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Vine a una festa bestial!

La festa del 25è aniversari del Mamut Venux comptarà amb una 
bona colla d’amics i amigues. Ha valgut la pena esperar un any per 
celebrar plegats aquest esdeveniment i situar Sant Vicenç dels 
Horts a l’epicentre del bestiari català. El nostre estimat Mamut 
Venux serà l’amfitrió de 24 bèsties que representen la identitat, la 
història i la diversitat de les diferents contrades: un espectacle 
per admirar i per celebrar. 

Dracs, dimonis, bocs, mosquits, galls, voltors... Qualsevol ésser, real 
o imaginari, és susceptible de convertir-se en bèstia, d’escampar 
espurnes al seu voltant i acaparar l’atenció. Potser la mainada se 
les mira de lluny, però aviat s’adonen que la ferocitat és només 
aparença, perquè aquestes bèsties únicament s’alimenten de 
salts, rialles i alegria compartida. 

Fem honor als convidats i convidades d’en Venux. Sortim al carrer 
i descobrim qui són, d’on venen, com ballen... Les seves històries 
són les nostres. 

¡Ven a una fiesta bestial!

La fiesta del 25º aniversario del Mamut Venux contará con un 
buen grupo de amigos y amigas. Ha valido la pena esperar un año 
para celebrar juntos este acontecimiento y situar Sant Vicenç 
dels Horts en el epicentro del bestiario catalán. Nuestro querido 
Mamut Venux será el anfitrión de 24 bestias que representan la 
identidad, la historia y la diversidad de diferentes lugares: un 
espectáculo para admirar y para celebrar. 

Dragones, demonios, machos cabríos, mosquitos, gallos, buitres... 
cualquier ser, real o imaginario, es susceptible de convertirse en 
bestia, de lanzar chispas a su alrededor y acaparar la atención. 
Quizás la chiquillería las mira de lejos, pero pronto se dan cuenta de 
que la ferocidad es solo apariencia, porque estas bestias únicamente 
se alimentan de saltos, risas y alegría compartida. 

Hagamos honor a los invitados e invitadas de Venux. Salgamos 
a la calle y descubramos quiénes son, de dónde vienen, cómo 
bailan… Sus historias son las nuestras. 



BÈSTIES
PARTICIPANTS

www.angelsdiabolics.cat 

Plantada de bèsties
A les 18 h, a la plaça de la Vila

Cercavila
A les 21.30 h, s’iniciaran a la plaça de la Vila dos recorreguts 
simultanis amb els itineraris següents: 

1. Sortida de la plaça de la Vila, c. de Rafael de 
Casanova, c. de Barcelona, c. d’Antoni Mampel, i 
arribada la plaça de Narcís Lunes.

2. Sortida de la plaça de la Vila, c. de Mossèn Jacint 
Verdaguer, i arribada a la plaça de Narcís Lunes

Lluïments i petada final a les 22.30 h (aproximadament) a la 
plaça de Narcís Lunes a l’arribada de les cercaviles.

Concert a la pista annexa del Poliesportiu Sant Josep
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MAMUT VENUX SANT VICENÇ DELS HORTS

Colla: Colla de Diables Àngels Diabòlics
Tipologia: foc, prehistòria
Any de construcció: 1996
Constructor: Kim Prats i Francesc Caralt
Material de construcció: ferro, fibra de 
vidre i malla d’acer.
Pes: 300 kg
Dimensions (alt, ample, llarg): 3,8m, 2,3m, 6m
Punts de foc: 23 (17 fixos i 6 giratoris)
Nombre de portadors: 3
Web: www.angelsdiabolics.cat, 
www.facebook.com/diables.angelsdiabolics

Tolc del Clot (Barcelona) va apadrinar la bèstia a la seva primera actuació. La figura del mamut fa referència a la troballa d’un fragment de 
defensa (ullal) de mamut que es va trobar a Mas Duran (Sant Vicenç dels Horts) l’any 1886. El nom Venux és una adaptació del nom d’uns dels 
copatrons de la vila, Sant Venust. Aquesta bèstia de foc destaca en el món del bestiari festiu pel fet de ser d’una tipologia atípica (mamífer 
prehistòric) pel fet d’estar feta amb materials de construcció diferents als habituals en aquest món i per l’espectacularitat de les enceses 
i lluïments amb pirotècnia. L’any 2016 va guanyar el primer premi del Festival d’Encesa de Bèsties d’Artesa de Lleida. El mateix any van posar 
el nom del Mamut Venux al parc que ocupa l’antic emplaçament del Col·legi Joan Juncadella a Sant Vicenç dels Horts. Des dels seus orígens 
s’ha passejat per tota la geografia catalana i també ha viatjat a Holanda (2005) i a França (Tuïr, 2013).
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FERAFOCSANT QUINTÍ DE MEDIONA

