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El Ball de Diables de Mataró, en Assemblea General Extraordinària celebrada l’1 de març de 

2015, en la sala del C. BONAIRE 25, ha aprovat per unanimitat el següent: 
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I. PRESENTACIÓ 
El present document resumeix les característiques de les diferents comparses de l’Associació 

Ball de Diables de Mataró, i en detalla les seves característiques. 

L’Associació, o Colla, està formada per les següents comparses: 

- el Ball de Diables, 

- el Ball de Diablons 

- i el Basilisc. 

Les comparses són elements de l’imaginari festiu català que representen l’escena de l’infern i la 

lluita de l’Arcàngel Sant Miquel contra els diables, tal i com s’ha fet històricament a les festes 

tradicionals i populars. 

Els fins de l’Associació són participar en cercaviles, correfocs i actes festius i tradicionals mitjan-

çant el ball de diables, la representació del ball parlat i el Basilisc. 

II. NORMES COMUNES A TOTES LES COMPARSES 

A. Els membres de les comparses, i com formar-hi part 

Les persones que formen part de les comparses, inclòs els tabalers que els acompanyen, ho fan 

com a “diables”. 

Les persones que col·laboren en la logística per al desenvolupament dels actes, però que no 

interpreten el paper de “diables”, s’anomenen “tasques internes”. 

Els que ingressin a la Colla com a socis adults o juvenils exerciran inicialment com a tasques in-

ternes, i progressaran en les altres funcions o personatges prèvia valoració ponderada per part 

de la Junta Directiva dels següents factors: 

- l’experiència adquirida, 

- l’edat de la persona, 

- la col·laboració activa en les activitats de l’Associació (p.e. treballant en la preparació 

dels actes, tocant com a tabaler, col·laborant en les tasques internes...), 

- el nivell d’enteniment i comprensió dels fins i simbologia d’un ball de diables, 

- la capacitat i l’adequació per representar els diferents personatges i desenvolupar les 

diferents tasques. 

L’ingrés com a soci infantil es farà en atenció a les vacants que hi hagi en la comparsa del Ball de 

Diablons. L’ordre d’ingrés es farà prèvia valoració per part de la Junta Directiva dels següents 

criteris: 

- temps d’espera des que va efectuar la sol·licitud, 

- l’edat de l’interessat en ingressar en la Colla, 
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- referències que acreditin el seu compromís o interès en la Colla (com per exemple, ha-

ver seguit la Colla durant els seus actes), 

- si compta amb algun pare o germà que ja sigui membre de la Colla, 

- la capacitat i l’adequació per fer de diable. 

B. El vestuari 

El membre de la Colla haurà de portar el vestuari complet durant el desenvolupament dels ac-

tes de la Colla, llevat de les excepcions que es descriuen en aquest document. 

El vestuari del diable està composat per: 

- la casaca i els pantalons de diable, 

- samarreta interior de la colla color blau, 

- mocador blau al cap, 

- tirants, 

- espardenyes de pinxo o vigatanes blanques de vetes negres, 

- mitjons blancs 

Quan el diable hagi de portar pirotècnia a la mà es protegirà amb guants de cuir, que seran del 

tipus cenyits a la mà, de colors suaus i homogenis. En cas que sigui necessari, el diable pot por-

tar ulleres de protecció que seran discretes, petites i transparents. 

Els “tasques internes” no duran casaca, però sí tota la resta de vestuari. 

No s’admetran altres elements que distorsionin la imatge o l’estètica del diable, com per exemple 

ulleres desproporcionades, grans o de colors; guants desproporcionats o de colors estridents; 

protectors auditius tipus auriculars; mocadors o samarretes d’altres colors; bufs pel coll, pen-

jolls o collars; mitjons de colors; etc. 

Tot membre de la Colla tindrà cura de lluir la vestimenta amb respecte i consideració al paper 

que interpreta. 

L’incompliment d’aquesta regla suposarà la no participació en l’acte. El cap de Colla, o persona 

que la substitueixi, serà l’encarregat de valorar el seu compliment. 

Mai s’utilitzarà el vestuari fora dels actes de la Colla. 

C. El toc de tabals 

Els tabalers són els diables encarregats de marcar el ritme del ball dels diables, dels diablons i 

del Basilisc, per a que puguin desfilar amb harmonia. 

