
 



 



Commemoració del 125è aniversari del naixement d’Enric C. Commemoració del 125è aniversari del naixement d’Enric C. Commemoració del 125è aniversari del naixement d’Enric C. Commemoració del 125è aniversari del naixement d’Enric C. 
RicartRicartRicartRicart    
 
 Enric Cristòfor Ricart (1893-1960) va desplegar la seva creativitat artística 
amb moltes tècniques diferents. Pel seu tarannà personal tenia una manera de fer 
molt meticulosa i així s’aprecia en general en el seu art: la qualitat del seu gravat 
xilogràfic, amb el qual va ser tan destre, el subtil dibuix en diferents materials, la 
pintura a l’oli –molt deutora d’aquest dibuix- amb uns primers moments molt 
paral·lels a l’obra mironiana.  
 
Quan a la maduresa va pintar els vestits dels diables, també va utilitzar aquesta 
marcada línia negra per a traçar els contorns dels animals que poblen pantalons i 
jaquetes de tota la colla. Amb aquest conjunt de bestioles inventades va crear un 
imaginari propi a base de grocs, verds i vermells. Aquest “bestiari” dansava pels 
carrers de la vila en els anys més durs de la postguerra.  
 
En ocasió dels 125 anys del naixement de Ricart, la Biblioteca Museu Víctor 
Balaguer juntament amb el Ball de Diables de Vilanova i la Geltrú han produït 
aquesta mostra que ens trasllada a la Festa Major de l’any 1947, moment en què 
es recupera el Ball de Diables i on s’estrenen els vestits dissenyats i pintats per 
l’artista vilanoví.  
 
 

 



La seva trajectòriaLa seva trajectòriaLa seva trajectòriaLa seva trajectòria 
 

Enric Cristòfor Ricart nasqué a Vilanova i la Geltrú el 2 de novembre de 
1893, fill de Francesc Ricart Marrugat i Dolors Nin Ricart, tots dos progenitors 
procedents de famílies benestants locals. Ricart, el petit de tres germans, apareix 
sovint descrit com un nen malaltís, nascut setmesó. La mare va morir poc després 
del part, i el pare es tornà a casar amb Lola Valentí. Els seus primers anys escolars 
els passà a Vilanova, a l’Escola Pia, i més tard a l’Escola Industrial. 
 
A l’edat d’11 anys va ingressar a l’Escola d’Art de Francesc Galí, on tingué ocasió de 
coincidir amb altres joves artistes com Josep Francesc Ràfols o Joan Miró. coincidir amb altres joves artistes com Josep Francesc Ràfols o Joan Miró. coincidir amb altres joves artistes com Josep Francesc Ràfols o Joan Miró. coincidir amb altres joves artistes com Josep Francesc Ràfols o Joan Miró. 
Precisament amb aquest últim mantindria una molt bona amistat i compartirien Precisament amb aquest últim mantindria una molt bona amistat i compartirien Precisament amb aquest últim mantindria una molt bona amistat i compartirien Precisament amb aquest últim mantindria una molt bona amistat i compartirien 
taller al carrer Baix de Sant Pere de Barcelonataller al carrer Baix de Sant Pere de Barcelonataller al carrer Baix de Sant Pere de Barcelonataller al carrer Baix de Sant Pere de Barcelona. És en aquests anys que Ricart entra 
en contacte amb les avantguardes, coincidint amb l’exposició cubista que el 1912 
acullen les Galeries Dalmau. 
 
Incentivat pal mateix Galí, l’any 1914 viatja a Itàlia, on realitza una estada de sis 
mesos a Florència en companyia del també pintor vilanoví Rafel Sala. En aquesta 
ciutat, bressol del Renaixement, Ricart coneix de prop l’obra dels primitius italians, 
com Giotto, Fra Angelico o Botticelli, alhora que freqüenta els cercles artístics dels 
seguidors del moviment futurista. És també És també És també És també aquí on entra per primer cop en aquí on entra per primer cop en aquí on entra per primer cop en aquí on entra per primer cop en 
contacte amb el gravat al boix i la xilografia, camp en el qual serà considerat un contacte amb el gravat al boix i la xilografia, camp en el qual serà considerat un contacte amb el gravat al boix i la xilografia, camp en el qual serà considerat un contacte amb el gravat al boix i la xilografia, camp en el qual serà considerat un 
dels autors més destacats del seu tempsdels autors més destacats del seu tempsdels autors més destacats del seu tempsdels autors més destacats del seu temps, dotant els seus gravats d’un tractament 
igual al de la pintura o el dibuix.   
 