Colla: Colla Ferafoc de Sant Quintí de Mediona
Tipologia: foc, protocol
Any de construcció: 2011
Constructor: Elías Álvarez
Material de construcció: polietilè expandit 
i recobert de resina de poliuretà
Pes: 35 kg
Dimensions (alt, ample, llarg): 2m, 2,1m, 3,2m
Punts de foc: 12 (6 a les ales i altres 6)
Nombre de portadors: 1
Web: ferafoc.cat  facebook.com/Ferafoc-Sant-
Quint%C3%AD-Mediona-862659890459034

La nostra colla va sorgir de la idea de cinc amics amb experiència en el món del bestiari. A través de la rondalla de l’historiador quintinenc 
Joan Serra i Arman i per tal d’enriquir el folklore quintinenc, va néixer el Ferafoc.
El comte Guillem de Mediona es va enfrontar al vent i als aligots que guardaven l’espasa màgica Tisona, a la Pedra Aguilar. A causa de les 
ferides enverinades de les àligues, el comte  es va haver de guarir i alimentar amb l’extraordinària herba de la cua de cavall i va veure que  
una meitat del seu cos es va transformar en àliga i l’altra, en cavall. Es va convertir en un ésser de l’estirp dels hipogrifs. Com a penyora per 
haver vençut el perillós vent es va haver de convertir, per als segles dels segles, en el guardià de l’espasa.
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MAMUT DE LA CANONJA LA CANONJA

Colla: Ball de Diables de la Canonja
Tipologia: foc, prehistòria
Any de construcció: 2021
Constructor: Dolors Sants
Material de construcció: fibra de vidre, roba 
per a les faldilles, acer per als punts de foc 
i alumini per a l’estructura dels portadors.
Pes: 45 kg
Dimensions (alt, ample, llarg): 3,3m, 1,6m, 3m
Punts de foc: 9 (2 als ullals, 2 a les potes, 2 a les 
orelles i 3 a la cua)
Nombre de portadors: 2
Web: www.diablescanonja.cat
https://www. facebook.com/diablescanonja/

El mamut és la bèstia de foc del Ball de Diables de la Canonja. Representa l’animal prehistòric, símbol del poble de la Canonja per la troballa 
de restes d’aquest al jaciment arqueològic de la Boella. El primer mamut de l’entitat el van fer un seguit de socis i sòcies, i consistia en un 
cap fet de fibra de vidre amb un pal de ferro, des del qual es feia ballar.
Més endavant, s’hi va incorporar el cos del mamut, fet de fusta i cobert amb un pelatge que simbolitzava el de l’animal.
L’any 2019, als pressupostos participatius de la Canonja, una de les idees guanyadores va ser la construcció d’una nova bèstia de foc, també 
la d’un mamut. Després de definir les necessitats i característiques que es volien per a la nova bèstia, es va encarregar l’escultura a l’artista 
i escultora Dolors Sans, la qual compta amb una gran experiència en construcció de bèsties de foc. El nou mamut va ser presentat el dia 6 
d’agost de 2021 a la Canonja.8



LA CANONJA DRAC FLAMEUSIGUALADA

Colla: Associació Cultural Dracs, Diables, 
Grallers i Tabals del Barri de Santa Caterina 
d’Igualada (Grup Mal-llamp d’Igualada)
Tipologia: foc, drac
Any de construcció: 1993
Constructor: Barri de Santa Caterina
Material de construcció: escuma de 
poliuretà i fibra de vidre
Pes: 40 kg
Dimensions (alt, ample, llarg): 2,4m, 1m, 1m
Punts de foc: 12 (2 a la boca, 4 a les ales,
3 a la cua i 3 a l’esquena)
Nombre de portadors: 1
Web: www.malllamp.cat
www.facebook.com/malllamp/

El Flameus, com indica el nom, és tot foc, és una mica l’estrella del grup Mal Llamp en el sentit que és un drac molt espectacular. Com que 
és de dimensió reduïda, està dotat de deu punts de foc i d’encesa totalment automàtica, cosa que provoca un efecte sorpresa davant del 
públic. Quan tothom observa com el drac balla enmig de la gent, de sobte, sense cap encenedor, el drac comença a treure foc per tots els 
punts. El material pirotècnic que utilitzem normalment són Franceses i Crackers.
Es va construir quan el grup portava ja cinc anys d’història  per facilitar les actuacions del grup. L’estrena ja va ser espectacular. Gràcies a 
una tirolina, va baixar des del balcó de l’Ajuntament d’Igualada tot encès. Des d’aquell dia, el drac ha fet centenars d’actuacions arreu de 
Catalunya i fora, com per exemple a Itàlia, i esperem que en faci moltes més durant molts anys.
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Mosquit Tigre de Can Baró BARCELONA

