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INTRODUCCIÓ  Xavier Brotons Navarro

El millor moment, objectivament, de la història dels 
castells catalans era una excel·lent oportunitat per plan-
tejar-se la confecció i la publicació d’una enciclopèdia 
sobre el tema. En efecte, els castells —ho diuen tots els 
experts— viuen ara mateix la millor etapa de la seva més 
que bicentenària trajectòria, des de molts punts de vis-
ta: pel que fa al nombre de colles i de castellers; quant a 
l’extensió territorial —amb la implantació, fins i tot, de 
colles a l’estranger—; respecte a la seva acceptació social; 
en referència al seu nivell tècnic i organitzatiu; pel que fa 
a la seguretat; quant a la seva projecció mediàtica...

Sens dubte, a més, aquest projecte editorial es justi-
ficava, també, pel fet que l’anterior obra de síntesi i amb 
afany global sobre els castells datava del 1981, l’any que, 
precisament, va significar la recuperació dels llavors lle-
gendaris castells de nou, símbol inequívoc d’una nova eta-
pa d’esplendor que és l’origen de la bonança de les últimes 
dècades. 

Efectivament, el segon volum de Món Casteller, la mí-
tica enciclopèdia castellera dirigida per l’enyorat Pere Ca-
talà i Roca, es va publicar just l’any que la Colla Vella dels 
Xiquets de Valls va descarregar, per Santa Úrsula, el 4 de 
9 —el primer castell de nou del segle XX—, i amb prou 
feines va ser a temps de poder publicar-ne la fotografia.

El cas és que aquesta obra col·lectiva coordinada pel 
polifacètic estudiós vallenc va representar tota una nove-
tat, en el seu moment, quant a la bibliografia sobre cas-
tells, i avui, malgrat les seves limitacions, continua sent 
una obra molt vàlida i de consulta imprescindible per a 
tots els estudiosos dels castells, però el seu àmbit temporal 
es va acabar precisament l’any 1980, a les portes de l’inici 
d’un període de creixement casteller que, malauradament, 
no va poder documentar.

En efecte, des de l’aparició de Món Casteller els castells 
han canviat molt, gairebé en tots els aspectes. Però quant 

al que ens interessa, hi ha una certesa: durant tots aquests 
anys s’ha pensat, s’ha reflexionat, s’ha investigat i s’ha pu-
blicat moltíssim sobre castells —segurament, més del que 
s’havia fet fins aleshores—, de manera que podem dir amb 
tota la seguretat que avui, de castells, en sabem molt més 
que no pas fa 35 anys, en tots els seus àmbits.

És per això, doncs, que Cossetània Edicions, gràcies 
a la col·laboració de diverses institucions (Generalitat de 
Catalunya, Diputacions i Ajuntaments) i empreses, em-
prèn la publicació d’una enciclopèdia sobre els castells 
que posi sobre paper tots els coneixements de què avui 
dia disposem sobre aquesta manifestació cultural nostra. 
L’obra s’oferirà en sis volums, que s’aniran publicant de 
manera consecutiva i que contindran els temes essen cials 
per comprendre el món casteller en la seva globalitat: his-
tòria (dos volums); tècnica i ciència; sociologia i antro-
pologia; projecció, i art i castells (arts plàstiques, música, 
literatura, llengua...). 

Cadascun dels volums es divideix, al seu torn, en di-
ferents capítols, que han estat encarregats als màxims 
especialistes de cada disciplina. Podem parlar, doncs, de 
capítols d’autor, tot i que l’obra, com és lògic, manté una 
unitat argumental en la seva totalitat. D’altra banda, al 
final del llibre s’inclou una llista de referències bibliogrà-
fiques, que, entre altres, té l’objectiu de facilitar al lector 
aprofundir en cada tema. 

Es tracta, doncs, d’una obra de síntesi que pretén ofe-
rir al lector una visió global completa del món casteller i 
que, alhora, li indica on pot ampliar els seus coneixements 
sobre una determinada qüestió. Paral·lelament, l’obra es 
beneficia de la inclusió de les darreres novetats que la re-
cerca ha propiciat en diversos àmbits d’estudi dels castells. 

En definitiva, l’objectiu d’aquesta enciclopèdia és do-
ble: d’una banda, reunir i actualitzar en una única obra de 
síntesi i consulta tots els coneixements de què disposem 

Introducció
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actualment sobre els castells, amb la finalitat de donar una 
visió global del fenomen i documentar-ne la història fins 
al moment actual; i, de l’altra, dotar la comunitat castelle-
ra d’una informació i unes opinions que facilitin la refle-
xió sobre els importants reptes de futur que ha d’afrontar 
el món casteller.

No cal dir que esperem aconseguir el repte que ens 
plantegem amb aquesta enciclopèdia castellera i que 
l’obra resulti profitosa als seus lectors.

