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Ball de Diables de Vila-seca

El Ball de Diables de Vila-seca és un ball de diables, manifestació folklòrica de la cultura 
popular catalana, de Vila-seca. !
A Vila-seca existeixen referències prèvies a l’aparició de l’actual Ball de Diables de mitjans 
i finals del segle XIX. Aquestes actuacions de Diables al municipi, amb tota probabilitat, 
eren del model històric conegut com a Camp de Tarragona o Model de Participació 
Individual. Malgrat aquesta primera etapa, el 22 de març de 1989 es va recuperar el Ball 
seguint el Model Penedesenc, o Model Militar, amb les figures principals de Llucifer i la 
Diablessa, i de Sant Miquel. !
!
Els diables són components rasos dels exèrcits de Llucifer i es caracteritzen per dur tots 
una indumentària igual o molt semblant. Tots els diables, tabalers inclosos, vesteixen 
d’una mateixa forma, amb vestits de lli pintat, la samarreta del ball, espardenyes de set 
vetes i mitjons alts de cotó vermell. La roba de Llucifer i la Diablessa és diferent a la dels 
altres diables, ja que són els personatges principals. !
! Llucifer és el cap dels exèrcits infernals. Porta un vestit propi, diferenciat de la resta 
de diables, i en la seva roba predominen els detalls en daurats, per remarcar el seu paper 
de senyor de l’Infern. A més a més, porta un barret de copa i una capa. !
! La Diablessa és la mà dreta de Llucifer i també té un vestit propi. Enlloc de 
pantalons vesteix amb faldilla i al cap duu una pamela vermella. !
Els dos personatges no porten una maça com la dels diables, sinó uns elements 
anomenats Ceptres o Ceptrots per cremar les carretilles, Els dos són obra de l’escultor 
vila-secà del ferro Antoni Mas i Castelltort.!
!
!
!
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Ceptre de Llucifer Ceptre de la Diablessa
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Els personatges 

Arcàngel Sant Miquel

Llucifer

Diablessa

10 tabalers

1 encenedor

22 diables

Des del 2018 el Ball compta amb 10 tabals tradicionals elaborats per Xixo Luthier, 
construïts de forma artesana amb fusta pintada (de color negre) i pegats de pell de 
cabra. En els cossos dels tabals hi ha les representacions dels ceptres de Llucifer i de 
la Diablessa pintats en verd.  !
Pel que fa als tocs de tabal, el Ball té fins a 9 tocs propis: Passeig, Guerra, La Fura, 
Llucifer, Versots, Pregunta/Resposta, Infern, Carretillada i Nous Tabals. !
Aquests tocs s’intercalen i s’usen de forma diversa durant les actuacions, tot i que 
alguns tenen un ús exclusiu per a certs moments. !
El Ball de Diables de Vila-seca es presentà per primera vegada al Concurs Nacional 
de Tabals Tradicionals l’any 2019 a Cervera, quedant en segona posició. 

Tabals i música
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Ball de Diables Infantil de Vila-seca
Fins l’any 2018, els nens i nenes vila-secans que volien formar part del Ball de Diables 
s’integraven dins del ball Adult, on només podien realitzar tasques de suport o tocar el 
tabal, fins gairebé la majoria d’edat. !
L’any 2016 s’iniciava un procés de canvi que culminava el 12 de maig de 2018, amb 
el bateig de foc del nou Ball de Diables Infantil de Vila-seca, amb els Diablons d’Alforja 
com a padrins. !
El Ball Infantil naixia i és una secció del mateix Ball de Diables de Vila-seca, de 
manera que comparteix totes les característiques identificatives del Ball. La principal 
diferència a efectes d’estructura i funcionament és que, en el cas del Ball Infantil, 
disposa de dos diables encenedors, però tots dos, són diables del Ball Adult. La 
segona diferència fonamental és que no disposa de Sant Miquel, ja que no representa 
el Ball parlat. !

Les Actuacions!
El Cicle d’Actuacions del Ball de Diables de Vila-seca s’inicia al gener, en el marc de la 
Festa Major en honor a Sant Antoni Abat, amb la Nit del Foc. Aquest és l’acte amb 
major activitat pel Ball. Té una estructura estable formada pel Correfoc Petit, El Ball de 
Sant Miquel i Diables (el ball parlat), la Tabalada, el Correfoc i finalment el Sopar de 
Colles. L’endemà de la Nit del Foc, se celebra el Seguici Tradicional, amb el Ball de 
Diables (Petit i Adult) a la capçalera. Per acabar el Cicle d’Hivern, el Ball organitza la 
Carretillada, l’acte amb més pirotècnica de les seves actuacions. !
!
El segon moment de l’any amb més activitat és a l’estiu, amb la celebració de la Festa 
Major del barri de La Pineda, en honor a Sant Jaume i, la setmana següent, se celebra 
la Festa Major del Vila-seca en honor a Sant Esteve. El Ball de Diables hi participa 
amb diversos Correfocs i, novament, amb la seva participació en el Seguici 
Tradicional. !
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