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La Nit del foc de Les Borges del Camp és una festa popular que organitza la Colla de                  
Diables de Les Borges del Camp de manera biennal des de 2008.  
Edició rere edició, ha anat creixent en nombre d’actes, de colles assistents i d’afluència de               
públic, fins a esdevenir una referència en el món dels diables. 
 
Aquest any serà el cap de setmana del 9 de juny i es celebraran els 10 anys d’ençà de la                    
primera. 

Actes 
La Nit del foc la componen els següents actes: 

Divendres 
● Baixada de torxes: la vigília, un grup d’una trentena de corredors encenen unes             

torxes a l’ermita i les baixen fins el poble, simbolitzat l’arribada del foc. Un cop a                
plaça, s’encenen sis grans torxes, una per cada edició de la Nit del Foc, mentre es                
recorden els pilars en els quals es sosté: història, cultura, tradició, rauxa, poble i              
país. Finalment, es fan uns parlaments d’obertura de La Nit del Foc. 

Dissabte 
● Correfoc infantil: correfoc de tarda pels carrers de la vila on hi participen un total de                

7 colles de diables menuts: Riudoms, L’Espluga de Francolí, El Morell, Almoster, ... 
● Correfoc major: correfoc de vespre on hi participen un total de 20 colles de diables               

amb els seus respectius timbalers: Alcover, El Clot (Barcelona), Amposta, La Múnia,            
l’Alcúdia, Prada de Conflent, … El correfoc acaba a la Plaça Major. 

● Espectacle final: enllaçat amb el correfoc, la plaça es converteix en un escenari on              
hi conviuen els versots, la música, el foc, els castells i la reivindicació, i que acaba                
amb una encesa conjunta de quasi 500 diables. 

● Sopar de colles: sopar de germanor de totes les colles a les escoles. 
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● Concert: passada la mitjanit, concert d’Auxili i Xavi Sarrià (d’Ontinyent i València,            
respectivament). 

Més que un correfoc 

La Colla sempre ha volgut complementar la fórmula correfoc més concert amb una aposta              
clara per la cultura catalana, i aquesta ha estat més ferma en cada nova edició. El foc i la                   
música com a eina per agermanar pobles que comparteixen llengua, història i futur i              
per crear consciència col·lectiva.  

El foc i la música com excusa per creuar unes fronteres que la llengua les fa permeables.  

● Música: ja des de la primera edició, la música ha cantat en català de València i del                 
Principat: Gossa Sorda, Auxili, Txarango, Xavi Sarrià, … 

● Foc: aquest any vindran diables d’arreu dels Països Catalans (amb l’excepció de            
l’Alguer, on no hi ha colla de diables): 

○ Principat: 15 colles 
○ Catalunya Nord: Prada de Conflent  
○ País Valencià: L’Alcúdia i Búrger 
○ Ses Illes: Palma i Búger. 

Espectacle Renaixem 
El final de correfoc ha estat, d’ençà la 3a edició, un espai de reivindiació, combinant foc i                 
versos, passat i futur.  

● 3a edició: <sense títol> 
● 4a edició: “1714-2014: Tricentenari” 
● 5a edició: “1716-2016: L’endemà de la derrota” 
● 6a edició: “Renaixem” 

 
Aquest any, la nit del foc compleix 10 anys, i coincideix amb un dels períodes més                
emocionants, i a la vegada més durs, que ha viscut el Principat les últimes dècades.  
 

És per això que volem posar el vers al centre de l’espectacle. Recitat per en Lluís Soler i un                   
actor local, repassarà els fets del primer d’octubre, i reivindicarà la figura d’aquells a qui s’ha                
silenciat o enviat a l’exili. I, per acompanyar-los, els quasi 500 diables, actors i castellers. 

Més informació 

Adjuntem material gràfic i sonor de les anteriors edicions: 
● Àlbum de fotografies 
● Audios de l’espectacle final (any: 2016, espectacle “1716-2016 L’endemà de la           

derrota”). 
 

www.nitdelfoc.cat  
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https://drive.google.com/drive/folders/1yf0V8zs_SnPGxNbHwPZw3mGOLXYGf8tn?usp=sharing
http://www.nitdelfoc.cat/


VI Nit del foc - Les Borges del Camp - 9 de juny de 2018 
www.nitdelfoc.cat 

Colla de Diables de Les Borges del Camp 
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El foc i Les Borges 

La relació de la vila amb els diables és molt estreta i es remunta al segle XIX. Des de la                    
dècada de 1880, i de forma ininterrompuda, les carretilles han format part de l’Arribada, una               
festa religiosa declarada element festiu patrimonial d’interès nacional el 2010.  
 
El 1982 es va fundar la Colla de Diables, que va permetre als borgencs tirar carretilles fora                 
de l’àmbit religiós i fer intercanvis amb altres viles. Va ser la mateixa colla que el 1987 va                  
organitzar la VII Trobada de Diables de Catalunya. 
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