Durant la segona dècada del segle XX el país viu un creuament de tendències en el 
camp artístic. Conviuen diversos llenguatges plàstics i es solapen diferents 
generacions. Mentre que les tendències impressionistes o simbolistes encara hi 
són presents, les avantguardes avancen amb força: el cubisme aterra de la mà de 
Picasso, i el Noucentisme més pur, verbalitzat per Eugeni D'Ors al seu glossari l'any 
1906, comença a ser sobrepassat. Ricart es declara noucentista des de les planes . Ricart es declara noucentista des de les planes . Ricart es declara noucentista des de les planes . Ricart es declara noucentista des de les planes 
de la revista de la revista de la revista de la revista Themis Themis Themis Themis (1915(1915(1915(1915----1916)1916)1916)1916), editada a Vilanova juntament amb Ràfols i 
Damià Torrents, i on Ricart publica els seus primers gravats. El mediteranisme 
plàcid i endreçat que propugnaven els noucentistes serà omnipresent en la seva 
obra.  
 
El 1917 realitza la seva primera exposició individual a les Galeries Dalmau, on hi 
exposa pintura, dibuix i gravat. Després de Ricart, la mateixa galeria acolliria una 
exposició de Rafel Sala primer i de Joan Miró després, la qual cosa va fer que Josep 
Maria Junoy, des de la revista Trossos, parlés d’ells per primer cop com l’Escola de 
Vilanova.   
 
Precisament ells tres –Ricart, Sala i MiróRicart, Sala i MiróRicart, Sala i MiróRicart, Sala i Miró---- serien el 1918 els fundadors, juntament  serien el 1918 els fundadors, juntament  serien el 1918 els fundadors, juntament  serien el 1918 els fundadors, juntament 
amb Francesc Domingo i el crític Llorens Artigas, de l’associació artística amb Francesc Domingo i el crític Llorens Artigas, de l’associació artística amb Francesc Domingo i el crític Llorens Artigas, de l’associació artística amb Francesc Domingo i el crític Llorens Artigas, de l’associació artística Agrupació Agrupació Agrupació Agrupació 
CourbetCourbetCourbetCourbet (1918 (1918 (1918 (1918----1919).1919).1919).1919). Aquest grup artístic, que tingué una durada aproximada d’un 
any, declarava el seu rebuig al modernisme, amb una proposta artística amb 
ressons de Cézanne en l’estructura i l’esquartament de la forma, i una factura més 
realista sense deixar d’emprar estridències de color.  
 
L’any 1920 viatja a París, coincidint amb l’esclat del el moviment dadaista, que des 
dels seus postulats noucentistes no acaba de comprendre, a l'igual que no 



comparteix l'aventura surrealista que abduirà a altres artistes coetanis com el seu 
amic Joan Miró. Tot i que festejarà en algun moment amb el cubisme, Ricart no Ricart no Ricart no Ricart no 
abandonarà mai la seva maabandonarà mai la seva maabandonarà mai la seva maabandonarà mai la seva manera de fer, ordenada, rigorosanera de fer, ordenada, rigorosanera de fer, ordenada, rigorosanera de fer, ordenada, rigorosa i seriosa, "de bones  i seriosa, "de bones  i seriosa, "de bones  i seriosa, "de bones 
maneres". maneres". maneres". maneres". No rebutja les avantguardes, ans el contrari, és un gran coneixedor de 
les manifestacions artístiques que l’envolten. Durant els anys vint està molt actiu, 
viatja sovint, participa en exposicions oficials, assisteix a tertúlies artístiques i 
conviu amb moltes artistes que s’aproximen a l’avantguarda més trencadora. Ara 
bé, Ricart havia forjat ja un determinat criteri estètic, molt clar, i poc amic 
d'extravagàncies, que serà el que marcarà i identificarà la seva obra. 
 