Xavier Brotons navarro

Director de l’enciclopèdia

Creiem necessàries algunes precisions sobre la nomen-
clatura referida als castells (construccions) que aquesta 
enciclopèdia farà servir en els sis volums que la componen.

Partim de la base que la nomenclatura dels castells (és 
a dir, el nom que reben les diferents construccions) és rica 
i variable, per la qual cosa v eie m amb disgust un cert em-
pobriment i encotillament que hem detectat darrerament 
en aquest àmbit. 

Dit amb altres paraules: històricament, molts castells 
no han tingut una única manera de ser anomenats. Per 
exemple, un castell com el 3 de 9 ha rebut, al llarg de la 
història, les següents denominacions, entre d’altres: cas-
tell de nou, tres de nou, tres de nou amb folre i, fins i tot, 
torre de nou, una varietat quant a nomenclatura que avui 
dia es tendeix a evitar, però que és útil conèixer quan es 
llegeixen testimonis de diferents èpoques.

Sigui com sigui, a l’hora de triar un model lingüístic 
per als noms dels castells, el nostre criteri principal ha es-
tat el de claredat, per evitar confusions i ambigüitats.

Això vol dir que, en el cas dels castells que es fan habi-
tualment amb folre o amb folre i manilles, hem optat per 
incloure tant la nomenclatura clàssica com la nomencla-
tura folrista, tot respectant la tria de cada autor.

Pel que fa a la primera, es tracta d’un sistema que pres-
cindeix sistemàticament dels afegits «amb folre» i «amb 
folre i manilles» (perquè considera que són elements so-
breentesos i intrínsecs a la versió estàndard del castell), de 
manera que es parla tranquil·lament de pilar de 7, 2 de 8, 
3 de 9, 4 de 9, 5 de 9, 4 de 9 amb l’agulla/el pilar, 7 de 9, 
pilar de 8, 2/torre de 9, 3 de 10, 4 de 10...

Cal dir que aquesta ha estat la nomenclatura normal 
i natural predominant al llarg de la història fins aproxi-
madament als anys vuitanta del segle XX (i l’única en 
la documentació més antiga i en els registres orals fins 
avui mateix), i entre altres avantatges presenta el de la 
concisió.

Quant a la segona, la folrista, cal remarcar que comen-
ça a sorgir tímidament als anys setanta del segle XX, es 
comença a escampar cap als vuitanta, amb la reaparició 
dels castells de nou, i és actualment molt usada. La seva 
principal característica és que sol emprar sistemàticament 
les etiquetes «amb folre» i «amb folre i manilles» com a 
elements específics del nom del castell: pilar de 7 amb 
folre, 3 de 9 amb folre, 4 de 10 amb folre i manilles...

Un comentari a part mereixen aquells castells que ex-
cepcionalment es basteixen prescindint d’un element de 
suport (folre o manilles) que és intrínsec en la seva versió 
estàndard. En aquest cas hem desestimat el sistema que 
anomena aquests castells «a seques» (per exemple, 4 de 
9 en comptes de 4 de 9 sense folre o net), perquè es pot 
prestar a confusions greus amb la nomenclatura clàssica. 
D’altra banda, ens hem decantat per les denominacions 
del tipus 2 de 9 sense manilles o 4 de 10 sense manilles 
(en lloc de 2 de 9 amb folre o 4 de 10 amb folre) perquè 
són lingüísticament més clares, atès que destaquen, preci-
sament, l’excep cionalitat. 

Finalment, hem optat per fer servir l’adjectiu «net» 
tant en la seva accepció de «sense pinya» com de «sense 
folre», atès el seu ús històric i actual, malgrat que molts 
desconeixen l’ús de la segona accepció.

Nota sobre nomenclatura
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12 Enciclopèdia castellera  HISTÒRIA 1. DELS ANTECEDENTS AL 1939

Els antecedents dels castells:

el ball de valencians 

o muixeranga

Un model de festa nascut  
al segle XIV

Des del seu origen com a nació, els territoris històrics 
de llengua catalana havien mantingut celebracions prou 
comunes a les diferents zones que els configuraven. Els 
castells van néixer com una part de la festa d’uns espais 
concrets de Catalunya. Sense trencar amb el llegat dels 
avantpassats, van ser una icona d’innovació cultural. L’any 
s’estructurava a partir del calendari cristià que havia in-
tegrat elements de cultures anteriors i altres que havien 
conviscut i lluitat amb la nostra. El poble —en la majoria 
dels casos amb la complicitat de les autoritats—havia bas-
tit elements festius que amb els anys es van convertir en 
patrimoni i tradició. 

