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DIABLES



EL VESTUARI

Els vestits dels diables són diferents a cada colla. Per exemple, les 
Guspires de Sants van principalment de color negre i vermell, en canvi la 
colla d'en Lluc, l'Escamot diabòlic, van de color negre, vermell i groc.

Tot i això, podem trobar algunes peces de 
roba comunes:

1. Les ulleres es fan servir per 
protegir-se de les espurnes i el foc.

2. Els guants es fan servir per 
protegir-se les mans del foc.

3. Barret i caputxa: molt important per 
no cremar-se amb les espurnes.

4. El calçat: còmode, estable i lligat
5. La casaca: és la pesa distintiva de la 

colla diable. Cada colla la porta de 
diferent color i disseny. Està feta de 
tela i és la peça de roba més pesada

Molt important! Les teles han de ser ignífugues, és 
a dir, que no facin flama.!



EL VESTUARI

Aquestes són les peces de roba que han 

estat portant durant anys.

Els diables tenen roba gruixuda perquè no es cremin i  també ha de ser no inflamable.

En Lluc i l'Ahren, dos 
autèntics diables, ens 
mostren el vestuari. 



HISTÒRIA

A Barcelona, trobem informacions del segle XV que parlen de la participació 
dels diables a les processions. El nombre de colles a Barcelona és molt 
abundant i acostumen a organitzar-se en entitats sense ànim de lucre. Tot fa 
que sigui un bon indicador de la importància que tenen els diables a 
Catalunya.

Els diables és una tradició que neix a Catalunya, i posteriorment al 
País Valencià i a les illes Balears. Primera data registrada 
d'aquesta representació és l'any 1150.



COLLES

Bestialots espurnats de la Sagrada Família:

L'any d'inici dels Bestialots espurnats de la 
Sagrada Família va ser a l'any 1982.
La seva seu és al Passatge de Sant Pau 16 al 
barri de la Sagrada Família de Barcelona.

Les Guspires de Sants:

L’any d’inici de les Guspires de Sants va ser 
l’any 2005, concretament  per uns nens. 
Les Guspires de Sants no tenen seu pròpia.

Diables de Sant:.

L’any d’inici dels Diables de 
Sants va ser al 1980.
No tenen seu pròpia.

A Barcelona hi ha al voltant de 50 colles diables

Visita de les Guspires de 
Sants a l’escola

L’Escamot Diabòlic:

Hem vist a classe el 
vídeo que ens fa 

arribar el Lluc amb el 
seu pare i l'Spoti per 
entendre millor  les 

colles diables i 
respondre les nostres 

preguntes.
Gràcies, Escamots!



CORREFOC

Els diables porten tota mena d'elements pirotècnics, com carretilles, 
francesos, sortidors i rodets.

Diuen que el correfoc va néixer a Barcelona espontàniament per les festes de 
la Mercè al 1678. Un grup d'activistes culturals i alguns membres de comediants 
van voler organitzar un espectacle de foc. La idea inicial era un ball de diables 
clàssic però d'una manera totalment inesperada el públic assistent es va unir 
a la presentació i la va dotar de moviment.

El més freqüent és el que va destinat als adults, però en molts llocs, com a 
Barcelona, també hi ha infantils.
Els correfocs surten per les festes majors i els més coneguts són els de la Mercè 
la Patum o els de Sant Joan.

Ordre del correfoc:

1. Estàndar
2. Diables

3. Bèstia de foc
4. Tabalers

5. Carro de la pirotècnia.

Com anar vestit a un 
correfoc:

Portar taps a les orelles, ulleres de 
protecció, roba de cotó i calçat 

tancat i lligat.



CORREFOC



MATERIALS

El tabal és un instrument de percussió típic 
dels correfocs. Són uns timbals tradicionals, 
originalment de fusta i pell. Ressonen molt 
fort perquè tothom els escolti.

EL TABAL

És una bossa ignífuga on es col·loca la 
pirotècnia amb una cabuda de 30 a 80 
carretilles . Cadascun dels diables s'encén ell 
mateix la pirotècnia.

LA SACA

És l'element bàsic de la pirotècnia dels diables 
i també s'anomena "carrutxes". El foc té la 
forma de paraigües al voltant dels diables.

LA CARRETILLA



MATERIALS

És un tub prim i allargat amb pólvora a 
l’interior que s'utilitza per encendre les 
carretilles de manera semblant a una metxa. 
Durant aproximadament uns 3 minuts.