A partir del 1926 s’estableix definitivament a Vilanova, on es convertiria en un dels A partir del 1926 s’estableix definitivament a Vilanova, on es convertiria en un dels A partir del 1926 s’estableix definitivament a Vilanova, on es convertiria en un dels A partir del 1926 s’estableix definitivament a Vilanova, on es convertiria en un dels 
personatges imprescindibles en la vida cultural localpersonatges imprescindibles en la vida cultural localpersonatges imprescindibles en la vida cultural localpersonatges imprescindibles en la vida cultural local. Ell i Joaquim Mir, que s’havia 
instal·lat a la vila uns anys abans, serien durant anys dos dels reclams més 
destacats en el món artístic i cultural vilanoví, amb projectes tan arrelats a la 
societat vilanovina amb la decoració del Cafè Foment. L’any 1947, amb el disseny 
dels vestits del Diables de Vilanova, Ricart vincularia la seva obra a la cultura 
popular vilanovina i, potser sense ser del tot conscient, iniciaria la tradició de vestir 
els Diables de Vilanova amb indumentàries dissenyades per artistes locals. L’altre L’altre L’altre L’altre 
ggggran símbol de la seva vinculació amb la festa seria el Drac de Vilanovaran símbol de la seva vinculació amb la festa seria el Drac de Vilanovaran símbol de la seva vinculació amb la festa seria el Drac de Vilanovaran símbol de la seva vinculació amb la festa seria el Drac de Vilanova, projectat el 
1948 –l’anterior Drac havia desaparegut durant la Guerra Civil- i la Mulassa. 
 
Ricart va morir l’11 de març de 1960 a Vilanova i la Geltrú, a l’edat de 66 anys.  
 



L’expoL’expoL’expoL’exposiciósiciósiciósició    
 
La mostra consisteix en un conjunt de 16 banderoles, que recuperen les fotografies 
del Ball de Diables de 1947 pertanyents al Fons Horro i Morera que es troba 
consultable a l’Arxiu Comarcal del Garraf.  
 
Juntament amb aquestes imatges històriques, s’exposa el conjunt de vestits d’Enric 
Cristòfor Ricart. Aquest conjunt està format per: 
 

o El vestit de Llucifer 
o El vestit de Diables 
o La túnica de l’Àngel Sant Miquel 
o 9 vestits de la colla de Diables 
o Ceptrot del Ball de Diables 
o 11 maces 
o 1 tabal 

 
 
A més d’aquesta indumentària, a la mostra es pot visitar: 

o El Drac dissenyat per Ricart. D’aquella època conserva el cos, mentre 
que el cap és una recreació posterior.  

o El cap de la Mulassa  
 

 
Fotografia de l’exposició Vestits de Foc que es va celebrar a la Biblioteca Museu 

Víctor Balaguer l’any 2013. En aquesta mostra hi van ser presents, a més del Drac, 
alguns vestits de cadascuna de les col·leccions de vestits dipositades al Museu fins 

aquell moment: E. C. Ricart, Armand Cardona Torrandell i Joaquim Budesca 
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Diari de Vilanova i la Geltrú, 9 d’agost de 1947. Pàg. 2 
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Diari de Vilanova i la Geltrú, 9 d’agost de 1947. Pàg. 2 
 
 
 
LLUCIFER 
(Presentació) 
 
Havem pujat de l’Avern  
i venim a fer xerinola 
per veure d’engroixir l’escola 
dels maleïts del Pare Etern.  
Som una colla de diables,  
tots de casa molt bona, 
que venim a passar l’estona 
en aquest món de miserables. 
Belcebú! I quin fornal!!; 
havem vingut per fer gresca 
 
 

i resulta que fa més fresca 
allà a la caldera infernal. 
Maleït sigui aquell moment 
en què vàrem pensar això, 
doncs que’ls mortals esteu pitjor 
que nosaltres allà a l’infern. 
Apa dimonis, prompte, enllestiu 
amb les vostres exclamacions 
i tornarem entre els tions 
a acabar de passar l’istiu. 



 
 
Ball parlat “Versots”.  Plaça de la Vila 
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DIABLE 1 
 
Jo soc el diable més vell 
dels primers que s’han format, 
estic de tot arreu torrat, 
des dels peus fins al clatell. 
Porto ple el meu farcell 
dels qui clamen dels advocats 
i dels escrivans, que assentats, 
roben en els seus judicis, 
fent així us beneficis 
que deixen als clients pelats. 
 