Els castells emergiren en un cicle d’aquest calendari. 
Des de l’edat mitjana els diferents estaments de la vida 
ciutadana havien commemorat la festa del Corpus Chris-
ti, les festes patronals i les cerimònies espectacularitzades 
de les entrades públiques de grans personalitats. Foren 
concebudes com la transformació de les localitats en grans 
espais teatrals. Places i carrers esdevenien l’escenari idoni 
pel qual discorria un ampli conjunt d’actuants agrupats 
en diferents representacions. L’objectiu era doble. D’una 
banda, el religiós i catequètic, ja que les autoritats ecle-
siàstiques, amb la cooperació de les civils i dels gremis, 

explicaven el missatge bíblic amb escenes que desfilaven 
les unes rere de les altres. D’altra banda, les civils referma-
ven el sentiment de pertinença a les comunitats locals i 
oferien diversió a una població sotmesa a pestes, plagues, 
guerres, pobresa i fam. 

Aquest model de festa, nascut al segle XIV, es perpe-
tuà durant centúries. Per la continuïtat històrica des dels 
temps medievals fins a l’actua litat, mereixen un esment 
especial les festes del Corpus de la ciutat de València, les 
del Corpus de Morella i les de Santa Tecla a la ciutat de 
Tarragona. Tot i que les primeres proves fefaents no apa-
reixeran fins més endavant, en les arquitectures humanes 
també esdevingueren populars i riques altres celebracions 
de les mateixes característiques, com les Festes Decennals 
de la Mare de Déu de la Candela de Valls, la festa major 
de Sant Bartomeu a Sitges, la de Sant Fèlix a Vilafranca 
del Penedès, o les Festes de la Mare de Déu de la Sa-
lut d’Algemesí. Altres localitats celebraren aquests ri tuals 
amb menor fastuositat però amb continuïtat. Tot i les 
distàncies geogràfiques, compartiren la mateixa tipologia 
d’elements teatrals i festius. N’eren comuns personatges 
bíblics, bestiari, entremesos del bé contra el mal, repre-
sentacions al·legòriques, balls parlats o misteris de carrer. 
Els organitzadors integraven en aquests seguicis danses 
que s’alternaven amb els elements teatrals. Entre les que 
perduren, coneixem els balls de bastons, espases, torne-
jants, cossis —o cossis i prims—, cercolets —o arquets—, 

Jordi Bertran Luengo
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13ELS ANTECEDENTS DELS CASTELLS: EL BALL DE VALENCIANS O MUIXERANGA  Jordi Bertran Luengo

gitanes —carxofa o mangrana—, pastorets, llauradores, 
panderos —i panderetes—, primera i figuetaires.

Aquests elements no han estat inamovibles al llarg de la 
història. Els organitzadors havien dissenyat el gran espec-
tacle del Corpus i la festa patronal de manera progressiva 
per modular-lo celebració rere celebració. La voluntat de 
millora dels seguicis processionals facilità la transferència 
d’elements teatrals entre els diferents territoris de llengua 
catalana i amb la resta dels hispànics. Els trasllats dels ar-
quebisbes entre seus episcopals i les rivalitats entre diòce-
sis afavoriren aquests processos. A finals del segle XVI, el 
1589, València incorporà els gegants, preexistents des del 
XV al Principat i a altres àrees hispàniques. El mateix any 
a València aparegueren dos nanos, inexistents fins alesho-
res almenys als territoris de llengua catalana, i presentats 
com els «pares» dels gegants (Bueno 1997: 108-109). Les 
relacions entre localitats tenen un altre exemple suggerent 
el 1747 a Algemesí, pel cinquè centenari de la troballa 
de la Mare de Déu de la Salut. En aquesta commemora-
ció fou important l’ascendència morellana del rector Blai 

Querol i Gasulla, que el 1724 havia escrit sobre la festa de 
la Mare de Déu i que pel que sembla contribuí a la mimesi 
de la d’Algemesí envers la del Corpus de Morella o al Se-
xenni d’aquesta població dels Ports (Domingo 1983: 99). 

La voluntat d’innovació i la barroquització que im-
pregnarà les processons farà augmentar la riquesa dels 
seguicis. En aquest context trobem les primeres notí cies 
a Catalunya d’homes que pujaven els uns damunt dels 
altres, amb un de sol que coronava la construcció. El ju-
rat en cap de Girona, Jeroni del Real (1592-1683), es-
criví una autobiografia no vel·lada sense datar, Hechos de 
Heleodoro. Pel que fa al període entre Nadal i Carnaval, 
explicita «las fuerzas de Hércules, que hacían torres de 
hombres subien do unos encima de otros trabados de las 
manos tres órdenes teniendo los pies sobre los hombros 
haciendo como una torre y uno que subía más alto» (Vila 
2011: 55-56). Esdevé la primera notícia catalana d’aques-
ta nomenclatura de construccions originàries de Venècia, 
realitzades damunt d’escenaris bastits sobre botes i tau-
lons de fusta, o sobre barcasses.