BOTAFOC

Les bèsties de foc són figures que llancen 
pirotècnia als espectadors . Les bèsties són 
identificatives de cada colla, però hi ha colles 
que no en tenen per falta d’espai als locals. 

LES BÈSTIES DE FOC

És  la figura bàsica del correfoc. Com que és 
una figura molt abundant hi ha moltes 
varietats de dracs. Engloba variants com ara 
les víbries, un tipus de drac femella.

EL DRAC



MATERIALS

És el distintiu 
d'autoritat que 
utilitza el cap de 
colla ,en Llucifer o la 
Diablessa. 

EL CETRO

El carro de munició porta tots els petards .Hi 
ha molts colors, normalment és de color negre 
per no destacar en els correfocs.

EL CARRO

És la pirotècnia que utilitzen els diables. La 
peça estrella és la carretilla, però també hi ha 
bengales, piules, volcans i les traques, que 
solen concloure el correfoc.

LA PIROTÈCNIA

És el tipus de maça 
que té forma de 
trident. És el suport 
que els diables posen 
les carretilles o 
bengales.

LA FORCA



PERSONATGES

De personatges hi ha de molts (Llucifer,el carretiller,l’encenedor…) així que 
explicarem uns quants: 

ELS DIABLES: Els diables són els que cremen, porten una maça amb un petard 
que gira aguantant-se per una pinça.

ELS ENCENEDORS: Els encenedors són els encarregats d'encendre els petards de 
Llucifer, la Diablessa i els diables.

LLUCIFER I LA DIABLESSA: Llucifer i la Diablessa normalment són els caps de 
colla. La massa del Llucifer és molt gran igual que la de la Diablessa.

EL POLLASTRE: És el drac de la colla, la duen dues persones que van situades 
sota del seu cos.

ESTÀNDARDS: En actuacions amb força presència de públic l'estendard esdevé 
per la seva alçària un bon punt de referència dels altres membres de la 
colla, ja que és el guia que indica el camí al grup que el segueix.
 
ELS FRANCESOS: El seu efecte és un raig vertical d’espurnes molt vives. La seva 
durada és gairebé tres vegades superior a la de les carretilles i el tro final és 
molt més contundent.

ELS BOTAFOCS: Són els encenedors. Es tracta de tubs prims carregats de 
pólvora que s’encenen per un extrem, del qual en surt una petita flama.



PERSONATGES

Els COMODINS: Vigilen l'espai del davant del correfoc (Presència d'objectes no 
desitjats, perills) i es mantenen en constant comunicació amb l'encenedor. 
El seu nombre oscil·la entre un i tres.

ELS AMBIENTADORS: Pots de fum, traques, “incendis”, cascades… que 
ambienten l’acció dels diables. 

Els TABALERS: Posen ritme musical a l’actuació dels diables tocant els 
timbals, instrument similars als tambors de cos i cèrcol de fusta, amb 
membranes de pell.

Els CARRETILLERS: Porten la pirotècnia en un carro o en bosses de pell i la 
reparteixen entre els diables a més de carregar les maces grans. Com a 
mínim hi ha sis carretilles en cada actuació.

Cada personatge, ha de portar un vestit diferent?
No, els personatges que cremen (com els diables, encendedor...) han d'anar més 
tapats i protegits que els altres. Però igualment els altres han d'anar protegits.

Quants nens o nenes poden haver-hi en un correfoc?
El mínim de nens i nenes que poden haver-hi en un correfoc són 5 i no hi ha 
màxim. 



PERSONATGES



ESPERIT 
DIABLES

EL NOSTRE LEMA ÉS: 

MAI DEIXIS DE CREURE, SEMPRE HI 
HAURÀ UNA PERSONA AL TEU 

COSTAT! 

EQUIP

COLLA

COOPERACIÓ

UNIÓ

ESFORÇ
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EL VESTUARI

Totes les colles castelleres tenen una vestimenta comuna (camisa, 
texans blancs, faixa i mocador), però nosaltres ens centrem en la 
colla dels Borinots, Castellers de Sants. Us expliquem quina roba 
porten:

- CAMISA: la camisa és de color gris. La 
Clara, mestra de música al Parvulari, ens 
explicava que la camisa té aquest color 
en homenatge als treballadors de les 
antigues fàbriques de Sants, perquè del 
fum que hi havia, surtien amb la camisa  
grisa.

- TEXANS BLANCS: Els texans blancs. Es 
porten texans perquè el casteller/a 
que està pujant no rellisqui ni es 
caigui. 