Els tabals són d’estructura de fusta i membrana de pell amb un so greu i sord, a l’estil dels balls 

de diables històrics i tradicionals. 
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Com a norma general, els tabalers que acompanyen cada comparsa seran quatre. Si la concur-

rència i les característiques de l’acte així ho aconsellen, el cap de Colla pot autoritzar la participa-

ció de més tabalers en l’acte què es tracti. 

En tot cas, en els actes més tradicionals i solemnes els tabalers sempre seran quatre. 

La Colla té un sol toc de tabals que es basa en la següent fórmula rítmica: 

 

 

 

D. Protocol de seguretat 

Comportament 

Durant els actes tots els membres mantindran una actitud calmada, sense cridar, sense corredis-

ses i mostrant una imatge de seguretat i control. No confondre calma amb estar distrets o ser 

lents. Se seguiran les indicacions dels responsables sense posar-les en dubte, i s’estarà atent al 

desenvolupament de l’acte. 

El responsable de la comparsa és qui pren les decisions durant l’execució de l’acte; la decisió no 

pot ser discutida i haurà de ser acomplerta pels membres de la mateixa. 

El “botafoc” és la persona que encén el foc de les comparses. És el responsable durant la posada 

en escena, i per tant tots els membres del grup l’hauran de seguir en tot moment, sense per-

dre’l de vista ni allunyar-se d’ell. És qui indica quan carregar, avançar, encendre, arrencar, pre-

parar-se, fer els lluïments... És a dir, és el director d’orquestra. Ningú altre haurà de donar indi-

cacions a la resta, llevat del cap de Colla o responsable de la comparsa en cas que ells ho consi-

derin necessari per motius de seguretat. 

En cas que algú prengui mal 

En cas que algú prengui mal durant el desenvolupament d’un acte, se seguirà el següent proto-

col: 

- qui s’ha fet mal ho comunicarà al responsable de la comparsa, o cap de colla si estan dis-

ponibles; 

- si no ho estan, ho comunicaran a algun altre membre, qui alhora ho transmetrà als res-

ponsables quan sigui possible; 

- un membre de la colla sense responsabilitats en el desenvolupament de l’acte 

l’acompanyarà al punt d’assistència més proper (qui s’hagi fet mal no anirà mai sol; 

tampoc haurà d’anar-hi tothom; només una persona); 
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- la resta del grup continuarà l’acte amb normalitat; 

- en acabar l’acte el responsable informarà al cap de colla, i un o altre es posarà en contac-

te amb qui s’ha fet mal, o el seu acompanyant, per conèixer la situació i prendre les de-

cisions que calguin. 

En cas de perill 

En cas d’una situació de perill per a la seguretat de les persones, s’informarà al botafoc, respon-

sable de la comparsa o cap de colla, per si fos pertinent aturar el foc. Una vegada aturat el foc, 

el responsable de la comparsa o el cap de colla donarà les indicacions pertinents des de la posi-

ció del botafoc. 

III. EL BALL DE DIABLES 

A. Descripció de la comparsa 

El Ball de Diables de Mataró és la comparsa tradicional de diables de la Ciutat. Representa 

l’escena de l’infern tal i com s’ha fet històricament en les festes populars i tradicionals de Cata-

lunya. En un moment de la festa duen a terme el “ball parlat”, que és la representació teatral de 

la lluita de l’Arcàngel Sant Miquel contra els diables. 

B. Membres i personatges  

El Ball de Diables està composat dels següents personatges: 

- 19 diables rasos; 

- 1 diable abanderat; 

- 1 botafoc; 

- el Llucifer, que sempre serà representat per un membre de la colla amb la planta i la 

presència d’un rei altiu i orgullós; 

- la Diablessa, representada sempre per un home amb estètica de masculinitat i caràcter 

de supèrbia; 

- 4 diables tabalers; 

- l’Arcàngel Sant Miquel, representat sempre per un infant; 

- i un angelet, representat sempre per un infant. 

Acompanyaran a la comparsa tants “tasques internes” com siguin necessari. 
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C. El vestuari i els estris 

Els diables duran el vestuari que s’ha descrit abans, i utilitzaran una maça per encendre les car-
retilles. 

L’abanderat durà una maça amb la bandera de la Colla. 

El Llucifer lluirà una corona, una capa llarga, ulleres fosques i un ceptrot com a símbol 
d’autoritat. 

La Diablessa lluirà una corona, una faldilla en comptes de pantalons, i un ceptrot petit en forma 
de trident. També lluirà atributs i complements femenins de color blau, com braçalets, collar, 
ventall... 

