’hi!
Finalitat: dissenyar, organitzar i coordinar la
Revetlla de Sant Joan i l’arribada de la Flama
del Canigó. Funciona d’abril a juny.

Comissió 25è aniversari
Finalitat: elaborar una proposta d’actes de
celebració del 25è aniversari i dur a terme
l’organització prèvia tant pel que fa a les
característiques dels esdeveniments (horaris,
ubicacions, recorreguts…) com pel que fa a la
planificació econòmica i la gestió de les colles
convidades.
Components: Gabi, Anna, Ricard, Carles, Núria,
Javi, Pol, Mateu
Calendari de reunions: flexible
necessitats. Almenys un cop al mes.

segons

Comissió Amics del Mamut  Apunta-t’hi!
Finalitat: vetllar per al desenvolupament del
Programa Amics del Mamut Venux (accions de
divulgació i conservació) i l’organització del Dia
del Mamut.

25È ANIVERSARI
La maquinària de celebració ja està en marxa i
no té botó d’aturada!
En el moment de tancar l’edició d’aquesta
revista, ja s’estan ultimant les tasques per a
convidar les colles i bèsties per a la Festa Major
i la Mostra Representativa del Bestiari Festiu.
VERKAMI: Aconseguir finançament per fer
rèplica del fragment de defensa de mamut
La propera fita consisteix en fer difusió i
aconseguir suficients micromecenes mitjançant
Verkami per finançar la rèplica del fragment de
defensa de mamut. Aquesta troballa va servir
d’inspiració a l’hora de decidir que la colla de
diables havia de tenir en Venux, un mamut! Ens
ajudes a fer-ne difusió? Amics, germans, tiets...
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EL RACÓ DELS ARTISTES
Hola banyuts i banyudes!
Ser dels Àngels Diabòlics mola!

Per això hem volgut fer
aquesta nova secció del
butlletí.
I necessitem la teva ajuda
per a fer-ho posible.

Com? És molt senzill:
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L’ENTREVISTA
Mercè Ruiz va néixer
el 10 de setembre de
1991 a Sant Vicenç
dels
Horts
i
actualment
està
acabant el grau en
llengües aplicades. Va
entrar a la colla amb
17 anys, a punt de ferne 18, i actualment és
coresponsable de la secció de diables adults
juntament amb l’Anna Macià.

ABRIL 2014

Ja més gran, havia participat en algun correfoc
d’estiu amb el meu barret de palla, texans i la
roba de cotó i m’havia agradat, tot i que el millor
era la remullada final.
Com veus el futur de la colla?
Doncs amb optimisme i il•lusió. Aquest 2014 i el
següent 2015 tenim molts projectes que de ben
segur que seran un èxit. Serà feinada, però
entre tots i amb ganes, s’arribarà on ens hem
proposat.
Acaba la frase: El més important en un
correfoc... és fer un esforç perquè tothom s’ho
passi bé, tant el públic, com els altres diables.

Com va ser el teu primer correfoc?
El meu primer correfoc va ser el de festa major
d’estiu del 2009, tot i que no vaig petar, ja que
encara no tenia els 18 anys i vaig portar el carro
del Mamut (no ho vaig passar gaire bé, la
veritat). Després, al correfoc de la Vinyala ja em
vaig estrenar com a diable. Va ser una barreja
d’adrenalina i por, ja que en tenia moltes ganes i
m’ho vaig passar genial, però no deixava de
pensar que la pirotècnia era perillosa i a casa ja
havíem tingut alguna experiència amb
cremades amb piro per part del meu germà.
El teu millor record com a diable?
Algunes sortides que hem fet tots junts, com el
cap de setmana a Hostalets de Balanyà el 2011
o a Ulldecona el 2012. No podria triar un sol
correfoc, tot i que en el bateig de la colla de
Sant Joan de les Abadesses aquest setembre
m’ho vaig passar molt bé.
Alguna curiositat?
Doncs he de dir que de petita sempre m’havien
fet por els correfocs. M’agradava veure’ls, però
des del terrat de casa, on no hi arribava ni una
espurna dels punts de foc més alts del Mamut.

AGENDA
A continuació, destacarem algunes de les
properes sortides:
ABRIL:
 6: timbalers al Firastock
 26: Mamut i Timbalers a la Sagrera, Barcelona

MAIG:
 11: Dia del Mamut Venux, Plaça Narcís Lunes

JUNY:
 7: Diables, Mamut i Timbalers al barri de Sant
Gervasi, Barcelona
 20: Mamut i Timbalers al bateig del Mamut
d’aigua de Viladecans
 23: Arribada de la Flama del Canigó i Revetlla
Popular de Sant Joan
 28: Trobada diables Baix Ll. Casablanca (St. Boi)

JULIOL:
 4, 5 i 6: Sortida diabòlica de germanor a
Calaceite (Teruel)
 25: Correfoc Adults Festa Major d’Estiu –
Obertura 25è aniversari
 27: Correfoc Infantil Festa Major d’Estiu

Trobareu el calendari actualitzat a la web

angelsdiabolics.cat/calendari
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