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  CULTURA POPULAR

Diables del Grup 
Recerca, una 
història que 
arrenca el 1988

Quan va morir Franco, hi havia tot 
un país per fer. No és que fins ales-
hores hagués estat tothom aturat, 
ans al contrari: sort de les lluites 
clandestines per no quedar anorre-
ats del tot; però els anys posteriors a 
la mort del dictador van ser anys de 
reconstruir moltes coses, no només 
de crear noves estructures institu-
cionals, sinó també de reprendre 
el carrer, desacomplexadament, 
com a espai de cultura i d’expressió 
ciutadana. Calia tornar a agafar fil i 
agulla per cosir un nou país.
El 1978, a les Borges, algunes per-
sones vinculades precisament als 
moviments polítics de l’època van 
constituir el Grup Recerca. L’objec-
tiu: recuperar i conservar la cultura 
popular catalana. Ja feia tres anys 
que organitzaven i impulsaven a la 
comarca els Focs de Sant Joan, ele-
ment comú dels Països Catalans, i 

Trajectòria ininterrompuda. Aquest abril s’ha fet una exposició a les Borges sobre els Diables 
del Grup Recerca, encarregats de l’espectacle de foc de la Festa Major de cada any i dels 
correfocs en altres pobles i ciutats. Ara, 27 anys després de començar, la principal amenaça 
per a la seva continuïtat no és altra que l’ofec econòmic dels ajuntaments

  El ceptrot o forca grossa és un element dels inicis del grup. FOTO: Joan Ramon Abat

el 1976 s’havien implicat també en 
la Marxa per la Llibertat. “Va ser 
anant amunt i avall, recorrent el 
país i fent contactes, que vèiem que 
s’estaven fent trobades de gegants, 
com a Santa Coloma de Queralt, i 
que s’acompanyaven de correfocs”, 
explica Francesc Macià, un dels im-
pulsors del grup.

Traduir-ho a les Borges
En aquest context és quan s’orga-
nitza, el 1982, la primera Trobada 
de Gegants a les Borges, que avui 
és un referent nacional. Els esfor-
ços, aleshores, se centraven en els 
gegants i els grallers. “Vam anar a 
comprar gralles a Cervera; venia 
el Joan Cornudella, de Juneda, a 
ensenyar-nos a tocar; després vam 
introduir timbals i ens n’ensenyava 
gent del món de la faràndula que 
actuava per mercats medievals; tot 
amb sacrifici i diners de la butxaca”, 
recorda Macià. Finalment, a la Fes-
ta Major de 1988 és quan el Grup 
Recerca decideix enlairar les for-
ques i debutar, també, com a grup 

de diables. Els gegants eren una 
cosa tranquil·la i una mica hieràtica, 
i els diables potser podien arrosse-
gar més la gent jove. 
El seu primer vestit era de color ne-
gre, amb mitjons i faixa vermells, 
capa i caputxa. Ennegrien els mo-
nos blaus de mecànic amb tint, 
feien les masses amb pots de llau-
na i emmotllaven amb guix i cartró 
les caretes que portava cadascú. I 
quasi tot es feia a la mateixa base 
d’operacions que ara, els baixos de 
la casa d’en Francesc Macià, que, en 
ser molt propera a la plaça porxada, 
ha estat sempre el local de canvi i 
sortida del grup per a l’espectacle 
de Festa Major.
Als primers correfocs, però, es pot 
dir que saltaven sols pel carrer. La 
gent d’aquí no estava acostumada 
a veure aquest tipus d’espectacle i 
en desconeixia el funcionament. El 
públic s’ho mirava de lluny, engala-
nat amb els millors vestits de festa, 
que en més d’una ocasió acabaven 
mig cremats, igual que els mateixos 
diables, que descobrien, a base de 

temps i cremades, com anava la 
cosa. A poc a poc, la gent aniria co-
neixent què era un correfoc i com 
calia assistir-hi. 

Dos gegants propis
A més de complementar la ballada 
dels gegants, el Grup de Diables va 
crear ja a l’inici de tot, el 1989, el seu 
propi gegant: Manelet del Terrall, 
anomenat també per les seves si-
gles, MDT, en clara al·lusió a l’orga-
nització política de l’independen-
tisme combatiu que va estar més en 
boga durant els anys 80. El Manelet 
té dos caps, que el grup va intercan-
viant segons li sembla, però té una 
particularitat: no surt mai de les 
Borges. Normalment, només pas-
seja durant la Festa Major, tot i que 
ha fet també algun extra, com la 
participació en la manifestació in-
dependentista que el col·lectiu L’Es-
penta va fer a les Borges el 2001. 
El 2013, amb motiu dels 25 anys de 
l’entitat, es va construir el segon ge-
gant, Astaroth, amb un cap modelat 
sobre fang fet pel borgenc Arnau 

Als primers correfocs, 
quasi saltaven sols. La 
gent, engalanada, no 
estava acostumada a 
veure aquests espectacles

El seu primer gegant, 
Manelet del Terrall (MDT), 
és del 1989, té dos caps 
intercanviables i no actua 
mai fora de les Borges
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  24 anys separen els dos gegants de la colla. FOTO: DGR

  El correfoc de Festa Major és l’actuació fixa i més emblemàtica. FOTO: DGR

Actualment, en formen 
part una quarantena de 
membres, entre diables i 
tabalers, que han 
substituït les gralles

Durant un temps, la 
principal amenaça 
per als correfocs va ser 
una directiva de la Unió 
Europea de l’any 2009

Espuga. A diferència del Manelet, 
ell sí que surt del poble.