LA CLARA, CASTELLERA DELS 
BORINOTS DE SANTS , ENS HA 

VISITAT A L’AULA!



EL VESTUARI

- FAIXA: La faixa serveix per a que la persona que puja es pugui 
impulsar millor i pujar al lloc de la torre que li correspon.

- MOCADOR: El mocador de color vermell i puntets blancs serveix per 
portar-lo al canell, al cap, a la faixa i de vegades el turmell. 

EP! Que la canalla del pom de 

dalt porta casc des del 2006! 



COLLES 
CASTELLERES

L’esperit casteller ha viatjat pel món al llarg dels anys. Hi ha colles 
castelleres arreu del món. Aquests són alguns dels territoris que 
tenen colles castelleres: 

Aquestes són les colles castelleres més famoses i més importants que 
hi ha a Catalunya:

Catalunya
Illes Balears

Sud de França
Andorra

Xile
Brasil

Argentina
Canadà 

EEUU
Mèxic 
Xina.

Els Capgrossos de Mataró
Els Castellers de Barcelona

Els Castells de Sants
La Colla Jove dels Xiquets de Valls
La Colla Vella dels Xiquets de Valls

Els Xiquets de Tarragona
Els Minyons de Terrassa 

Els Castellers de Vilafranca.

En total hi ha unes 105 colles castelleres al 
món.



CURIOSITATS 
HISTÒRIQUES

On van néixer i quines van ser les primeres colles 
castelleres?

L’origen dels Castellers data del segle XVIII,  amb el conegut “ball de 
Valencians”. Era un ball que acabava amb l’aixecament d’una 
persona. Va arribar a Catalunya en el segle XVIII i es va fer molt 
popular a Tarragona, al Penedès i al Garraf. 

Les primeres colles castelleres van néixer a Valls, al camp de 
Tarragona. Les primeres dues colles castelleres van ser les dels  
Pagesos i els Menestrals (també anomenats els Senyors), que 
actuaven per tot el Camp de Tarragona, participant en totes les 
festes majors de primavera i d’estiu.

 Quan va ser que les dones van poder ser castelleres?

Va ser als anys 80 que 
les dones van 

començar a participar 
en el món dels 

Castells.



CURIOSITATS 
HISTÒRIQUES

Quan va ser que els Castellers es van declarar Patrimoni Cultural?

Des del 16/11/2010 els Castellers són Patrimoni Cultural Immaterial 
de la Humanitat per l’UNESCO. A partir d’aquest moment 
s’internacionalitza el fet casteller, no només amb les actuacions 
de les colles catalanes per tot el món, sinó també amb la creació 
de colles castelleres a tot arreu i en llocs tan llunyans com la Xina.



LA MÚSICA

Els músics són imprescindibles per fer els castells. Ells toquen el 
Toc de Castells. Cada colla castellera té una banda d’una o més 
gralles i d'un timbal o tabal. 

QUÈ ÉS LA GRALLA? És un instrument de vent fet de fusta. La gralla 
és bastant llarga i fa un so molt  agut. En companyia dels 
timbals, fan molt soroll. 
Els instruments serveixen per a que els castellers sàpiguen per on 
va el castell. Els instruments són molts importants perquè si no hi 
ha instruments, no hi ha música i els castellers no poden 
començar a carregar el castell.

La música, és molt important pels castellers. Serveix per saber 
per quin pis van els castellers. La música acompanya la cercavila, 
ja recorre els carrers de la vila. Encara que la música sembli 
decorativa, és un element molt important pel castell, sinó no es 
podria fer i no sortiria bé. La música desfila amb aquest toc: el 
toc de castells, que té un inici i un final. A un dia de castells, es 
senten 4 cançons o tocs. 

https://drive.google.com/file/d/1JXSwjf9D4IEwFM60fT2mk47AwaNvRvN-/view?usp=sharing


LA MÚSICA

Una part de la música castellera és: el toc de matinades. Abans, 
les matinades s´interpretaven el primer dia de la Festa Major, 
entre les tres i les cinc de la matinada, fent una cercavila i 
parant davant de les cases de les famílies més importants del 
poble per fer-hi alguna dansa. Actualment és interpretada el  
matí abans de començar l'actuació castellera per la colla de 
grallers, acompanyada o no de veïns i castellers, en una cercavila 
pels carrers i places més importants del poble o barri, anunciant 
així la celebració de la festa o diada castellera.