LLUCIFER 
(Resposta) 
 
Tens raó, podrit bavós, 
ja pots fer còrrer la dita 
que d’advocats i procuradors 
en farem bona collita: 
a l’Infern de dos en dos. 

DIABLE 2 
 
Vinc de tota l’encontrada 
molt alegre i molt content, 
doncs que d’ixent a ponent, 
on he fet la meva estada, 
he escoltat gemecs de secada 
dels pagesos ben enriquits, 
que ploren esporuguits 
pel caire que ha pres el blat, 
diuen que se’ls ha cremat 
i això els deixa estemordits. 
 
LLUCIFER 
(Resposta) 
 
Corra, maleït, obre el canal, 
que no’s perdi cap més anyada, 
contentem aquesta gent formal, 
i si l’aigua és atascada 
que arregli l’aixeta en Rigual.
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DIABLE 3 
 
Corrent més lleuger que’l suro 
he voltat totes les sínies, 
i he vist com les albergínies 
i altres verdures, van a duro.  
Per l’obrer, és un apuro 
complir el precepte diari, 
doncs que’l seu pobret erari 
no dona per a gastar tant, 
però el siniaire, mentrestant, 
té un somriure estrafalari. 
 
LLUCIFER 
(Resposta) 
 
Ja els hi pots dir, gran Esterivot, 
fent-los-hi saber a aquesta gent 
que si aquí ho apugen tot, 
a l’Infern els escalivarem 
com s’escaliva un pebrot. 

DIABLE 4 
 
Vinc cansat, fent saltirons, 
corrent la Ceca i la Meca, 
i arreu donen la teca, 
tallant d’un llibret els cupons. 
En el món hi han il·lusions 
per aquest repartiment, 
aixís contenten la gent 
fent trevallar les tisores, 
els estanquers, els adroguers, 
els sastres i les llevadores. 
 
LLUCIFER 
(Resposta) 
 
M’has agradat, rei dels tions, 
i en les teves correries 
diga’ls-hi a aquests beneitons 
que’s deixin de ximpleries, 
doncs a l’Infern... no hi han cupons.
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DIABLE 5 
 
Pels defores, sota els garrofers, 
segons diuen els pagesos,  
que’n això són molt entesos, 
s’hi troben uns grans papers 
que demostren per demés 
el mal ús que se n’ha fet, 
doncs que si d’una cara és net 
en l’altre s’hi veu llevor, 
producte d’un àpat senyor 
que’ls ha fet plorar l’ullet.  
 
LLUCIFER 
(Resposta) 
 
Tu ets el del barret fumat 
amb la mirada sempre a terra, 
ben segur que’l que has explicat 
tot venint del mas d’en Serra 
ho deus haver trepitjat. 

DIABLE 6 
 
El jovent d’avui en dia 
no tenen res de formal, 
llueixen sense cap ral 
fent-ne d’això maestria. 
El jovent sempre confia 
Que allà on no arriba el diner 
potser hi arribi, potser, 
el que tenen de pamet, 
i és clar, el tall jovenet, 
sempre avalota el galliner. 
 
LLUCIFER 
(Resposta) 
 
Tu que’ts el dimoni Satrot 
conreua aquests neguits 
entre el jovent, que’s el tot 
per fer els nostres sofregits 
allà a l’infern, ¡jo’t refot! 
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DIABLE 7 
 
Jo he seguit tota la platja 
des de Vilanova fins a Sitges, 
he vist cames sense mitges 
i cossos sense ropatge. 
Les dones, amb poc bagatge, 
passen bé la temporada 
ensenyant la pell cremada 
com si hagués estat al foc, 
i us prometo que falta poc 
per clavar-hi queixalada. 
 
LLUCIFER 
(Resposta) 
 
Molt bé, diable escanyolit, 
deixa-les que ensenyin les costelles, 
que a l’Infern, fent sofregit, 
les courem a les graelles 
el dia que fem un convit. 

DIABLE 8 
 
Dels diables soc el més xic, 
i per moltes causes estranyes 
porto més llargues les banyes 
que cap dels que m’han precedit. 
El carrer Caputxins he seguit 
corrent-lo del tot a peu, 
m’he entrebancat arreu, 
i això que sé les tresqueres; 
és que són tan grans les aceres 
que’l carrer gairebé no es veu. 
 