L’arcàngel Sant Miquel durà els atributs típics d’aquesta figura religiosa: túnica blava, espasa 
flamejant, escut i tiara vegetal. 

L’angelet durà túnica blanca, espasa, l’escut de la ciutat de Mataró i tiara vegetal. 

D. La posada en escena 

El ball amb foc 

El ball amb foc consisteix en evolucionar en grup pel carrer amb foc a les maces, sempre alçades 
i portant carretilles rodant sempre per sobre el cap. El Llucifer i la Diablessa porten cadascun un 
ceptrot en forma de trident o forca. 

Tots els diables, llevat del Llucifer, ballen el pas anomenat "punt de galop". És en un compàs 
binari, consistent en fer amb un peu una corxera amb punt i una semicorxera mentre el genoll 
de l’altra cama s’eleva; es va alternant una cama i l’altra. 

Dit d’una altra manera, el ball consisteix en caminar o evolucionar aixecant lleugerament el ge-
noll de la cama que avança per davant de l’altra, seguint el ritme del toc de tabals. Mentre 
s’avança el diable pot donar algunes voltes sobre si mateix per donar més vistositat a l’evolució. 

El Llucifer camina pel mig dels diables de manera solemne. 

El diable donarà una imatge d’orgull i valentia, sobre tot durant la realització del ball. 

En ocasions els diables realitzaran lluïments, moment en el qual ballaran de manera fixa en un 
punt fins a la finalització de l’encesa. 

En els moments que els diables no tinguin foc, es posicionaran en dues fileres. El Llucifer i la 
Diablessa un al costat de l’altre darrera els diables. 
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Desfilada 

En els moments de desfilada, els diables també es posicionaran en dues fileres, però en aquest 
cas escortaran al botafoc, a la Diablessa i al Llucifer. L’abanderat sempre se situarà primer de la 
filera esquerra; el botafoc se situarà en mig de les dues fileres a l’alçada de l’abanderat; la dia-
blessa se situarà al centre i mig de la formació; i el Llucifer se situarà al centre també però a 
l’alçada dels últims diables. 

Els 4 tabaleres aniran un al costat de l’altra, darrera la formació dels diables. 

L’Arcàngel Sant Miguel i l’Angelet tancaran la formació darrera els tabalers. 

L’esquema de la formació és el següent: 
 
  

                                                        
 (Abanderat) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 
 

                                                        

Darrera de la formació se situaran els “tasques internes”. 

E. El ball parlat 

El guió del ball és l’estrenat l’any 2013 a partir de la recuperació i adaptació de l’antic text del 
Ball de Serrallonga de Mataró, de 1856. Representa la lluita del bé, personificats en l’Arcàngel 
Sant Miquel i l’angelet, contra el mal, personificat en els diables. A aquest text fixe s’hi afegeixen 
uns versos satírics que es renoven cada any i es fa una crítica de l’actualitat política i social local. 

La trama es caracteritza per la personificació dels 7 pecats capitals que s’enfronten a l’Arcàngel 
Sant Miquel. Conserva la posada en escena d’un Ball de Serrallonga: Llucifer i Diablessa (el mal) 
a un extrem de la formació, i l’Arcàngel Sant Miquel i l’angelet (el bé) a l’altre extrem. 6 diables 
rasos, el diable major i l’abanderat es posicionen en dues fileres marcant un passadís entre els 
dos extrems. L’escena sempre succeeix al bell mig de la formació. 
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La posada en escena és el següent: 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 (Abanderat) 

 

 

  

    

 

         (Diable major) 

IV. EL BALL DE DIABLONS 

A. Descripció de la comparsa 

La comparsa del Ball de Diablons és una rèplica infantil del Ball de Diables. Totes les característi-

ques del Ball de Diables s’apliquen als diablons, llevat de les següents excepcions. 

B. El paper dels membres diables adults 

Els membres dels diables adults col·laboraran activament en l’organització dels actes infantils, 

per tal d’aprofitar la seva experiència i coneixement, i per tal de donar exemple per a les futures 

generacions. Els membres de la secció adulta en el Ball de Diablons actuaran com a tasques 

internes amb les següents funcions 

- mantenir informats als diablons dels detalls i evolució de l’acte; 

- revisar el vestuari, sobre tot tenint cura que el diabló estigui degudament protegit (mà-

nigues, ulleres protectores, mocador...); 

- manejar la pirotècnia de tal manera que els diablons mai toquin un article pirotècnic; 

- mantenir la custòdia, ordre i organització dels nens durant tot l’acte, de tal manera que 

es doni la imatge d’una comparsa organitzada i segura; 

- informar i ajudar els diablons per a que mai perdin l’orientació;  

- qualsevol altra tasca que necessiti un diabló. 

