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Els balls de diables, correfocs, bèsties i tabalades no son únicament un element de diversió
entre els joves. Aquestes activitats, a banda d’engrescadores, permeten mantenir viu un
patrimoni cultural centenari i fomenten una interacció sana entre el col·lectiu jove que acaba
fent perdurar les tradicions.

Orígens
El ball de diables d’Andorra té els orígens a l’any
2007, dins una associació juvenil d’Encamp
anomenada, com no pot ser d’una altra manera,
Encamp Jove. Aquesta associació es va crear
inicialment amb l’objectiu de recuperar les caramelles
a Encamp, però va ampliar de mica en mica les seves
activitats, que variaven entre actes culturals, esportius
i lúdics. 
De les moltes activitats que feia l’associació es poden
destacar:

- Sortides nocturnes d’astronomia.
- Campionats de futbol.
- Cursos de cuina.
- Formacions de primers auxilis.
- Cursos d’orientació a la neu.
- Campionats de paint-ball.
- Caramelles.

Totes aquestes activitats estaven subvencionades
parcialment pel l´Honorable Comú d’Encamp, sense
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el qual res d’això no hauria estat possible.
Així doncs, un bon dimecres de cendra del
mític Carnaval d’Encamp, un grup de diables
va actuar convidat per la comissió de festes
del moment. Va ser aleshores quan la junta
de l’associació va veure el ball i es va
preguntar: per què no?
Amb el suport del comú i un nodrit nombre
d’associats, no va ser molt difícil iniciar-s’hi.
El primer de tot va ser disposar d’algú que
ens assessorés. La colla Rigor Mortis de
Solivella va ser la colla padrina, que ens va
ajudar en tots els aspectes a tenir en compte
al voltant de l’estructura i la gestió d’una colla
de diables:

- Roba: materials i composició.
- Material de suport: forques, carro,

ceptrots.
- Material pirotècnic: carretilles,

volcanets, fonts, metxes, botafocs,
disparadors, etc.

- Coreografies
- Música: tabals, gralles.
- Aspectes legals i de seguretat.
- Història.

Vam poder fer el nostre bateig de colla en el
primer correfoc organitzat per nosaltres i a
partir d’aquest moment ja vam caminar sols.
Des d’aleshores ja hem degut fer més de
cinquanta correfocs!

Composició de la colla
Actualment la colla està formada per una
quarantena de membres, amb implicació
variable. La majoria estan en la franja dels 19-
25 anys. Aquesta edat és una època de canvi
per als joves, en la qual alguns entren a la
universitat, altres acaben i accedeixen al món
laboral, etc. Aquest fet provoca una gran
rotació de membres cada any.
La direcció de la colla la porta la junta, que
organitza activitats, pressupostos, etc. A part
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Difusió de les tradicions entre els joves

Difusió de les tradicions entre els nens

Difusió de les tradicions. Musica

Difusió de les tradicions. Intercanvis
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de la junta, hi destaquen quatre tipus de
membres:

- El caps de colla, que són qui porten
l’organització dels correfocs.

- Els membres d’intendència que donen
suport: qui s’encarrega d’encendre, de portar
el carro, de la reposició de pirotècnia, etc.

- Els tabalers i grallers, encarregats
d’animar els correfocs i cercaviles.

- Els diables, que són els que cremen
realment la pirotècnia.

La colla de diables forma part de la Federació
de Diables de Catalunya des de l’inici. Tots
els caps de colla han de passar la formació
com a Responsables de grup de consumidors
reconeguts com a experts. Aquesta formació
permet que les colles puguin participar en els
correfocs i adquirir el material pirotècnic
específic.

Difusió de les tradicions
Malgrat que la colla sigui encara jove (només
nou anys de vida) s’ha implicat des de l‘inici
amb la promoció de la cultura i els valors
tradicionals.
Aquesta difusió de les tradicions la fem des
de molts vessants diferents:

- Entre els joves i infants.
- A través de la música.
- A través dels intercanvis entre colles.
- A través del cinema.
- Gràcies a la Festa del foc.