LLUCIFER 
(Resposta) 
 
Tira endavant, dimoni esquat, 
no portessis tanta banyada 
no t’hauries entrebancat 
pel carrer de nomenada 
que han deixat tan ben parat.  
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DIABLESSA 
 
Diables, companys de tortura, 
jo soc d’aquelles donotes 
que’ls diuen toca-mitjotes 
per haver estat una malura. 
A l’Avern soc una figura 
perquè sé molt de cuinar, 
i en l’art de ben menjar 
és cosa de llepar-se els dits. 
Jo els hi faig molts requisits 
Que aquí a la terra no hi ha. 

 
 
Sopes de sofre i plom 
fetes amb suc de petroli; 
nosaltres, no gastem pas oli; 
per això, tots, som el que som. 
Si algun dia em vé a tomb 
Faig estofat d’argamassa 
Cuit amb séu, que’s bona grassa. 
Però enguany, per la Festa Major, 
farem un àpat molt millor: 
ens cruspirem tots la Mulassa.  
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ÀNGEL 
 
Prou de fer-ne brometa 
gent falsa i emmascarada, 
torneu-s’en altra vegada 
als dominis d’en Banyeta; 
deixeu a la vila quieta, 
deixeu-la avui en pau, 
i humilleu-vos com l’esclau, 
que per sempre heu d’ésser-ho. 
 

I a la caldera d’en Botero, 
fins l’any vinent, si a Déu plau. 
             
                   *** 
 
Verge blanca de les Neus, 
vós que esteu en alts confins 
protegiu als vilanovins 
de tots aquests galifardeus.



Biblioteca Museu Víctor Balaguer 
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jajajaja----, els feie, els feie, els feie, els feien inadequats del tot en els nostres dies. Això féu que la Comissió n inadequats del tot en els nostres dies. Això féu que la Comissió n inadequats del tot en els nostres dies. Això féu que la Comissió n inadequats del tot en els nostres dies. Això féu que la Comissió 
cregués convenient de pregar a En Lluís VAYREDA i AULET la composició d’uns cregués convenient de pregar a En Lluís VAYREDA i AULET la composició d’uns cregués convenient de pregar a En Lluís VAYREDA i AULET la composició d’uns cregués convenient de pregar a En Lluís VAYREDA i AULET la composició d’uns 
versos nous adients al Ball, cosa a la que accedí ...versos nous adients al Ball, cosa a la que accedí ...versos nous adients al Ball, cosa a la que accedí ...versos nous adients al Ball, cosa a la que accedí ...    
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Pas endiablat. Carrer de Barcelona 
© Arxiu Comarcal del Garraf. Fons Horro 

 
 
 
 
 
El «Ball de Diables» villanovés es el «Ball de Diables» más caro de CataluñaEl «Ball de Diables» villanovés es el «Ball de Diables» más caro de CataluñaEl «Ball de Diables» villanovés es el «Ball de Diables» más caro de CataluñaEl «Ball de Diables» villanovés es el «Ball de Diables» más caro de Cataluña. Por . Por . Por . Por 
cada actuación, estos «diables» cobraron 500 pesetas durante la pasada fiesta cada actuación, estos «diables» cobraron 500 pesetas durante la pasada fiesta cada actuación, estos «diables» cobraron 500 pesetas durante la pasada fiesta cada actuación, estos «diables» cobraron 500 pesetas durante la pasada fiesta 
mayor.   mayor.   mayor.   mayor.       
Pero nobleza obliga a aclarar que estas pesetas y muchas más que se recaudaron Pero nobleza obliga a aclarar que estas pesetas y muchas más que se recaudaron Pero nobleza obliga a aclarar que estas pesetas y muchas más que se recaudaron Pero nobleza obliga a aclarar que estas pesetas y muchas más que se recaudaron 
fueron entregadas a la Junta de nuestro Santo Hospital. fueron entregadas a la Junta de nuestro Santo Hospital. fueron entregadas a la Junta de nuestro Santo Hospital. fueron entregadas a la Junta de nuestro Santo Hospital.     
Unos diablos angelicales, Unos diablos angelicales, Unos diablos angelicales, Unos diablos angelicales, en suma. en suma. en suma. en suma.     
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El bé sobre el mal. Carrer de Barcelona 
© Arxiu Comarcal del Garraf. Fons Horro 