   Les Forces d’Hèrcules 
a la Piazza Maggiore de 

Bolonya, a l’actual Itàlia, 
amb la figura coneguda 

com piràmide xinesa. 
Fragment d’un gravat de 

Carlo Buffogoni. A Girona 
actuaren abans del 1683. 
(Foto: CDOCA. També 

reproduït a Món Casteller, 
I: 18, a partir de l’Archivio 

di Stato, a Bolonya)
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L’altra notícia fonamental pertany a les festes de San-
ta Tecla de Tarragona del 1692. El jesuïta Jaume Vilar 
la qualificà com «una campana» (1693: 148). Aquest any 
van tenir un caràcter extraordinari per celebrar «el nuevo 
Rezado de Santa Tecla, y mayor extension de sus cultos» 
(Vilar 1693: 7). El procés fou llarg, ja que s’havia iniciat el 
1685. No fou fins al 1692 que l’arquebisbe rebé el decret 
d’aprovació de Roma. L’anhel d’aquest estatus especial 
tingué conseqüències determinants perquè es preparés 
una Santa Tecla extraordinària. Per remarcar-ne la sin-
gularitat, es creà una comissió integrada pel Capítol de 
la Catedral, els consellers municipals i la Universitat. La 
crònica dels preparatius ofereix, per contrast amb l’habi-
tual, alguns detalls de gran interès:

Todos los años sin ser llamados acuden à esta ciu-
dad para la fiesta de Santa Tecla variedad de danzas 
de diversas partes, sin otro motivo, que el de su de-
vocion, y aunque este, llamados de los festivos ecos, 
acudieran en mas numero, que se premiarian aun con 
mas generosidad que los años passados, se pidiessen 
otros à las cofradias. (Vilar 1693: 18-19)

Era comú, doncs, que en el seguici de Santa Tecla par-
ticipessin balls de diferents localitats, premiats per la seva 
presència. Vilar en relaciona el cost total: 

A los dances, y musicos de Tarragona no se les dà 
cosa, à los estrangeros, aunque la ciudad à ninguno 
llama, se les premia con toda generosidad. A este fin el 
ultimo dia de las fiestas asistiò el señor consul segundo 
en la Casa de la Ciudad, desde las nueve de la noche 
hasta las quatro de la mañana [...]. Entre todos estos, 
que hazian numero de setecientos hombres, se repar-
tieron mil escudos, la metad mas, que suele gastar en 
ellos la ciudad los otros años. (Vilar 1693: 151-152)

El consell municipal doblà el pressupost anual i arri-
bà a mil escuts per gratificar el seguici. Alhora pretenia 
garantir que les confraries locals que actuessin finalment 
fossin setze: «Venian despues las cofradias en numero de 
diez, y seis» (Vilar 1693: 143). La relació de la festa ens 
apropa a la seqüència ritual anual. Els balls realitzaven 
la primera sortida després de les vespres de la vigília ce-
lebrades a la Catedral. La segona era el matí de la diada 
de Santa Tecla, primer en el context de les matinades i 
després en l’anada de la corporació municipal a recollir 
l’arquebisbe a palau per després dirigir-se junts a ofici. En 
relacionar la processó de la tarda, Vilar afegeix més detalls 
sobre la dinàmica del seguici, pel que fa a balls i músics: 

Incorporados en las dos alas, que formavan estos 
esquadrones, ivan en primer lugar los dances [...] y 
como esta de la procession en la principal funcion de 
todo este agregado de dances, y musicos, y acuden à 
ella todos con el mayor numero, que este año fue ex-
cessivo, se desahogan con tal celebridad, y aplauso, que 
atenta este año la musa, al que movian solo los dançan-
tes en obsequio del sagrado braço. (Vilar 1693: 144)

Opina que la quantitat de balls i músics fou excessi-
va, però no s’està d’oferir-ne aspectes complementaris. La 
durada fou de cinc hores:

La procession comencò à salir de la primada igle-
sia á las quatro de la tarde, y aunque fue una de las mas 
bien ordenadas, que se han visto, y la buelta mayor, 
que la de otros años, yà estava de buelta à la catredal 
parte de la procession, y el santo braço aun no avia 
salido de ella, el qual se le restituyò à las nueve de la 
noche. (Vilar 1693: 146)

És suggerent l’anàlisi del fragment amb els balls des-
tacats:

El numero de ellos, sin entrar en èl los de la ciu-
dad, llegò à quarenta y nueve, entre quienes se contava 
uno del reyno de Valencia. Los que componian cada 
dance uno con otro hazian numero de diez, el trage en 
cada uno era conforme la habilidad en que se señala-
va; unos dellos formavan varios, y diestros paloteados, 
otros con espadas desnudas, y sus broquelillos reme-
davan tan al vivo una contienda, que à vezes entreteni-
an con susto; algunos en trage de gitanillas deslucian à 
las mismas con sus bueltas, y mudanças; muchos con 
sus castañuelas se esmeravan en exquisitos primores 
de pies, y aun avia quien en trage pastoril se hiziesse 
lugar entre los otros, y pudiesse ladearse, no solo con 
los pastores del Ida, sino con quantos celebraron à su 
dios Pan con semejante obsequio. Ni dexava de ser 
muy notado el que entre bueltas, cruzadas, y varias 
mudanças formava una campana puestos sus dançan-
tes de pies unos encima de otros hasta rematar en uno 
solo, prosiguiendo sin parar su dance hasta deshazer 
otra vez la campana. (Vilar 1693: 148)

Sortiren 49 balls de fora de la ciutat i probablement 
10 de Tarragona. Les relacions dels gremis en les cerimò-
nies d’entrada de nous arquebisbes del 1664 i 1695 deta-
llen els mateixos 10 elements: joc de titans, ball de vells 
o de dames i vells, ball de Sant Miquel i diables, ball de 
cavallets i turcs, ball de cossis o de cossis i prims, ball de 
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gitanos i gitanes, ball de gegants, ball de cercolets, ball de 
reis, joc de l’hort i àliga. Les actes municipals apunten que 
una altra entrada del 1680 se celebrà «ab la mateixa forma 
que esta continuat»1 en la precedent del 1664, per la qual 
cosa estrenyem el cercle. Hi havia sis confraries que sortien 
amb atxes i bandera, sense ball. Eren la dels joves sastres, 
la dels revenedors, hostalers i taverners, i la dels blanquers, 
totes tres de la mà menor. Les altres tres a què es refereix 
Vilar foren les de la mà mitjana: les de Sant Salvador o dels 
mercaders, de Sant Cosme i Sant Damià o dels metges, 
cirurgians i apotecaris, i la de Sant Lluc o dels notaris i 
procuradors.2 No tenien l’obligació de sortir amb ball.

Dona la xifra de 10 balladors com a estàndard als balls. 
Tot i això, sabem que alguns grups locals eren integrats 
per més actuants. S’expliciten els balls de bastons, espases, 
gitanes i pastorets. Dels 59 elements festius, n’hi ha un 
que mereix una atenció especial per a Vilar, ja que prové 
del regne de València. Si no es tractés d’un fet inusual, no 
seria destacat. Es fixa especialment —«Ni dexava de ser 
muy notado»— en el ball que combina les coreografies 
—«bueltas, cruzadas, y varias mudanças»— amb l’execu-
ció d’una construcció d’homes «puestos sus dançantes de 
pies unos encima de otros» —que denomina «campana» i 
que és coronada per un sol ballador— «hasta rematar en 
uno solo». Arran de notícies coetànies i posteriors, la his-
toriografia castellera ha identificat el ball de la campana 
que actuà a Tarragona el 1692 amb el procedent de ter-
res valencianes. Es tractaria d’un préstec continuador de 
la dinàmica documentada des de finals del segle anterior 
entre el Principat i el País Valencià. Per la Santa Tecla del 
1692 tenim un altre detall important que referma la idea 
de préstecs festius, en el mateix sentit des del País Valen-
cià a Tarragona. Ens referim a la construcció de la maqui-
nària escènica de caràcter aeri denominada «mangrana» 
o núvol, com encara succeeix al cèlebre Misteri d’Elx, 
representació d’arrel medieval i Patrimoni Immaterial de 
la Humanitat des de 2001 (Vilar 1693: 127-132). L’ori-
gen valencià de l’arquebisbe de Tarragona Josep Sanxis 
i Ferrandis, nascut el 1622 a Almussafes —a la Ribera 

Baixa del Xúquer—, professor a la Universitat de Valèn-
cia i diputat del regne de València el 1664, és una de les 
causes probables de la nova espectacularitat de la processó 
tarragonina.

