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Fabulosa Nit del Foc. 

Perdoneu la tardança, però es que la meva connexió vodafonil, no feia bondat. 
Ahir vaig anar a la Nit del Foc de Cambrils. Feia tres o quatre anys que no hi 
baixava, i he de dir que vaig xalar de valent. Us proposo doncs una breu crònica, 
d'aquest acte tant recomanable. 

Anem per parts. El recorregut excel·lent. Els carrerons estrets i pintorescos. Les 
places adequades i el marc ideal per un bon correfoc amb moltíssima gent mirant i 
també participant activament.  

El començament a la plaça d'Ecs-panya molt bé. Els grups van anar entrant i 
encenent les carretilles, mostrant el seu caràcter fermament. El Marquès de los 
Velez i companyia, van escalfar la plaça i obrien el recorregut per la vila. El final 
del llarg calvari de foc, va ser ideal per les enceses conjuntes i el lluïment 
espectacular de tots. Un deu per la boníssima organització i puntualitat. 

Les colles de diables molt bé totes elles. Els amfitrions, els Diables Cagarrieres 
de Cambrils, com de costum, força intensos i ben acompanyats per les 
percussions dels Cop de Cap locals, que sonen moltíssim bé. Els Diables del 
Catllar, molt correctes i ordenats, igual que la colla de Diables de Riudoms, que 
déu n'hi do el foc que arrien. Els diables Lo Golafre de Remolins, (a la foto de 
baix), que enguany he vist un parell de cops, son divertits i els ritmes de 
percussions, intensos i espaterrants. 

Un capítol apart és la colla convidada del País Valencià. Els Dimonis Enroscats 
de l'Alcúdia a la Ribera Alta. Son increïbles, com veieu a la imatge segona. Les 
percussions molt nombroses, inclouen una bateria ambulant, i algunes dolçaines 
que toquen ritmes dharmeros, combatius i moixiganguers, que fan molt de goig. El 
foc no para en cap moment. Carros per embestir, carretilles a les mans, empaitaes, 
i de tot. Si actuen per aquí al voltant altre cop, no dubtaré anar a veure aquest 
espectacle de foc Valencià. El seu final és únic. Cremen rodes i fan passar la gent 
per una porta de foc, per acabar amb un ball coreogràfic molt emotiu. Felicitats 
Dimonis de l'Alcúdia. Sou molt bons. 

Les bèsties força bé. El Lluert de Cambrils molta presència. La nova Farnaca, 
(a la foto de dalt), que va néixer l'any passat, és d'aspecte terrible i ferotge i resulta 
molt pels carrer cambrilencs. Finalment la Víbria de Reus (a la foto tercera), va 
estar bé, però penso que potser arrien el foc correcte a les places i llocs de lluïment 
i en canvi estalvien massa material en la major part de recorregut. Com a 
espectador de sota les espurnes, puc dir que no van aconseguir cremar-me gens. 
Faltava tirar més foc i ser una mica més agressius, cap el públic que us demanava 
canya. Tot i així va agradar-me de seguir la bèstia de casa meva. 

A l'arribar tota la conxorxa diabòlica a la plaça del Setge de Cambrils, després de 
gairebé dues hores de foc sense treva, es va aviar una intensa tronada pirotècnica, 
meitat castell de focs, meitat espectacle de llums. Feia temps que no veia una 
coordinació tant bona. Ritme acústic i visual amb un volum considerable de 
material molt sonor i ben presentat. Felicitats a la Pirotècnia, que ens va oferir 
aquesta Mascletà de Nit, tant preciosa, que va fer embogir el públic. 

A partir d'avui i durant uns dies, penjaré alguna foto de la Nit del Foc, al meu 
Fotolog. Us recordo que mig Catalunya encara està de festa. A Torredembarra, 
Gandesa, Tortosa... i moltes més, es clar. Si tingués més temps, us en parlaria de 
totes, però... Ciao i a ser bonets, apa a fer córrer la consueta de foc. 

• Lo Consueta de Reus. 