Cremant a 40 pobles i ciutats
En tots aquests anys, el Grup de Di-
ables Recerca ha fet multitud d’ac-
tuacions en uns 40 municipis, so-
bretot de les comarques de Ponent. 
També han fet correfocs a la Conca 
de Barberà, l’Alt Camp o el Gar-
raf; tot i que, d’entre les sortides, 
el Grup destaca les l’Aragó (Cofita, 
Fonz, Sariñena...) –n’hi ha de molt 
llunyanes i, també, en hores estra-
nyes, com les cinc de la matinada 
o, fins i tot, amb dues actuacions en 
una mateixa nit. A més, n’hi ha les 
fixes, com la de les Borges i la d’Al-
batàrrec; i d’altres que també són 
habituals, com a l’Espluga Calba i 
Vinaixa.
Amb el pas dels anys, és molta la 
gent que ha passat pels Diables. Ac-
tualment, en formen part una qua-
rantena de membres, incloent-hi 
els tabalers –que han substituït 
les gralles-, i tots, excepte un dels 
Omellons, són de les Borges.

Exposició commemorativa
Amb la idea, d’una banda, de fer un 
repàs a la seva història i, de l’altra, de 
donar a conèixer la tasca de l’entitat i 
fer pedagogia sobre el món “diabler”, 
entre el 9 i el 18 d’abril es va fer una 
exposició a les Borges, on s’hi podi-
en veure els tres vestits que ha por-
tat la colla, els dos gegants, el carro 
de petards, totes les samarretes que 
han fet, les forques, les carretilles, 
les màscares –avui porten ulleres 
protectores i ja no les usen– i tots els 
elements relacionats amb un corre-
foc. Una de les curiositats és el cep-
trot, una forca grossa en forma de 
ratpenat i amb el crani d’una vaca –
en honor a l’escut del municipi–, que 
el fan servir des del primer dia i que, 
enguany, serà un dels que els Diables 
del Serrallo mostraran per Santa Te-
cla, junt amb els altres 25, a l’exposi-
ció sobre el seu quart de segle.

Futur marcat per la crisi
Han passat 27 anys des d’aquell de-
but, el 1988, a la Festa Major de les 
Borges. Entremig, han nascut colles 

de diables a Juneda, Arbeca –on se 
n’ha recuperat recentment, després 
de molts temps sense– i, tímida-
ment, al Vilosell. Com en altres 
col·lectius, hi ha hagut moments àl-
gids i moments més baixos i, ara, el 
grup afronta un futur incert. Ja fa un 
temps que es noten els efectes de 
la crisi sobre les arques municipals 
i, de retruc, sobre l’organització de 
correfocs, que acostuma a ser cosa 
dels ajuntaments. Un espectacle 
així no és barat. Ramon Vallverdú, 
que junt amb Macià és l’únic que hi 
és des del primer dia, explica, com 
a dada representativa, que 13 se-
gons de carretilla surten a un euro. 
“Abans hi havia molt poques colles 
i feies més sortides, ara hi ha colles 
a més pobles i no en fas tantes, amb 
la qual cosa l’assegurança, d’uns 
600 o 700 euros anuals, resulta 
menys rendible”, explica.
Durant un temps, la principal ame-
naça dels correfocs va ser la directi-
va marc que la Unió Europea va pro-
mulgar l’any 2009 sobre limitacions 
en l’ús de material pirotècnic i que 

en va generar moltíssimes protestes 
al nostre país. Finalment, la situació 
es va superar amb una adaptació de 
la normativa i la realització de cur-
sets de formació; però, ara, les colles 
tenen per davant un nou escull, 
l’econòmic. “L’economia està fotuda 
i els ajuntaments, el primer que re-
tallen és en cultura”, lamenta Macià, 
actualment regidor d’aquest àmbit 
al consistori de les Borges, que reco-
neix que l’activitat “ha afluixat molt”. 
Aquest ofec econòmic és general a 
la resta d’entitats del país, però la 
particularitat de les colles de diables 
és que existeixen en tant que actu-
en. No es poden permetre entrar en 
letargia. “Les trobades i les sortides 
cohesionen el grup, i trobar-nos no-
més per autocomplaença no porta 
enlloc”, explica Macià, que llança a 
l’aire la pregunta “té sentit que ac-
tuem una vegada l’any?”. Sigui com 
sigui, aquest veterà de la colla creu 
que la supervivència anirà vinculada 
“al fet que el propi grup pensi que és 
un grup cohesionat” i que “resistirà 
qui tingui més voluntat”.

Concurs de
dibuix i

apadrinament 
de carretilles

A l’exposició que els Diables 
del Grup Recerca han fet 
aquest abril, s’hi han mos-
trat els dibuixos que han fet 
els nens i les nenes d’entre 
sis i dotze anys de les dues 
escoles de les Borges per al 
concurs convocat pel Grup. 
El dibuix escollit, obra de 
Daniel Mora, serà el de la 
samarreta de la Festa Major 
d’enguany i el guanyador, a 
més de rebre’n dues, serà 
l’encarregat d’encendre la 
carretillada gran d’inici de 
l’espectacle.
D’altra banda, i sota el 
lema “Apadrina una carre-
tilla” també s’han aprofitat 
aquests dies per recollir 
donatius per ajudar en el 
finançament del Grup. Al 
preu d’un euro, cada car-
retilla portarà el nom d’un 
dels donants. 