Finalment, Vilar fixa el nombre de grups de músics en 
40, més 50 sonadors individuals. El seguici era integrat 
per 700 homes, sense comptabilitzar els agremiats de les 
confraries: 

[...] los coros musicos en numero de quarenta, y à mas 
de esto sinquenta hombres particulares de diversos 
instrumentos, y habilidades, que se avian empleado, 
segun su devocion en el festejo de nuestra patrona. 
Entre todos estos, que hazian numero de setecientos 
hombres. (Vilar 1693: 152)

El caire viatger de danses integrades per persones va-
lencianes que assisteixen a festivitats al Principat i a les 
Espanyes és documentat des del XVII. Una primera plaça 
tant per l’antiguitat com la continuïtat de notícies és la 
ciutat de Madrid. Al Corpus de Madrid la dansa valen-
ciana és la que més cops apareix referenciada entre 1658 i 
1748, a més d’una prèvia el 1611 (Portús 1993: 203-204). 
Les descripcions conservades permeten constatar-hi l’ús 
de bastons, espases i castanyoles. Però també ha arribat un 
dibuix del 1672 d’un castell de tres pisos, integrat per una 
base de tres homes, un segon pis de tres més i un tercer 
amb un de sol cap per avall. Al peu figura una inscripció 
que diu: «Esta tarasca ha de tocar el tamboril para que 
dancen los hombres la danza del Castillo. Ha de dar vuel-
tas alrededor y el hombre que está arriba ha de bailar con 
los pies. La tarasca de dos varas, las primeras figuras cinco 
cuartas y las demás de una vara.»3 Aquest castell figurava 
sobre la tarasca, serp mecanitzada de grans dimensions 
—les dues «varas» correspondrien a 3,34 m—, que sortia 
a la processó del Corpus. Al damunt de la bèstia es re-
produïen personatges i escenes articulats, al·lusius a fets 
històrics, pecats o costums i festes populars. L’esquema i 
descripció de la tarasca del 1672 constaten que a Madrid 
coneixien la «danza del Castillo». 

1 Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona (AHCT). Llibre del Consolat. 1679-1684, f. 37v.
2 Aquesta llista ha estat elaborada a partir d’un Memorial de la Catedral de Tarragona del 1572, citat per Salvat (1961: 520). Per a la correspon-

dència entre les advocacions de cada confraria i els oficis, s’han usat les investigacions en curs per part de l’autor per a la Universitat Rovira i 
Virgili, centrades especialment en la documentació municipal del perío de comprès entre el segle XIV i principis del XIX, de les quals se’n pot 
consultar una síntesi a Bertran (2009). També ha estat d’utilitat per esclarir algunes qüestions sobre les advocacions de les confraries de la mà 
mitjana el treball a cura de Virós (2000). 

3 Archivo de Villa. Ayuntamiento de Madrid [ASA 2-198-1].
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La comparació amb la figura anomenada «la pila» del 
contrapàs de Taüll (Alta Ribagorça) és inevitable. La de 
Taüll fou documentada fotogràficament durant els anys 
cinquanta del XX per Joan Amades, i així es practica en 
l’actualitat (Amades 1958: 99). Per la festa major, els ho-
mes formen una pinya al so de la música. Tres hi pugen a 
sobre en un segon pis i, finalment, un corona la construc-
ció. Aleshores es posa dret i alça els braços, i després es 
posa de cap per avall, mentre mou els peus fent la figuere-
ta, la mateixa de l’anotació madrilenya del 1672. La cons-
trucció es desfà. El contrapàs de la pila s’havia ballat als 
dos Pallars, Alta Ribagorça, Vall d’Aran i Vall de Benasc. 
La música d’aquesta extensió més àmplia així ho testimo-
nia, perquè la tonada de la nit de Sant Joan a les falles d’Isil 
(Vall d’Àneu), coneguda com a marxa dels fallaires, és el 
contrapàs xinxina o de la pila. En el mateix sentit, la rela-
ció morfològica amb la torre de «la volantinera», vigent a 
les Festes de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí (País 
Valencià) —Patrimoni Immaterial de la Humanitat per 

la Unesco—, és evident. És una de les pujades tradicio-
nals, amb caràcter desenfadat i divertit, de la muixeranga 
d’Algemesí. La formen una base de quatre homes i un pis 
de tres sobre el qual s’enfila un muixeranguer adult que es 
col·loca de cap per avall, tot mantenint l’equilibri durant 
uns moments, abans de deixar-se caure d’esquena per ser 
recollit a l’aire pels que romanen fora de la construcció. 
No se subjecten dels braços, sinó que s’abracen els uns als 
altres formant un cos compacte, com es fa a Taüll. 

