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QUI SOM

El Grup de Diables de Castellterçol neix a Castellterçol l’estiu de 1995, 
ideat pel grup de l’Esplai Draks, entitat d’educació en el lleure infantil i 
juvenil.

La nostra primer actuació va ser el desembre del 1995 en motiu de la 
celebració del Caga Tió a la plaça Prat de la Riba. Des de llavors hem fet 
varis actes convertint-nos en una entitat molt activa que ens  ha portat a 
organitzar el primer Festival del Foc dels Països Catalans l’any 2010.

La nostra colla està formada per unes 60 persones entre diables i tabalers. 
Els diables s’encarreguen de portar a terme l’espectacle pirotècnic i els 
tabalers els acompanyen posant el ritme al correfoc o a l’activitat que 
sigui!
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QUÈ FEM

La nostra activitat principal són els correfocs, tot i que hem fet altres 
activitats com cercaviles de bèsties, acompanyament als Reis Mags, 
participar en la revetlla de Sant Joan i col·laborar en altres festes populars 
i tradicionals. 

Però el que més ens agrada són els correfocs i volem transmetre aquesta 
passió als infants dels nostres pobles. Per a això us animem a participar 
amb nosaltres als correfocs infantils.

Un correfoc és un joc o espectacle que es fa als carrers de les ciutats i 
pobles, on l'objectiu és 
“evitar” la pirotècnia usada 
pels diables i pels éssers 
imaginaris i mitològics que 
es representen. És un acte 
celebrat majoritàriament a 
Catalunya, però també s'ha 
estès pel País Valencià, les 
Illes Balears i la Catalunya 
N ord. Té les seves arrels en el 
Ball de Diables ja 
documentat en el segle XII, 
però no va ser fins al segle 
XX que va prendre la seva 
forma actual.

Correfoc infantil:

Els correfocs infantils es diferencien dels correfocs per adults en la 
intensitat del tro, ja que aquest pot ser menor o inexistent, menys fum i 
amb foc fred (guspires que no cremen). 
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COM HO FEM

Els correfocs es duen a terme per diables de la colla protegits amb les 
casaques i pantalons fets d’un teixit especial preparat per cobrir-nos. Els 
vestits actualment són de cotó, pell o teles ignífugues.

També utilitzem les forques que són uns suports de ferro on cremem els 
artificis pirotècnics.  

Els nostres correfocs infantils consisteixen en fer participar els nens 
i nenes, sempre acompanyats dels diables que vetllaran per la seva 
seguretat i els faran gaudir de l’espectacle. Els nens i nenes ballaran i 
saltaran al costats dels diables.

El correfoc infantil és molt similar al d'adults, però en l'infantil els diables 
sempre porten la forca enlaire, mai l'acosten a terra com passa a vegades 
al correfoc d'adults. A més no es persegueix a la canalla, ni es van a 
buscar nens que no si volguin posar. També remarcar tal i com hem dit en 
l'anterior apartat, que en els correfocs infantils no hi ha tro final.

Per participar al correfoc cal portar roba de cotó, coll tancat, màniga 
llarga, pantalons llargs, mocador per protegir-se del fum, barret o gorra i 
calçat flexible, lleuger i tancat. 

Les normes de conducta més importants dins d’un correfoc són: 

- Portar l’equipament adequat per participar al correfoc.
- Seguir sempre les instruccions dels diables que ens acompanyen.
- No manipular la pirotècnia (no agafar petards del terra ni agafar les 

forques individualment). 

Els correfocs es fan amb la participació dels tabalers, que ens acompanyen 
i posen el ritme de foc. 
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PERQUÈ HO FEM

En el grup de diables de Castellterçol creiem que la majoria de nens no 
participen en els correfocs d’adults perquè aquests són més intensos 
(tenen més foc, més gent, més soroll...).

El nostre propòsit pel que fa als correfocs infantils és que els nens creixin 
en contacte amb la cultura de foc per tal de perdre la por als correfocs, 
doncs creiem que la tradició catalana té molt arrelada aquesta festa i és 
important que ells la valorin i la coneguin, ja que en un futur seran els 
encarregats de mantenir i conservar-la. 
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COM ENS HEM DE VESTIR

Per participar en un correfoc és important protegir-nos bé per tal que cap 
guspira ens pugui cremar, així que anem a veure què és el que ens hem de 
posar i el que no.

Generalment els correfocs tenen lloc durant els mesos d’estiu quan la 
majoria dels nens i nenes porten samarretes de màniga curta i sandàlies, 
que és justament el que hem d’evitar:

 

Com podeu comprovar a les fotografies, no podem portar cap part del cos 
al descobert. 
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Anem a veure doncs, com cal protegir-nos per a un correfoc:

La samarreta o dessuadora ha de ser de cotó i és preferible portar més 
d’una capa de roba per tal de protegir més la pell. El cabell ha d’estar ben 
recollit i amagat sota el barret o gorra, inclús es pot protegir amb un altre 
mocador sota per tal que la mínima superfície de cap quedi al descobert.

També és important cordar-se bé les sabates ja que un cordó pot 
ocasionar caigudes o entrebancs. Com més subjecte estigui el peu, millor.

Aquests són uns consells bàsics per preparar-se per un correfoc però 
sempre hi podeu afegir els elements de protecció que creieu necessaris 
com ara ulleres, taps, guants... Com més protegits millor!
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