A vegades, durant una festa major, es fan desfilades amb el 
patró o patrona que recorre els carrers de la vila. Els castellers hi 
poden participar aixecant castells i acompanyant la imatge amb 
aquest toc, juntament amb els altres balls. 



LES DIADES 
CASTELLERES

El primer concurs es va celebrar el 30 de agost de 1935. Per a molts 
aquest es la diada castellera més importants i participen les 4 
millors colles de la temporada anterior. Pot arribar a durar més de 4 
hores.

LA 1ª DIADA CASTELLERA 

Al 1801, a gener-febrer: Per les Festes Decennals de la Mare de Déu de 
la Candela de Valls, un grup de vallencs i alcoverencs fan un pilar de 
5 i un pilar de 3 caminant en plena processó. Aquesta pot 
considerar-se la primera diada actuació castellera i, suposadament, 
el naixement de la Colla dels Pagesos, precursora de la Colla Vella 
dels Xiquets de Valls.



LES DIADES 
CASTELLERES

Els castells es realitzen en un entorn festiu. Normalment a les festes 
majors dels pobles i ciutats catalans, especialment de l’àrea originària: 
Tarragona i el Penedès. Habitualment es fan a la plaça major del poble, 
davant l’ajuntament

5 DIADES IMPRESCINDIBLES:

● Festa Major de Terrassa
El primer diumenge després de Sant Pere (29 de juny). Els Minyons de 
Terrassa són una de les colles capdavanteres. 

● Les Santes de Mataró
La diada té lloc el diumenge abans del dia de les patrones de Mataró, les 
Santes (27 de juliol). La colla local, els Capgrossos de Mataró actuen.

● Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès
Es fa  per Sant Fèlix, el 30 d’agost , caigui quan caigui. Hi participen  les 
quatre millors colles castelleres de la temporada anterior. Tracta de 
formacions d’un alt nivell i que sovint ofereixen aquest dia la millor 
actuació de la temporada.

● La Diada dels Minyons de Terrassa
El tercer diumenge de novembre, als Minyons de Terrassa encara els 
queden ganes i forces per fer castells. En aquesta diada s’han fet 
actuacions històriques.



PARTS DEL CASTELL

La seva funció és per una banda 
alleugerir el pes del tronc i impedir que 
l’estructura s’obri i per tant reduir el risc 
de caiguda. Construccions molt grans 
requereixen de més d’una pinya: 

- La soca o pinya (són els que toquen a 
terra) 

- El folre (a sobre de la soca) 
- Les manilles (a sobre del folre).

LA PINYA 

El tronc és la part del mig del castell que 
va desde els segons fins al pis inferior 
dels dosos. Determina el grau de dificultat 
del castell, pel nombre de persones 
implicades. Els castellers que pugen al 
tronc acostumen a ser persones àgils i 
que veuen.
Està format pels diferents pisos que 
integren el castell el nom de segons, 
terços, quarts, quints, sisens  i setens. Els 
castellers més forts i pesats se situen en 
els pisos inferiors, mentre que els més 
lleugers als superiors.

EL TRONC

És la part superior del castell i 
està compost per quatre 
infants: Els dosos (els dos més 
grans), que fan  la funció de 
cúpula del tronc. L’acotxador (el 
més menut) que, s’acotxa 
damunt els braços dels dosos i 
fa la funció de clau de volta de 
la cúpula i assenta el castell. I 
l’enxaneta, que corona el 
castell i fa el gest de l’aleta. 

EL POM DE DALT
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PARTS DEL CASTELL

És el nucli del qual sorgeix la resta de 
la pinya i està format pels baixos, les 
crosses i els contraforts. Són sempre 
els castellers més baixos d’alçada.

L’EQUIP DE BAIX

Es troben al mig del castell, soporten 
per davant els baixos, tot i que la seva 
funció és la de sostenir els genolls del 
castellers que conformen el segon pis.

LES AGULLES

Estan entre la crossa i els contraforts, 
fan doble feina: impedeixen que els 
segons es desplacin cap al costat i 
reforcen a la crossa perquè no 
s’ensorri.

ELS LATERALS

Els daus es situen entre el mig de les 
crosses i també neutralitzen el 
desplaçament lateral dels segons, 
però sobretot eviten moviments dins 
de l’estructura del castell.

ELS DAUS



ESPERIT 
CASTELLER

EL NOSTRE LEMA ÉS: 

FORÇA, EQUILIBRI, VALOR I SENY!

EQUIP

PINYA

COOPERACIÓ

UNIÓ

ESFORÇ


