
El foc és el gran protagonista a les festes de tots 
         els pobles, per aquest  motiu, el grup de Diables 
Recerca, amb més de 25 anys d’experiència, 
pretenem encendre l’espurna de les vostres festes.

Membres de: 

La llum i el foc sempre ens acompanyen en les 
      nostres actuacions, en totes les formes i colors, 
juntament amb el so de la percussió dels nostres 
tabalers, que creen el ritme per dansar sota les espur-
nes.

- Focs aeris.
- Correfoc amb tabalers.
- Ambientació del recorregut.
- Enceses amb flamarades de foc.
- Espectacles de pirotècnia a l’inici/final.
-I moltes coses més!

“Ompliu les vostres festes
de foc, llums i colors!“
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Els Diables de les Borges Blanques van ser 
    formats l'any 1988 per membres del Grup 
Recerca, grup creat l'any 1978 i format per gent 
jove i no tan jove, interessada a conservar la cultura 
popular del nostre país. Aquests membres 
creadors, en aquelles dates, van començar 
organitzant, l'any 1975, els Focs de Sant Joan fins al 
1998, per tornar-hi una altra vegada el 2003.

L'any 1989 crearen un gegant batejat amb el nom 
de Manelet del Terrall, un gegant vestit de català 
que no ha sortit mai del poble i que tan sols surt 
per la Festa Major de les Borges Blanques. 
Posteriorment, pel seu 25è aniversari crearen el 
gegant Astaroth, amb aparença de dimoni.

En la VI Trobada de Gegants, Grallers i Correfocs 
de les Borges el grup es va estrenar amb vestit, 
capes i caputxa negres, amb una faixa vermella i 
mitjons vermells i caretes realitzades pels mateixos 
components del grup, de manera artesanal amb 
guix i cartró, fins que l'any 1995 es va canviar el 
vestit per un conjunt de jaqueta amb caputxa i 
pantalons de color cru, amb diferents dibuixos 
brodats. 

Finalment, s'hi va afegir el grup de tabalers, sense 
els quals la cosa no seria el mateix, ja que ajuden a 
animar la festa amb els seu so.

Omplim de vida i color les places i    
           carrers del vostre municipi amb una 
pluja d’espurnes segons el tipus d’actua-
ció, creant diferents figures en cada plaça 
i enceses espectaculars  amb bafarades de 
foc i diferents tipus de ceptrots i figures 
per transportar-vos a l’infern!                

Pressupostos a mida
i sense compromís.
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