Colla: Associació Cultural Finestra de Can Baró
Tipologia: foc, insecte
Any de construcció: 2020
Constructor: Taller Sarandaca
Material de construcció:  fibra i potes de ferro
Pes: 47 kg
Dimensions (alt, ample, llarg):  3, 5 m, 1, 55 m, 1, 7 m
Punts de foc: 31 (3 a la boca, 2 a les ales, 
5 a la cua, 12 a les potes i  9 al cos)
Nombre de portadors: 1
Web: https://www.facebook.com/furesdecanbaro/

El Mosquit neix de la il·lusió de les Fures de Can Baró de tenir una bèstia de foc a la colla. El fet que els primers mosquits tigre de Barcelona 
es veiessin a Can Baró durant el mes de setembre del 2005 va fer que la colla decidís que la nostra bèstia seria el Mosquit Tigre.  Però encara 
van passar bastants anys fins que, l’any 2012, vam iniciar el procés de construcció del Mosquit tan desitjat. El juny del 2014 se’n va estrenar 
la figura original a la festa major del barri tot fent el pregó i el correfoc preceptiu. El juny del 2021 se n’ha estrenat la nova figura també al 
correfoc de Can Baró.
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LO BOC DE VANDELLÒSVANDELLÓS

Colla: Colla de Diables de Vandellós
Tipologia: foc, boc
Any de construcció: 2005
Constructor: Francesc Javaloy
Material de construcció: fibra de vidre
Pes: 70 kg
Dimensions (alt, ample, llarg): 2 m, 1,6 m, 1,5 m
Punts de foc: 22 (4 a les ales, 4 a la cua i altres 14 )
Nombre de portadors: 1
Web: https://colladediablesdevandellos.com/  

L’any 2004 va començar la creació de Lo Boc. Primer, se’n va fer el disseny sobre paper. Es va facilitar a l’escultor fotos de bocs de les 
muntanyes dels Dedalts, perquè pogués inspirar-se en el disseny de la bèstia de foc. Un cop fet el disseny, es va iniciar el segon pas: la 
construcció de la bèstia. L’escultor va crear el motlle amb guix, amb unes extremitats molt extremades i amb una caracterització molt 
definida. Un cop es va enllestir el motlle es va iniciar el contramotlle, fet amb fang i amb peces petites. Quan tots els contramotlles es van 
assecar, es van anar recobrint les parts de l’interior amb fibra de vidre.
El 17 de setembre del 2005 es va batejar. La Víbria de Tarragona va ser l’encarregada d’apadrinar Lo Boc. A partir d’aquell moment, Lo Boc 
iniciava un camí amb fermesa i amb l’objectiu de passar a ser un element més del bestiari català i de la tradició popular del nostre país.
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El Peix de Foc RODA DE TER

Colla: Diables del Pont Vell
Tipologia: foc, peix
Any de construcció: 2019
Constructor: Creacions Tallaferro
Material de construcció: fibra de vidre amb 
estructura metàl·lica
Pes: 60 kg
Dimensions (alt, ample, llarg):  2, 35 m, 1, 45 m, 4 m
Punts de foc: 16 (6 a la boca, 6 a les ales,
3 a la cua i altres)
Nombre de portadors: 2 
Web: https://www.facebook.com/Diables-
del-Pont-Vell-1008902425877474/
www.facebook.com/diablescanonja/

Al gener del 2017 vam començar les trobades per formar la  colla Diables del Pont Vell. Ens vam reunir 5 persones arran de la pèrdua del 
correfoc al nostre poble des de feia uns anys i motivades per formar la primera colla de diables de Roda de Ter.
L’any següent del nostre primer correfoc, vam presentar un projecte participatiu de cultura amb un primer esbós de la història del Peix 
de Foc i la maqueta de la bèstia que volíem portar a terme. La història va encantar a tothom que la va veure mentre va estar exposada 
i presentada i se’ns va acudir fer-ne un conte infantil mentre el Peix de Foc començava a agafar forma, ja que vam guanyar el projecte 
participatiu per poder-la construir.
El bateig del Peix de Foc va tenir lloc el 20 de setembre del 2019 a la Festa Major de Roda de Ter. Des de llavors ha actuat al correfoc de 
Roda de Ter l’any 2019 i l’any 2020.
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Fil·loxeretesSant Sadurní d’Anoia