En aquesta fase embrionària, la denominació «castell» 
s’aplica a una construcció els dos primers pisos de la qual 
són de tres homes a Madrid, mentre que a Taüll i Alge-
mesí els tres homes formen el segon pis. Alhora, a les tres 
localitats apareix l’altra característica que es perpetuarà: 
un home corona la construcció. Taüll permet comprovar 
que primer es col·locava dret i després feia la figuereta, 
exercici mantingut ocasionalment en construccions cas-
telleres. Una arquitectura anomenada «castillo» també és 
alçada avui per diversos grups d’aficionats a Carbonero el 

  Dues il·lustracions de la processó del Corpus de Madrid. A l’esquerra: «Dança del castillo» el 1676 dibuixada per Leonardo Alegre. (Archivo 
de Villa, Ayuntamiento de Madrid [ASA 2-198-1]). A la dreta: identificada com a «torre de niños» per José M. Bernáldez i dibuixada 
per Francisco Londoño. (Archivo de Villa, Ayuntamiento de Madrid, reproduïda a Bernáldez 1983: 92)
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Mayor —Segòvia— pel romiatge de la Mare de Déu del 
Bustar, amb la seqüència de coronament dempeus, vis-
ques a la Mare de Déu i figuereta. És suggerent la rela-
ció amb la figura anomenada «el castillo» dels «danzantes 
y zarragón» de Galve de Sorbe (Guadalajara). Allí, dos 
dels balladors s’abracen com si fessin una torre castellera. 
Enmig, s’hi col·loca un tercer. Dos més pugen damunt 
dels abraçats i se’ls asseuen a les espatlles. Un sisè balla-
dor comença a córrer i salta per quedar fent la figuereta 
sobre el dansant en posició d’agulla al mig dels dos baixos 
i baixar per l’altra banda. Una construcció idèntica es fa a 
Tardáguila (Salamanca). La figuereta es practicava i prac-
tica en altres balls del Corpus i les festes patronals, com 
els de cercolets, pastorets i figuetaires al Camp de Tarra-
gona i al Gran Penedès. 

Una taula pictòrica de l’ermita de la Fuente Santa a 
Zorita (Càceres) datada a mitjan XVII, mostra un grup 
en una processó, integrat pel capatàs, un músic de corda 
amb llaüt, i sis homes que formen una torre humana de 
tres cossos, el primer de tres homes, el segon amb dos i el 
tercer amb un, amb els braços en creu, tot fent un prisma 
coronat dempeus, és a dir, en la posició inicial (Fernán-
dez 1962: 193-199). Els esquemes o dissenys de les ta-
rasques de Madrid inclouen una representació d’un altre 
«castell» de tres pisos amb els actuants amb indumentà-
ria similar a la del 1672, però considerada una «torre de 
niños». Correspon al 1709, amb tres al primer pis, tres 
més al segon i un que el corona aixecant la mà dreta, 
sense fer la volantinera (Bernáldez 1983: 92-93). En les 
terres hispàniques són diverses les construccions que han 
mantingut fins avui l’estructura dels tres pisos. N’hi ha 
amb tres homes al segon pis i un que la corona al tercer, 
com al «dance» de La Almunia de Doña Godina —Ara-
gó—, la del «paloteado» de Ribaforada —Na   varra—, la 
de Laño al Condado de Treviño —Burgos—, la de Be-
rantevilla, la de Pipaón i la del romiatge a l’ermita de 
la Trinitat a Kuartango a la Rioja alabesa —Euskadi—, 
l’extingida torre de la «loa» de La Alberca —Salaman-
ca—, o un castell de tres pisos que camina a Peñalsordo 
—Extremadura. Amb diferents morfologies, es planten 
construccions a Sariñena i Sena —Aragó—, Condemios 
de Arriba, Molina de Aragón —ambdós a Guadalaja-
ra—, San Pedro de Gaíllos —Segòvia—, Briones, Ce-
nicero, Elciego, Hervías, Labastida, San Asensio i San 
Vicente de la Sonsierra —la Rioja— i Ablitas —Navarra.

La vinculació semàntica de «volantinera» i «volteado-
res», que com a nova invenció havien actuat en la reculada 
data del 1613 al Corpus de Pamplona, es revela suggerent. 

Maite Pascual hi ha documentat la contractació d’un ball: 
«Nueva invención con muchas personas y volteadores de 
diferentes sitios de Malla, gitano» (1998: 275). Enmig de 
les danses que habitualment hi actuaven, sobretot de bas-
tons i espases, es contractà aquesta nova invenció, és a dir, 
encara no vista en una celebració important del calendari 
festiu de la Navarra del segle XVII. Alhora la consideració 
que fossin «moltes» les persones actuants implicaria que 
es tractés d’un nombre major que el regular a les danses 
navarreses, integrades per entre 8 i 11 balladors. 

