
Com ja sabeu la directiva 2007/23/CE és una

directiva comercial per a regular la fabricació, el

transport i l’ús del material pirotècnic, una regula-

ció susceptible de posar en perill tradicions popu-

lars i festives. Preveu possibles adaptacions per a sal-

vaguardar-les (festes religioses, culturals i tradicio-

nals) i són els estats membres els que han d’adaptar

la directiva per a fer-ne possible la continuiïtat i la

transmissió. La Federació de Diables i Dimonis de

Catalunya i l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popu-

lar de Catalunya han treballat amb els serveis de la

Generalitat i interlocutors a Madrid per mor que

l’Estat espanyol redacti una adaptació. Cal notar

que les federacions de diables de les Illes i del País

Valencià han participat també via la Federació de

Diables i Dimonis de Catalunya a les discussions. El

7 de maig passat, finalment l’estat espanyol va apro-

var un text que ha enviat a Brussel·les.

El cas nord-català és un poc diferent.Tan bon punt

s’ha conegut el problema, a través de l’associació

Aire Nou de Bao, que agrupa l’única colla de

diables i bruixes del Riberal de Catalunya Nord,

s’ha alertat els responsables polítics nord-catalans.

Cap ni un ha respost de forma contundent a les

demandes expressades pels diables. Només algunes

respostes via correu mentre alguns altres feien

declaracions d’intencions. El Consell General ha

estat el primer a aprovar una moció a favor dels

correfocs, de caràcter simbòlic i vint municipis

nord-catalans l’han seguit. Finalment s’hi ha afegit

el Consell Regional. Però cap pas administratiu per

a resoldre la situació que va entrar en vigor el pas-

sat 1 de gener i que posa els correfocs nord catalans

en l’il·legalitat.

A més a més de la campanya de sensibilització amb

els polítics, els Diables i Bruixes del Riberal van

concvocar les colles de diables per a  manifestar-se

a Perpinyà el 18 d’abril del 2009, acte al qual van

assistir 20 colles. Però davant de la immobilitat de

les institucions franceses Diables i Bruixes del

Riberal han demanat asil polític i cultural als pre-

sidents de la Generalitat de Catalunya i del Parla-

ment de Catalunya, que va rebre una delegació de

la colla, al Parlament. Els 2 i 3 de gener d’enguany

s’han organitzat actes simbòlics a Elna (judici dels

diables), al Pertús i a Alforja per la marxa cap a

l’exili! 

Uns mesos després de l’inici d’aquesta campanya a

favor dels correfocs a Catalunya Nord, l’estat fran-

cès continua fent el sord, els responsables polítics

nord-catalans no se mouen. Però des d’Aire Nou es

té la voluntat de continuar, peti com peti, de fer la

festa amb foc.

S’han cremat carretilles a Taltaüll, a Sara (Iparralda),

a Toluges (amb centenars de persones),i en farem

cremar a Bao i a Millars. Els altres vilatges tenen

ganes de continuar proposant correfocs, però falta

coratge als batlles. Aire Nou de Bao ha declarat la

ferma voluntat de seguir, i que per a cada correfoc

prohibit que ja hagi estat contractat s’organitzarà un

correfoc anti-directiva. Perquè tota la gent amb

ganes continuï la tradició a Catalunya nord, segueixi

comprant material i el vingui a fer cremar.

I a més a més de continuar a cremar, la campanya

continuarà, fins que s’escoltin els diables i bruixes

de Riberal. Amb exposicions, xerrades i actes a

Brussel·les per a denunciar el menyspreu del go-

vern francès i amb el suport dels europarlamenta-

ris catalans.

Si els diferents actes no són suficients per a legalit-

zar la tradició, no es descarta portar el tema al

Tribunal Europeu i a la UNESCO. L’estat francès

no respecta el dret dels pobles a viure la seua cultu-

ra i incompleix les directives europees que haurien

d’esborrar les fronteres, i això s’ha de continuar

denunciant.
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PETI QUI PETI, CONTINUAREM

FENT FOC!

Hervé Pi i Joana Serra
Aire Nou de Bao

Drac i Diables 

de Montornès 

del Vallès

Telèfon de contacte:

93 572 31 47