 
 
 
 
 
Igualmente se publica para general conocimiento y satisfacción, que la Igualmente se publica para general conocimiento y satisfacción, que la Igualmente se publica para general conocimiento y satisfacción, que la Igualmente se publica para general conocimiento y satisfacción, que la 
recaudación obtenida por lrecaudación obtenida por lrecaudación obtenida por lrecaudación obtenida por los postulantes de la Sección Folklórica de la Sociedad os postulantes de la Sección Folklórica de la Sociedad os postulantes de la Sección Folklórica de la Sociedad os postulantes de la Sección Folklórica de la Sociedad 
Coral «La Unión Villanovesa», acompañando al «Ball de Diables», juntamente con el Coral «La Unión Villanovesa», acompañando al «Ball de Diables», juntamente con el Coral «La Unión Villanovesa», acompañando al «Ball de Diables», juntamente con el Coral «La Unión Villanovesa», acompañando al «Ball de Diables», juntamente con el 
importe de las exhibiciones realizadas frente a diversas casas particulares, importe de las exhibiciones realizadas frente a diversas casas particulares, importe de las exhibiciones realizadas frente a diversas casas particulares, importe de las exhibiciones realizadas frente a diversas casas particulares, 
asciende a la suma de tres mil ciento veinasciende a la suma de tres mil ciento veinasciende a la suma de tres mil ciento veinasciende a la suma de tres mil ciento veintitrés pesetas con treinta céntimos titrés pesetas con treinta céntimos titrés pesetas con treinta céntimos titrés pesetas con treinta céntimos 
(3.123,30 ptas.), que ayer al mediodía fué entregada a la Junta del Santo Hospital (3.123,30 ptas.), que ayer al mediodía fué entregada a la Junta del Santo Hospital (3.123,30 ptas.), que ayer al mediodía fué entregada a la Junta del Santo Hospital (3.123,30 ptas.), que ayer al mediodía fué entregada a la Junta del Santo Hospital 
por los componentes de dicha Comisión. por los componentes de dicha Comisión. por los componentes de dicha Comisión. por los componentes de dicha Comisión.     
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L’Encenedor, Rafael Pujol i Coll 
© Arxiu Comarcal del Garraf. Fons Horro 

 
 
 
 

 
S’apagaren els llums de tota la Plaça i tingué lloc una fantàstica dansa a l’entorn S’apagaren els llums de tota la Plaça i tingué lloc una fantàstica dansa a l’entorn S’apagaren els llums de tota la Plaça i tingué lloc una fantàstica dansa a l’entorn S’apagaren els llums de tota la Plaça i tingué lloc una fantàstica dansa a l’entorn 
del monument a Josep Tomàs VENTOSA, que durà un quart d’hora, on al compàs del monument a Josep Tomàs VENTOSA, que durà un quart d’hora, on al compàs del monument a Josep Tomàs VENTOSA, que durà un quart d’hora, on al compàs del monument a Josep Tomàs VENTOSA, que durà un quart d’hora, on al compàs 
del timbal, ni per un moment deixà de saltardel timbal, ni per un moment deixà de saltardel timbal, ni per un moment deixà de saltardel timbal, ni per un moment deixà de saltar----se i dese i dese i dese i de cremar piules fins a exhaurir cremar piules fins a exhaurir cremar piules fins a exhaurir cremar piules fins a exhaurir----
ne les existències” ne les existències” ne les existències” ne les existències”     
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Lluïment. Carrer de Barcelona 
© Arxiu Comarcal del Garraf. Fons Horro 

 
 
 
 