Colla: Associació Festes de la Fil·loxera
Tipologia: foc, insectes
Any de construcció: 1987
Constructor: Dolors Sans
Material de construcció: fibra de vidre
Pes: 13 kg
Dimensions (alt, ample, llarg): 1,8 m, 0,75 m, 0,75 m
Punts de foc: 2 (2 a les banyes)
Nombre de portadors: 1
Web: http://www.festadelafiloxera.cat
https://ca-es.facebook.com/festadelafiloxera/

Les 30 fil·loxeretes, una per cada dia del mes de setembre, el mes de la verema, són una versió lliure de la fil·loxera i es van construir amb 
fibra de vidre l’any 1987. Són de color groc, les porta una persona i treuen foc per les antenes. Com la grossa, també ballen al ritme dels 
timbals. Les 30 fil·loxeretes formen part d’un ampli entremès, la Festa de la Fil·loxera, que commemora d’una forma popular i folklòrica el 
fet històric de la plaga de la fil·loxera que va afectar Catalunya el segle passat, però que va tenir una especial incidència a Sant Sadurní 
d’Anoia, on la vinya, el vi i, després, el cava, n’han estat el motor de l’economia i el progrés. La Festa de la Fil·loxera comença el 7 de 
setembre amb l’escampada de 30 fil·loxeretes com a preludi. L’endemà al migdia té lloc la Fil·loxera Infantil i, a la nit, hi ha la Baixada, amb 
la participació de tot l’entremès: ball de pagesos (diferents rotllanes de 6 balladors), el primer atac de la Fil·loxera, els ceps malalts (14 en 
forma de capgròs), els pagesos esverats, els set savis de Grècia (gegantons), l’atac final de la Fil·loxera, la solució dels set savis de Grècia, 
els ceps de peu americà i el triomf. 13



Cigonya Segunola Les Gunyoles 

Colla: Diables de Les Gunyoles
Tipologia: foc, animació
Any de construcció: 2010
Constructor: Elias Álvarez 
Material de construcció: fibra de vidre
Pes: 34 kg
Dimensions (alt, ample, llarg):  3 m, 2, 2 m, 3, 5 m
Punts de foc: 18 (4 a la boca, 8 a les ales i altres 6)
Nombre de portadors: 1
Web: https://www.facebook.com/diablesgunyoles/

L’any 1981 neix la colla de Diables de Les Gunyoles. Després d’uns anys actuant en solitari al poble i arreu de la comarca, es construeix el 
Drac, que va actuar des del 1991 fins al 2010, any en què ja no es va poder treure a causa del seu estat.  Aleshores, es va decidir crear la 
Segunola, una cigonya de foc que el substituiria. Així doncs, l’any 2010 es va presentar en societat.
És una cigonya perquè una de les teories sobre l’origen del topònim de Les Gunyoles fa referència a les cigonyes. A més, a la bandera de la 
Societat Coral La Roca hi ha una cigonya sobre una pedra.
Com a sortides destacades podem esmentar les Festes de la Tardor de Lleida, el 2011; la Bestiolada Infernal de Sant Pau d’Ordal el 2011 i la 
Mostra de Bestiari Festiu de Ploma de la Fira del Gall de Vilafranca, el 2010.
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Voliakoliana

Colla:  Diables d’Oliana
Tipologia: foc, mamífer
Any de construcció: 2019
Constructor: Pau Reig
Material de construcció: fibra de vidre 
i resina de poliéster
Punts de foc: 17
Nombre de portadors: 1
Web: https://www.facebook.com/Los-Voliaks-
dOliana-478292468930520/

El Voliak és una bèstia de foc feta per a la colla de diables Voliaks d’Oliana. Té 17 punts de foc distribuïts entre la boca, les ales i les potes, els 
quals s’encenen mitjançant un sistema elèctric que permet encendre’l a distància i en diferents fases.
Els voliacs (ratpenats) són animals que es vinculen amb el món del subconscient, moltes vegades relacionat amb els somnis. Per això, molts 
escriptors romàntics alemanys van plasmar aquest ésser als seus contes, els quals evocaven la fantasia i la imaginació per evadir-se del món 
vertader i emmirallar-se en els temors i les pors del subconscient, on veien la bellesa del mal.
La mateixa bellesa que s’intenta plasmar en aquesta figura, el Voliak, la bellesa malèvola que amb les seves ales t’encercla, t’abraça i et ve a 
buscar, i que et mira amb ulls penetrants i alhora t’ensenya els ullals. El Voliak està esculpit per plasmar tota l’anatomia d’aquest animal a la 
figura. Tant és així que la cua és un dels tres punts de suport de l’element.
Pel que fa als colors, tot i que aquests mamífers són molt foscos, s’ha optat per donar-hi colors marronosos i blancs i jugar amb el pelatge de 
la bèstia i el to granatós del nas, les potes i els nervis de les ales. 15



