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INTRODUCCIÓ

Quan es va a veure un castell de focs es va a admirar un espectacle amb molta 

consistència visual  i  sonora, una explosió de ritme i colors al cel.  Quan un 

dansa sota les espurnes d'un Ball de Diables busca el gaudir de saltar a prop 

d'un grup de gent que, amb un vestit ignífug i unes banyes al cap, no para de 

cremar carretilles. Quan s'escolta  una mascletà es vibra amb una simfonia de 

trons que representa el màxim espetec sonor. Quan es corre al costat d'una 

traca o quan ens posem una granota i un casc per llançar a l'atzar milers de 

coets borratxos, juguem a desafiar el seny. És la nostra manera de fer festa, 

però... com és que ens meravella tant el foc pirotècnic?  

El dissabte 23 de maig del 2009, a Vilafranca del Penedès es realitzaran les I 

Jornades  sobre  la  Cultura  Pirotècnica  Tradicional,  una  jornada  en  què 

reconeguts experts en el camp de la cultura traquera valenciana, la pólvora i 

les diverses expressions de la cultura pirotècnica tradicional ens donaran pistes 

per  a  resoldre  aquesta qüestió.  Ens  explicaran,  per  exemple,  des  de quan 

utilitzem la pólvora per a usos festius, o quina és la filosofia de vida que hi ha 

darrera  la  manera  de  viure  les  festes  amb  pirotècnia  al  País  Valencià, 

Catalunya,  Itàlia  o  Malta.  També  ens  faran  conèixer  manifestacions 

pirotècniques  festives  molt  desconegudes  i  aspectes  insòlits  de  la  indústria 

pirotècnica. La jornada està concebuda com un desafiament al nostre àmbit de 

coneixement, per tal que poguem ampliar la nostra visió sobre el què és la 

pirotècnica i tota la cultura que l'envolta. 
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PROGRAMA
MATÍ

10:30  –  13:00  So  Andrés  Castellano:   Creencies  i  rites 

Valencians del foc

Per què en el País Valencià viuen les festes amb foc i pirotècnia  

amb un sentiment tan especial? Quins són els rituals que es feien i  

què es fan en algunes festes amb foc pirotècnic del País Valencià? 

So Andrés Castellano: La Pobla de Vallbona, País Valencià, 1946. 

Professor.  Gran  investigador  de  la  cultura  Valenciana.  Ha  escrit 

l'obra  “Històrias  de  la  Traca”,  un  volum  del  llibre  “Requiens-

cantimpace por la Cultura Valenciana” i un altre volum de “Agua y 

fuego.  Biblia  natural  Valenciana”.  És  fundador  de  la  “Asociación 

Cultural de los Amigos de la Pirotècnia”, del “Museo histórico militar 

de  València”  i  de  la  seva  associació  cultural,  de  la  “Associación 

Cultural Amigos de la Pólvora” i ha dissenyat el futur Museu de la 

Pólvora  de  València.  És  un  incansable  divulgador  de  la  cultura 

traquera valenciana tradicional. 
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PROGRAMA 
TARDA

17:00  –  18:30  Jordi  Bertran:   La  pirotècnia  en  l'arc 

Mediterrani

En Jordi Bertran ha estat en moltes festes amb pirotècnia que hi ha 

per la Mediterrània. Ens explicarà quines són les que ha vist i les 

que no ens podem perdre.

Jordi Bertran: Tarragona, 1966. Llicenciat en Filologia Catalana. 

Gestor  cultural  a  l’Ajuntament  de  Tarragona  entre  el  1985  i  el 

2009. Professor dels postgraus de gestió cultural a la Universitat 

Ramon Llull, Girona i Rovira i Virgili. Ha explicat el foc festiu dels 

Països Catalans als  Simposis Internacionals de Focs Artificials  de 

Japó i Alemanya, i  ha dirigit per a l’Ajuntament de Tarragona el 

Concurs Internacional de Castells de Focs Artificials des de la seva 

creació el 1990 fins a enguany. Des d’abril del 2009 és gerent de la 

Fundació de la Fira Mediterrània de Manresa.
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18:30 – 19:30 Miquel Moya:  Pólvora i fuets de la Patum.