    
L’espurneig del foc en la fosca, semblava un eixam de mosquits rutil·lants, que L’espurneig del foc en la fosca, semblava un eixam de mosquits rutil·lants, que L’espurneig del foc en la fosca, semblava un eixam de mosquits rutil·lants, que L’espurneig del foc en la fosca, semblava un eixam de mosquits rutil·lants, que 
també fiblaven a la pell. també fiblaven a la pell. també fiblaven a la pell. també fiblaven a la pell.     
L’espectacle d’aquesta exhibició de foc i de soroll, deixà meravellades a totes les L’espectacle d’aquesta exhibició de foc i de soroll, deixà meravellades a totes les L’espectacle d’aquesta exhibició de foc i de soroll, deixà meravellades a totes les L’espectacle d’aquesta exhibició de foc i de soroll, deixà meravellades a totes les 
persones que el presenciaren, afpersones que el presenciaren, afpersones que el presenciaren, afpersones que el presenciaren, afirmant que fou el d’efectes més sorprenents de irmant que fou el d’efectes més sorprenents de irmant que fou el d’efectes més sorprenents de irmant que fou el d’efectes més sorprenents de 
tots els realitzats durant aquell dia.  tots els realitzats durant aquell dia.  tots els realitzats durant aquell dia.  tots els realitzats durant aquell dia.      
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Ball Parlat “Versots” davant del Foment. Plaça dels Cols 
© Arxiu Comarcal del Garraf. Fons Horro 

  
 
 
A les sis de la tarda, sortiren del «Fomento Villanovés» i exhibiren el seu ball davant A les sis de la tarda, sortiren del «Fomento Villanovés» i exhibiren el seu ball davant A les sis de la tarda, sortiren del «Fomento Villanovés» i exhibiren el seu ball davant A les sis de la tarda, sortiren del «Fomento Villanovés» i exhibiren el seu ball davant 
del local de la Societat. Com que aquesta ballada havia estat prèviament del local de la Societat. Com que aquesta ballada havia estat prèviament del local de la Societat. Com que aquesta ballada havia estat prèviament del local de la Societat. Com que aquesta ballada havia estat prèviament 
anunanunanunanunciada, la Plaça d’Espanya estava ja plena de gom a gom de persones ciada, la Plaça d’Espanya estava ja plena de gom a gom de persones ciada, la Plaça d’Espanya estava ja plena de gom a gom de persones ciada, la Plaça d’Espanya estava ja plena de gom a gom de persones 
daleroses de veure novament l’espectacle del «Ball de Diables».daleroses de veure novament l’espectacle del «Ball de Diables».daleroses de veure novament l’espectacle del «Ball de Diables».daleroses de veure novament l’espectacle del «Ball de Diables».    
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Formació del Ball de Diables 
© Arxiu Comarcal del Garraf. Fons Horro 

 
 
    
Es de destacar también la magnífica traca valenciana con que los vecinos de la Es de destacar también la magnífica traca valenciana con que los vecinos de la Es de destacar también la magnífica traca valenciana con que los vecinos de la Es de destacar también la magnífica traca valenciana con que los vecinos de la 
Rambla del Caudillo obsequiaron a los componentes del «Ball de Diables»Rambla del Caudillo obsequiaron a los componentes del «Ball de Diables»Rambla del Caudillo obsequiaron a los componentes del «Ball de Diables»Rambla del Caudillo obsequiaron a los componentes del «Ball de Diables» cuando  cuando  cuando  cuando 
éstos se dirigían a la Plaza del 18 de Julio, y la ejecución de «Les Danses de éstos se dirigían a la Plaza del 18 de Julio, y la ejecución de «Les Danses de éstos se dirigían a la Plaza del 18 de Julio, y la ejecución de «Les Danses de éstos se dirigían a la Plaza del 18 de Julio, y la ejecución de «Les Danses de 
Vilanova» que, a cargo de la Sección Folklórica de «La Unión Villanovesa», fueron Vilanova» que, a cargo de la Sección Folklórica de «La Unión Villanovesa», fueron Vilanova» que, a cargo de la Sección Folklórica de «La Unión Villanovesa», fueron Vilanova» que, a cargo de la Sección Folklórica de «La Unión Villanovesa», fueron 
danzadas en estos festejos del mediodía.  danzadas en estos festejos del mediodía.  danzadas en estos festejos del mediodía.  danzadas en estos festejos del mediodía.      
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E. C. Ricart tirant una carretilla 
© Arxiu Comarcal del Garraf. Fons Horro 

 
 
 