Tolc del Clot BARCELONA

Colla: Fundació Orfeó Martinenc
Tipologia: foc, drac
Any de construcció: 1995
Constructor: Xavier Jansana i Font
Material de construcció: fibra de vidre
i ànima de ferro
Pes: 200 kg
Dimensions (alt, llarg): 2, 5 m, 4 m
Punts de foc: 12 (3 a la boca, 4 a les ales,
2 a la cua i altres 3)
Nombre de portadors: 2
Web: https://diablesdelclot.cat/tolc/ 
https://www.facebook.com/diables.delclot/

En Tolc, la bèstia del Clot, va néixer l’any 1995 per substituir l’antic drac de roba, que ja estava molt malmès pel foc.
El  nom és fruit d’un concurs popular entre les escoles del barri, i és el nom del barri a l’inrevés.
És la primera bèstia de Catalunya sòcia del Club Super3 i ha actuat per tot Catalunya i a llocs com Lisboa o Elorrio (País Basc). 
A més, ha participat a la cursa d’El Corte Inglés de Barcelona.
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Gos CancerberCanoveLLes

Colla: Diables de Canovelles
Tipologia: foc, gos
Any de construcció: 2003
Constructor: Dolors Sans
Material de construcció: fibra de vidre
Pes: 60 kg
Dimensions (alt, ample, llarg): 3,15 m, 1, 4 m, 3,15 m
Punts de foc: 15 (9 a la boca, 4 a les ales i 2 a la cua)
Nombre de portadors: 2
Web: https://www.facebook.com/Diables-De-
Canovelles-465184580315083/

El va crear la constructora vilafranquina Dolors Sans l’any 2003 i es va presentar al juliol d’aquell mateix any a la Festa Major de Canovelles. 
Té tres caps de gos llebrer i li surten 5 serps del cos. És el gos defensor de la porta de l’infern. Disposa de música pròpia del compositor 
Enric Montsant.
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Abraxas Palau-solità i Plegamans

Colla: Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga
Tipologia: foc, gall
Any de construcció: 2016
Constructor: Dolors Sans 
Material de construcció: fibra de vidre
Pes: 50 kg
Dimensions (alt, ample, llarg): 2, 4 m, 2, 2 m, 2, 4 m
Punts de foc: 14 (4 a les ales, 5 a la cua i altres 5)
Nombre de portadors: 1
Web: https://www.facebook.com/elsdeixebles/

Abraxas és un gall en actitud altiva i de cant agressiu, amb les potes amenaçadores i les ales obertes, perpendiculars al gall. Té una 
actitud d’atac i de lluita i això el fa agressiu i potencia el projecte de ser un gall de foc. El gall és de l’espècie dels galls negres pel color del 
plomatge. El color de la pintura de base és negre, amb l’afegitó de matisos, tonalitats i colors irisats, que li donen més riquesa.

18

Cabrera de Mar



Rosegaescrots i la bruixa IsoldaCabrera de Mar

Colla: Diables Macabres de Cabrera de Mar
Tipologia: foc, boc
Any de construcció: 2015
Constructor: Dani Garrido (Tallers Creacions Tallaferro)
Material de construcció:  fibra de vidre
Pes: 60 kg
Punts de foc: 18 (2 a la boca i altres 16)
Nombre de portadors: 1
Web: https://www.facebook.com/Macabres- 
1386623518237004/

En Marc, un pescador local, va patir una malifeta de les bruixes un dia que pescava. El van enviar a Amèrica un dia en què aquestes van 
provocar huracans, terratrèmols i inundacions. Quan se’n van cansar, el van tornar a Cabrera de Mar. Quan va explicar la història a la resta 
de vilatans, aquests no el van creure. Ell, cansat que el tractessin com un boig, es va dedicar a buscar les bruixes que li havien fet tot allò. 
Quan les va trobar els va demanar que ataquessin la resta de vilatans i aquestes van començar a llançar encanteris de foc. La bruixa Isolda, 
la més poderosa de totes elles, va invocar en Rosegaescrots, un boc molt ferotge. S’hi va enfilar a sobre  i va perseguir tots els vilatans 
maleint-los amb aquests encanteris. Avui en dia encara segueixen maleint tots els ciutadans que gosen viure a la vila de Cabrera de Mar i 
sabotegen totes les celebracions que s’hi fan.
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Moskamot Hospitalet de Llobregat