El vestuari del membre adult serà el mateixa que el d’un tasca interna, llevat del botafoc. 



   

9 

 

El diable adult sempre actuarà amb discreció i tranquil·litat, i haurà de situar-se fora de l’escena 

per tal que els qui llueixin siguin els diablons, llevat que la situació de seguretat així ho requerei-

xi, òbviament. 

Els diables adults han d’actuar com uns bons pares de família, ja que són els referents dels més 

petits. Parlaran als diablons amb calma, sense crits ni presses, i sempre hauran de donar una 

imatge de serenitat i seguretat. 

C. El vestuari: major seguretat 

Els diablons portaran obligatòriament ulleres protectores i guants, i podran portar més moca-

dors de protecció que no pas el del cap. En tot cas, les ulleres hauran de ser discretes, i els mo-

cadors hauran de ser de color blau, com els de la colla. 

És responsabilitat dels pares que els diablons duguin tots els elements de protecció obligatoris. 

És responsabilitat dels diables adults revisar que els diablons vagin correctament preparats per 

al desenvolupament de l’acte. En cas contrari el diabló haurà de ser exclòs de la participació de 

l’acte. 

D. L’ús de pirotècnia 

Els diablons mai podran tocar la pirotècnia: ni la que es trobi sense encendre, ni encesa, ni una 

vegada ja consumida. 

Els tasques internes, a més de les seves pròpies funcions, també calaran les maces dels diablons 

amb la pirotècnia que pertoqui. 

Els membres adults supervisaran la correcta utilització de la pirotècnia, que cap diabló tingui 

actituds perilloses, i que la carretilla sigui dipositada a terra després de consumir-se. 

E. La responsabilitat dels pares 

Els pares declaren que coneixen els riscos inherents de l’activitat que es desenvolupa, i per tant 

no podran reclamar a l’Associació, ni als diables adults, dels possibles danys que es puguin pro-

duir en cas d’un accident imprevist, fortuït o per causa de força major. 

És responsabilitat dels pares que els diablons duguin tots els elements de protecció obligatoris. 

Els pares no hauran d’interferir en el desenvolupament de l’acte, llevat que siguin membres de 

tasques internes o diables adults. 
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V. EL BASILISC 

A. Descripció de la figura 

El Basilisc és la figura de foc del Ball de Diables de Mataró: cos de drac, cap i ales de gall, pell de 

gripau i cua de serp. 

B. Membres i tasques 

Com hem dit abans, el Basilisc pertany als diables i són aquests els encarregats de fer-lo ballar. 

Tasques dels diables: 

a. Els portadors: són el encarregats de carregar la figura. El nombre dependrà de 
l’acte, i ho determinarà el cap de Colla o responsable que el substitueixi. 

b. El “poter”: l’encarregat de subjectar les potes. 

c. El botafoc: és qui encén el Basilisc. És el director d’orquestra, el que indica quan 
avançar, on carregar, quan parar, quan arrencar... llegeix el correfoc en tot 
moment. 

d. Els tabalers. Seran com a norma general 4, i se situaran darrera la comitiva. 

Els “tasques internes”: seran les persones que carregaran les saques amb pirotècnia i 
s’encarregaran de la logística de la comparsa. 

C. El vestuari 

El vestuari és el dels diables. Excepció: en les cercaviles sense foc, com a norma general no es 

portarà casaca. La decisió serà indicada pel cap de Colla, o responsable que el substitueixi. A 

més, els portadors hauran de portar faixa.  

D. El ball 

El Basilisc. No té un ball concret, però sí que té un pas alegre. És una serp, s’ha de moure àgil, 
d’un costat a l’altre, fent cercles, fent alguna que altra volta sobre si mateix. 

Els portadors. Ballen acompanyant la figura, avançant al mateix pas i mantenint-la rodejada. 

De tot l’anterior en dono fe.  

Mataró, a 8 de març de 2015 

El secretari      El president 

Cesc Palau      Jordi Cantallops 