Jovent i infants
Gràcies al tipus d’activitat que
desenvolupem, orientada a la musica, la
pirotècnia i els balls, la colla de diables té una
grandíssima acceptació entre el col·lectiu
jove, tant dintre de la colla com de públic que
participa del públic.
Aprofitem aquest apropament dels joves per

Festa del foc, Encamp 2010
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difondre valors de responsabilitat, amistat i respecte, que es poden veure en cadascuna de
les nostres actuacions. El respecte per als altres membres de la colla i per al públic ha de ser
màxim per poder garantir un correfoc sense riscos. Potenciem la responsabilitat entre els
joves d’aquesta edat, perquè puguin assumir el seu rol dins de la colla i poder dirigir un
correfoc, per exemple.
El jovent és el col·lectiu més important, que ha de garantir la continuïtat a llarg termini de la
colla de diables i motivar a la vegada nous joves.
Un dels objectius a mig termini és la creació de la colla infantil de diables, per iniciar des de
ben petits els infants en la cultura i el ball de diables. És una manera molt maca que pares i
fills puguin compartir una tradició i facilitar el traspàs cultural entre generacions.
El material i pirotècnia que utilitza una colla de diables infantil és diferent i molt més segur,
per raons evidents. L’únic objectiu d’una colla infantil és que els infants gaudeixin d’un dia a
l’aire lliure amb música i llum acompanyats de la família.

Música
Un dels elements clau d’un correfoc són els tabals i les gralles. Gràcies a la colla de diables
s’ha creat un grup de tabalers, cosa que fomenta l’apropament dels joves a la música. 
Aquest grup de tabalers podrà en un futur ajudar a ambientar les actuacions d’altres
formacions, com ara geganters i castellers, i així establir sinergies entre grups folklòrics
andorrans i ajudar a mantenir vives aquestes tradicions.

Intercanvis
Dins de la natura de les tradicions catalanes hi ha l’intercanvi entre colles, ja siguin geganters,
castellers o diables.
Amb els intercanvis podem descobrir altres pobles i tradicions i fer conèixer Andorra a
d’altres colles. De fet, rebem cada mes diverses sol·licituds d’intercanvis, per l’interès de les
colles a venir a Andorra.
Des de l‘inici hem fet intercanvis amb més de deu colles i hem pogut representar Andorra a
diferents correfocs per terres catalanes.

Participació en el cinema
Per un atzar del destí, la colla va participar com a actor en el rodatge del film El secret dels
24 esglaons, rodat a Andorra. Una de les escenes representava una festa de poble tradicional
on hi havia un correfoc, i aquí és on la colla va fer el que millor sap fer.
Encara que no fos una pel·lícula de gran audiència, tenia actors coneguts espanyols (Maxi
Iglesias i Aida Flix) i va servir per fer conèixer aquesta tradició a Espanya.

Festa del foc
La Festa del foc és una festa pròpia de la Colla de Diables d’Andorra, que vam iniciar per
poder disposar d’un esdeveniment propi.
Va ser celebrada el 2008 i el 2010, de moment sense continuïtat per falta de suport
pressupostari de les administracions.
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És una festa dedicada a la promoció cultural catalana, en
especial dels diables i el foc. Una festa dedicada durant el
dia a tradicions populars catalanes i a la nit, a diables i
correfocs. En les edicions anteriors portàvem
més 400 persones de diferents grups a
col·laborar-hi.
Servia per a la difusió d’altres tradicions, com
ara geganters, grallers, tabalers, falcons,
colles de diables…
També servia perquè la colla de diables
recuperés una tradició de diables que s’està
perdent: el ball parlat.
El ball parlat és la forma original i més antiga
dels diables. El ball de diables original era
concebut com a obra teatral en l’edat mitjana,
però amb el pas del temps i l’aparició de la
pirotècnia es va anar perdent. Va passar de
representació teatral utilitzada en festivitats
religioses a festa popular. Només les colles
centenàries disposen encara de ball parlat.
Representa la guerra entre el bé i el mal, els
àngels i els diables, en una batalla dialèctica
plena de crítica i sàtira de l’actualitat.
La Colla de Diables d’Andorra, amb un
bagatge tradicional de teatre satíric a cada
carnaval d’Encamp, vam trobar aquesta
iniciativa engrescadora.
L‘organització del ball parlat requereix la
preparació del guió, assajos i una organització
(àudio, disfresses, etc.) més costosos que un
correfoc normal. Per això aprofitàvem la festa
bianual per fer-ho.

Ball parlat
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Futur
Tenim un curt però intens recorregut, amb
moltes actuacions, col·laboracions amb moltes
entitats governamentals i turístiques, i
representació del país a l’estranger. Estem
convençuts que la nostra activitat fa i farà que les
tradicions es mantinguin ben vives.
Esperem que la colla continuï molts anys fent
parlar al país i que segueixi engrescant joves i no
tan joves en les tradicions i el folklore per fer perdurar una nova tradició a Andorra, igual que
els geganters o els fallaires.

Ismael Garcia i Rastrollo,
tresorer de la Colla de Diables d’Andorra

Colla infantil, bestiari del foc