Colla: Skamot Diabòlic de Santa Eulàlia
Tipologia: foc, insecte
Any de construcció: 2018
Constructor:  Toni Mujal
Material de construcció: resina de polièster
i fibra de vidre 
Pes: 47 kg
Dimensions (alt, ample, llarg): 1,5 m, 1, 4 m, 2, 2 m
Punts de foc: 6 (2 a la boca, 2 a la cua i 2 a les potes)
Nombre de portadors: 3
Web: https://es-es.facebook.com/skamot.
diabolik/

Perquè una figura de foc en forma de mosca?
Per dos motius principals:
1) D’una banda, per homenatjar el malnom del barri de Santa Eulàlia: el Barri de les Mosques, conegut així a mitjan segle XX pels múltiples 
setials que hi havia, on es triaven escombraries, una activitat que atreia multitud d’aquests insectes. És una forma de recordar com han 
millorat les condicions de vida al barri sense obviar com n’eren, de dures.
2) De l’altra, per recuperar la primera figura de foc que va existir a Hospitalet (ja fa anys desapareguda) i que era també una mosca.  
Aquesta primera mosca la va construir la colla Diables de l’Hospitalet, també desapareguda.
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Drac AstharothCaldes d’Estrac

Colla: Diables d’Estrac
Tipologia: foc, drac
Any de construcció: 1989
Constructor:  Toni Mujal
Material de construcció: fusta i fibra de vidre 
Pes: 36 kg
Dimensions (alt, ample, llarg):  2m, 1.3m, 1.8m
Punts de foc: 8 (2 a la boca i 6 a les ales)
Nombre de portadors: 1
Web: https://www.facebook.com/
groups/188990701909/about

Poc després de néixer, l’Astharoth va ser empresonat i tancat a les golfes de l’ajuntament. Va ser-ne alliberat el mateix any de la fundació 
de la Colla dels Diables d’Estrac, la qual es fa càrrec dels seus actes i malifetes arreu del nostre país.
Construït per Toni Mujal, s’ha convertit en figura emblemàtica a tots els pobles on va a cremar i centre d’atenció per la seva gran mobilitat 
en tots els correfocs.
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La Garrifera La Garriga

Colla: Front Diabòlic la Garriga
Tipologia: foc, drac
Any de construcció: 2016
Constructor: Jaume Comas
Material de construcció: fibra de vidre, 
fusta i alumini
Pes: 112kg
Dimensions (alt, ample, llarg):  3m, 1.5m, 11m
Punts de foc: 40 (3 a la boca, 2 a la cua i altres 35)
Nombre de portadors: 5
Web: https://frontdiabolic.wordpress.com/  https://
www.facebook.com/frontdiabolic.lagarriga/

La Garrifera és un drac que ha viatjat des dels orígens asiàtics més antics a través del temps fins trobar la colla que el sap fer ballar tal 
com ell desitjava. Durant aquest llarg viatge ha anat perdent la carn i la pell i ara només és un esquelet… Però, això sí, amb ganes de foc i 
disbauxa!
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SexotSant Cugat de Sesgarrigues

Colla: Ball de Diables Sant Cugat de Sesgarrigues
Tipologia: foc, cucafera
Any de construcció: 1994
Constructor: Amadeu Farré
Material de construcció: fibra de vidre i ferro
Pes: 480 kg
Dimensions (alt, ample, llarg): 2,7m, 1,75m, 4,95m
Punts de foc: 30 (7 a la boca, 3 a la cua i altres 20)
Nombre de portadors: 8
Web: http://sexesfoc.blogspot.com.es/  

El ball de diables Sexes Foc es va fundar l’any 1989 arran d’una iniciativa del grup de joves Peluts i Pelats. El 1994, a causa d’una important 
incorporació de nous membres, vam poder, per fi, fer realitat el nostre somni: construir un drac, el Sexot. Aquesta tasca la vam encarregar 
a l’Amadeu Farré, artista vilafranquí reconegut. El Sexot té cara de diable i cos de cucafera i disposa de trenta punts de foc.
La llegenda local li atribueix ser el fruit de la unió del diable i la diablessa, i ell mateix representa la personificació del Maligne.
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L’Entxuscat Molins de Rei