Abans els  fuets  de la  Patum els  feien  els  mateixos  berguedans.  

Com els feien? Quina era la implicació veïnal? Com es fa un fuet de 

Patum? En Miquel Moya, ens explicarà com es reunien els veïns de 

Berga per realitzar els fuets i ens en farà una demostració pràctica.

Miquel Moya: Berga, 1947. Farmacèutic. Fundador de la Patum 

del carrer de la Pietat de Berga i membre del Ball de Maces de la 

Patum. És un gran aficionat a la pirotècnia, fet del qual n'és un dels 

antics fabricants artesanals dels “fuets” que es cremaven durant la 

Patum del carrer de la Pietat i dels efectes especials dels Pastorets 

de Berga. 

19:30 – 21:00 Manel  Capdevila:   La pólvora catalana a la 

guerra i a les festes.

En Manel Capdevila ens explicarà l'origen de la pólvora catalana i 

quan es va començar a utilitzar en les festes populars. 

Manel  Capdevila:  Arenys  de  Mar,  1945.  Enginyer  de sistemes. 

Professor  universitari  i  investigador  de  l'Institut  Nova  Història 

conjuntament  amb  en  Jordi  Bilbeny  i  d'altres.  Ha  realitzat 
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investigacions sobre la ciència i la nàutica a la Catalunya medieval, 

arribant a provar la introducció de la pólvora a Europa, mitjançant 

Catalunya. També ha realitzat ponències com “Colom i l'eclipsi de 

1504,  li  donà la  longitud de Jamaica” i  “La senyera de Teixera: 

“Tierra de Fuego” abans illa de Xàtiva”. Com a colofó d'aquestes 

recerques el pròxim mes de setembre partiparà al simposium que 

organitza  la  International  Academy  of  Astronautics  a  Seoul 

presentant  la  ponència  “The  catalan  gundpower  on  the  XIII 

century”.

A l’acabament de cada xerrada hi haurà un espai de temps per fer 

preguntes.
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EQUIP

ORGANITZADOR

Ball de Diables de Vilafranca del Penedès

El Ball  de Diables de Vilafranca del  Penedès,  és una entitat  que 
escenifica el típic ball de diables amb parlaments conjugat amb les 
evolucions pirotècniques pertinents. Data de l'any 1815, any en què 
per primera vegada va actuar a la Festa Major de Vilafranca del 
Penedès. És un dels pocs balls de diables que es va mantenir vigent 
durant l'època del franquisme conservant el seu ball parlat. 

Més informació:

http://www.diablesdevilafranca.org

Associació  Rebombori  Digital  (Festes.org)
L'Associació Rebombori Digital, és una entitat constituïda el 2004 
que té per missió contribuir al coneixement i difusió de la diversitat 
de  les  celebracions  festives  populars  i  del  conjunt  de  la  nostra 
cultura  popular  i  tradicional.  La  seva  principal  activitat  és  el 
manteniment de l’espai web festes.org (http://www.festes.org), un 
indret  web  especialitzat  en  proporcionar  informació  sobre 
celebracions festives populars.

Més informació:

http://www.festes.org/pagina.php?id_sec=9

http://www.festes.org/pagina.php?id_sec=9
http://www.festes.org/
http://www.diablesdevilafranca.org/
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CONTACTE

Xavi Aranda

Ball de diables de Vilafranca

http://www.diablesdevilafranca.org/jornades/jornades.html

info@diablesdevilafranca.org

Tlf. 639351058

El cartell de les jornades el pots trobar aquí:

http://www.diablesdevilafranca.org/jornades/cartell.pdf

http://www.diablesdevilafranca.org/jornades/cartell.pdf
http://www.diablesdevilafranca.org/jornades/jornades.html
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