 
A raíz de la reaparición en nuestras calles del estrepitoso «Ball de Diables» y de la A raíz de la reaparición en nuestras calles del estrepitoso «Ball de Diables» y de la A raíz de la reaparición en nuestras calles del estrepitoso «Ball de Diables» y de la A raíz de la reaparición en nuestras calles del estrepitoso «Ball de Diables» y de la 
pacífica «Mulassa» ya se habla de iniciar una suscripción para adquirir upacífica «Mulassa» ya se habla de iniciar una suscripción para adquirir upacífica «Mulassa» ya se habla de iniciar una suscripción para adquirir upacífica «Mulassa» ya se habla de iniciar una suscripción para adquirir un «Drac» n «Drac» n «Drac» n «Drac» 
feroz, a la altura de los que acaparan el pánico popular en las fiestas mayores feroz, a la altura de los que acaparan el pánico popular en las fiestas mayores feroz, a la altura de los que acaparan el pánico popular en las fiestas mayores feroz, a la altura de los que acaparan el pánico popular en las fiestas mayores 
panadesenses.panadesenses.panadesenses.panadesenses.    
Eso es toda una ofensiva folkEso es toda una ofensiva folkEso es toda una ofensiva folkEso es toda una ofensiva folk----lórica. lórica. lórica. lórica.     
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIESACTIVITATS COMPLEMENTÀRIESACTIVITATS COMPLEMENTÀRIESACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
 
 
Dimecres 1 d’agost a les 17.30 h  

Taller familiar de Festa Major  

Tela amb aquests diables!Tela amb aquests diables!Tela amb aquests diables!Tela amb aquests diables!    

Visita a l’exposició dedicada als vestits de Diables d’Enric C. Ricart, i taller plàstic 
per a crear els nostres diables inspirant-nos en l’imaginari creat per Ricart. 

Adreçat a nens i nenes de 4 a 10 anys, acompanyats d’un adult. 

Activitat gratuïta 

Cal fer reserva prèvia al telèfon 93 815 42 02 o bé a través del correu electrònic 
informacio@victorbalaguer.cat.  

 

 

 

Mirades a la col·lecció: les col·leccions del segle XX al Museu BalaMirades a la col·lecció: les col·leccions del segle XX al Museu BalaMirades a la col·lecció: les col·leccions del segle XX al Museu BalaMirades a la col·lecció: les col·leccions del segle XX al Museu Balaguerguerguerguer    
Visita comentada a les col·leccions del segle XX que formen part del fons de la 
Biblioteca Museu Víctor Balaguer, amb un recorregut des del 1900 fins al 1960 a 
través del Llegat 56, les pintures del Cafè Foment i la col·lecció d’art contemporani. 
Amb motiu de l’exposició “Els vestits de Diables d’Enric C. Ricart”, la visita farà 
especial incidència en l’obra d’aquest artista dins de les col·leccions del Museu. 
Dates: 

• Dijous 5 de juliol a les 19.30 h 
• Dijous 16 d’agost a les 19. 30 h  
• Dijous 13 de setembre a les 19.30 h  

Activitat gratuïta 

Cal fer reserva prèvia al telèfon 93 815 42 02 o bé a través del correu electrònic 
informacio@victorbalaguer.cat. 

 

 

 

Casals d’estiu 2018 

Diablets al jardíDiablets al jardíDiablets al jardíDiablets al jardí    

A través d’un joc de pistes al jardí del Museu, buscarem els objectes que ens 
permetran solucionar l’enigma que amaguen els vestits de diables pintats per Enric 
Cristòfor Ricart.  

Adreçat a nens i nenes d’entre 6 i 12 anys. Màxim 20 infants per grup. 

Dates: del 3 al 31 de juliol, els dimarts, dimecres i dijous de 10.30 a 12 h. 

Activitat gratuïta 

Cal fer reserva prèvia al telèfon 93 815 42 02 o bé a través del correu electrònic 
informacio@victorbalaguer.cat. 
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Avinguda Víctor Balaguer, s/n   

08800 Vilanova i la Geltrú 

Tel. 93 815 42 02  

informacio@victorbalaguer.cat 

www.victorbalaguer.cat 

 

 

 

HORARI: 

Matins: de dimarts a divendres de 10 a 14 h 

Dissabtes i diumenges d’11 a 14 h 

Tardes: de dimarts a dissabte de 17 a 19 h; excepte dijous, de 19 a 21 h 

Dilluns tancat 
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