Colla: Grup de Foc Festinamus l’Entxuscat
Tipologia: foc, dragona
Any de construcció: 2004
Constructor: Jaume Coma
Material de construcció:  fusta, ferro, malla de 
galliner, espuma, roba de sac i pintura ignífuga
Pes: 450 kg
Dimensions (alt, ample, llarg): 3,5m, 2,5m, 8m
Punts de foc: 15 (4 a la boca, 6 a les ales, 
3 a la cua i altres 2)
Nombre de portadors: 5
Web: https://www.facebook.com/lenxuscat.
demolinsderei/

És una bèstia de foc molt entranyable. Quan no està carregada amb pirotècnia, és molt propera als infants, però un cop encesa, és molt 
ferotge. Tenim una frase que ens presenta als correfocs on participem: “BÈSTIA DE BÈSTIES, NASCUT DE LA RAUXA AMB FIGURA IMPONENT, 
L’ENTXUSCAT DE MOLINS DE REI”
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Drac Badalot L’Arboç

Colla: Ball de Diables de l’Arboç
Tipologia: foc, drac
Any de construcció: 1993
Constructor: Dolors Sans
Material de construcció: fibra de vidre
Pes: 125 kg
Dimensions (alt, ample, llarg):  2,5m, 1,5m, 2,6m
Punts de foc: 30 (a la boca)
Nombre de portadors: 2
Web: www.balldediablesdelarboc.cat/ https://
www.facebook.com/diablesdelarboc

Diversos elements s’ajuntaren per donar personalitat i identitat pròpia i un esperit arbocenc al Badalot. La ferotgia del drac prové dels dibuixos de formes 
terrorífiques de les jaquetes dels diables de la vila. La forma dels tridents del ceptrot de Llucifer i de la forca de la Diablessa han donat a les cinc boques del 
Badalot fins a trenta punts de foc i un estil propi de suport per als sortidors d’escurnes ardents. El disseny de les potes del Badalot recorda  les dels diables 
esgrafiats de principis de segle XX de la capella de l’Hospital de Sant Antoni Abat. El drac, amb una poderosa musculatura, ensenya desafiant les urpes.
Tenim una bèstia infernal de cinc caps d’aspecte ferotge, d’ulls atents que no deixen un racó sense setge i foc, de banyes cargolades, corbes i sinuoses, de grans 
queixals i llengües de sis puntes per on escup foc. Té unes urpes a punt per  atrapar els incauts i unes ales estripades que bateguen amb el so dels timbals 
d’arrels centenàries. El bateig va ser el dissabte de la Festa Major de l’Arboç del 1993. Va tenir cinc padrins, un per a cada cap: el Cabrot del Vendrell i els dracs 
de Sant Jaume dels Domenys, Banyeres, la Gornal i les Cabanyes.
El Badalot ha esdevingut l’ambaixador alat de l’Arboç per arreu del nostre país i també a altres contrades: Maó, Madrid, Aguilar de Campoo, Bilbao, Santiago de 
Compostel·la, Logronyo, Lisboa, Lucerna (Suïssa) i Bolonya (Itàlia). Any rere any, el quart diumenge d’agost ha demostrat als arbocencs l’estimació i l’afecte que 
sent per la vila i que expressa amb les enceses a plaça de dissabte a la tarda i diumenge al migdia i a la tarda; unes enceses totals que dedica a l’Arboç. 25



La Galera de Cambrils CAMBRILS

Colla: Colla de Diables de Cambrils Els Cagarrieres
Tipologia: foc, crustaci
Any de construcció: 2014
Constructor: Dolors Sans
Material de construcció: fibra de vidre
Pes: 45 kg
Dimensions (alt, ample, llarg): 3m, 1m, 4m
Punts de foc: 10 (4 a  la cua i altres 6)
Nombre de portadors:  1
Web: http://www.cagarrieres.cat
 https://www.facebook.com/diablescagarrieres

El Ball de Diables neix el 2002 i la bèstia de foc, el 2014, construïda per Dolors Sans.
La Galera es va estrenar el juny de 2014 en una trobada de bèsties on van participar-hi el drac de Gelida, el Gos Cancerber de Canovelles, 
el Boc de Vandellòs i la Farnaca de Cambrils.
És una bèstia de mar, naturalista, relacionada amb un crustaci típic de la cuina marinera: la galera.
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VoltorLa Bisbal d’Empordà

Colla: Associació Juvenil i Cultural Els Voltors
Tipologia: animació
Any de construcció: 2008
Constructor:  Taller Sarandaca - Ramon Aumedes
Material de construcció: fibra de vidre 
Pes: 45 kg
Dimensions (alt, ample, llarg):  1,9m, 4,52m, 1,58m
Nombre de portadors: 1
Web: https://elsvoltors.cat/   https://www.facebook.com/
elsvoltorslabisbal
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L’any 1996, l’artista bisbalenc Joan Abras va dissenyar el nostre símbol: el Voltor. Amb el pas dels anys i l’evolució de l’entitat han anat 
augmentant les ganes de tenir una bèstia que es pugui lluir i passejar. L’any 2008, l’escultor Ramon Aumedes va transformar la nostra idea 
en el que avui coneixem com el Voltor. D’un dibuix fet inicialment, se’n va fer una petita reproducció de fang  i després es va transformar 
en la bèstia de fibra de vidre. Finalment, l’agost del 2008 es va fer realitat el nostre somni i el 14 d’agost, amb motiu de la celebració de la 
Festa Major de la Bisbal, el Voltor va  debutar en una cercavila. Des d’aleshores, ha ballat a  cercaviles, trobades de bestiari i diversos actes 
populars d’arreu de Catalunya. Les seves dimensions el fan realment espectacular.



POLSEGUERA ARGEntona

Colla: Diables d’Argentona
Tipologia: foc, truja
Any de construcció: 2007
Constructor:  Marc Sala Audet
Material de construcció: resina de polièster
i alumini
Dimensions (alt, ample, llarg): 2,6m, 1,5m, 1,5m
Punts de foc: 14 (1 a la boca, 4 a les ales,
3 a la cua i altres 6)
Nombre de portadors: 1
Web: https://www.diablesdargentona.cat/
https://www.facebook.com/DiablesArgentona

Es va estrenar per la Festa Major de Sant Julià el 2008. La iniciativa sorgeix de la Colla de Diables d’Argentona, que anteriorment ja dispo-
sava d’un cap de truja amb ball propi. L’escultor que la modela i la construeix és en Marc Sala, membre de la Colla de Diables d’Argentona. 
El nom de Polseguera es deu a la llegenda que atorga el mot de replica-truges als vilatans d’Argentona. Resumint molt, podem dir que al 
poble s’esperava la visita del bisbe de Barcelona i en veure la polseguera que s’aixecava camí enllà es van fer repicar les campanes. Quina 
va ser la sorpresa quan van adonar-se que aquella polseguera en entrar al poble no era del carruatge del bisbe sinó d’un carro amb dues 
truges ben bacones.
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FOLQUI DE FOCl’Hospitalet de Llobregat

Tipologia: foc, gegant
Any de construcció: 2016
Constructor: Toni Mujal
Material de construcció: fibra, alumini i tela 
Pes: 56 kg
Dimensions (alt, ample, llarg):  3, 7 m, 3, 45 m, 0, 8 m
Punts de foc:  8 (2 a la cua i altres 6)
Nombre de portadors: 4
Web:   https://www.facebook.com/folquidefoc

La Colla Folcat Diabòlic neix l’any 2011 en el si de l’Associació Centre d’Esplai Xixell per l’afany de descobrir el món del foc, però no es 
registra com a colla fins l’any 2004.
La colla està formada per diables, adults i infants, i tabalers.
Amb l’objectiu de créixer dins de l’àmbit de la cultura del foc, es va crear la secció de Bufadors, Carioques i Pals de Foc i, posteriorment, es 
va pensar a crear una bèstia de foc. Aquesta bèstia es va concretar en un gegant de foc amb dues cares: el Folqui de Foc, bèstia aterridora 
amb dues grans banyes i ulls il·luminats. Amb 8 punts de foc, la seva potència és espectacular.
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PoLLot Menja Gats Montgat

Colla: Colla de Diables de Mongat
Tipologia: foc, pollastre
Any de construcció: 2016
Constructor:  membres de la colla
Material de construcció:  fibra de vidre: 
Dimensions (alt, ample, llarg):  2, 4 m, 2 m, 2, 4 m
Punts de foc: 14 (2 a la boca, 12 a les ales i 2 a la cua)
Nombre de portadors: 1
Web:  https://www.facebook.com/profile.
php?id=100009503845105

La bèstia neix de les mans de membres de la Colla. Després de 3 anys de construcció amb molts problemes (apareix destrossada al local en 
dues ocasions falten diners per al material i hi ha desànim entre la gent), el dia 24 d’abril de 2016, amb motiu de la celebració dels 18 anys 
de la Colla, es presenta a tot el públic i als vilatans de Montgat i de les rodalies.
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