L’erudit basc Julio Caro Baroja, sobre els «dances, pa-
lotiaus o paloteados» navarresos, i emprant documentació 
de Pedro Arellano sobre la comarca de Tudela, constatava 
«una torre apoteótica por los danzantes, cuya cúspide ocupa 
el “rabadán”» (Caro 1984: 190). Les colles que els ballaven 
eren integrades per 8 balladors, el majoral, el rabadà, l’àngel 
i el diable; un total de 12 persones. Es tracta de balls parlats 
amb text i dansa, amb la combinació de bastons i cintes. 
Arellano i Caro documenten aquests «palotiaus» en cinc 
poblacions: Ablitas, Cortes, Fustiñana, Mur chante i Riba-
forada. Altres fonts apunten més de 10 localitats. Hem vist 
que a Ablitas i Ribaforada les construccions humanes s’han 
perpetuat. El musicòleg Inocente Aguado va localitzar la 
realització d’«el castillo» a Murchante en la versió antiga 
del ball recuperat en temps democràtics i executat amb tres 
pisos (1972), com el de Cortes, de la mateixa altura, viu 
fins a finals del segle XIX (Lostado 2012: 111).

En les nombroses referències de Madrid a la «danza de 
Valencia» (1658, 1673), «danza valenciana» (del 1661 al 
1748), «danza de valencianos» (del 1685 al 1738), «hom-
bres vecinos de Madrid imitada a valencianos» (1695) o 
«danza imitada a la valenciana» (1703), alguns mestres 
procedeixen del País Valencià. Juan Portús situa Vicen-
te Regal el 1685, Mauricio Navarro el 1689 —de la Vall 
d’Uixó, la Plana—, Gaspar i Tomás Solé el 1691 —de 
Bétera, Camp de Túria—, José González el 1700 i Juan 
Herrera el 1702 i 1703 (1993: 204 i 312). La referència 
del 1689 és important atès que els valencians perceberen 
3.000 rals, enfront dels 1.400 de la dansa d’espases amb un 
mestre de Brunete —Madrid—, els 700 de la de «niñas» i 
els 270 de la de «morenos y morenas». El 1700 els valen-
cians foren gratificats amb 2.400 rals, més que els 1.650 
de la «danza de gala», els 800 de la de negres o els 700 de 
la de gitanos. És il·lustratiu que el 1703 sortiren alhora els 
valencians representats pel mestre valencià Juan Herrera, 
que van rebre 2.400 rals, i la «danza imitada a la valenci-
ana», que en cobrà 600. Les diferències en les quantitats 
envers les altres dues danses, la de gala i la de gitanos, són 
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L’origen dels castells és un dels debats més antics de 
la historiografia castellera i té un gran valor simbòlic. 
Per això, de vegades, els arguments es barregen amb 
les passions. Els estudiosos es divideixen, bàsicament, 
en dos grups: la majoria són evolucionistes —és a dir, 
sostenen que els castells són el producte de l’evolució 
en el temps de l’antic ball de valencians, al seu torn 
procedent de la muixeranga valenciana—, mentre que 
una minoria defensa una hipòtesi crea cionista, o sigui, 
que els castells haurien estat inventats en un moment 
històric determinat tot trencant amb els seus possibles 
antecedents.

La teoria tradicional diu que els castells provenen 
d’alguna dansa popular. Ja al segle XIX, Josep An-
selm Clavé (1868) va escriure: «Las tan celebradas 
collas llamadas dels xiquets de Valls [...] son hijas de 
las antiguas danzas de valencianos». Un text del segle 
XVIII (Masdéu 1784, copiat a Català i Roca 1981: I, 
20) relacionava el ball de titans amb els castells, però 
Joan Amades (s/d 18 i 1934: 24) va observar que els 

Creacionisme versus evolucionisme

Joan Bofarull Solé

La muixeranga 
no és la moixiganga
La muixeranga és un element festiu tradicional 

d’alguns pobles valencians: Algemesí, l’Alcúdia, Tita-
igües, Peníscola i Forcall. Malgrat les diferències en la 
música, vestuari, etc., tenen alguns elements comuns: 
les construccions humanes, els balls, la interpretació 
religiosa i el contingut burlesc. És l’antecedent del ball 
de valencians.

Per altra banda, la moixiganga és una tradició prò-
pia d’alguns pobles catalans, com Sitges, Valls, Vila-
franca del Penedès, Tarragona, Vilanova, Badalona, etc. 
La majoria representen escenes de la passió de Jesucrist, 
i inclouen petites construccions humanes (com a mà-
xim algun pilar de 3).

seus balladors, lligats amb una peça de roba, no podien 
alçar castells. Actualment es considera provat que els 
castells provenen del ball de valencians i aquest, de les 
muixerangues valencianes.

Els vallencs consideren els castells com una part del 
seu patrimoni i identitat, per això molts creuen que 
«resultaría algo paradógico que los “Xiquets de Valls” 
no fue ran de Valls, o, por lo menos, de su Campo, sino 
de Valencia, de Atenas, de Roma o de la Meca» (Vi-
ves 1948). Emili Morera (1909: 796) també creia que 
aquesta tradició «deuría nàxer a Valls en la edat mitja-
na» i Francesc Blasi (1997: 18) afirmava rotundament: 
«Nosaltres opinem que els castells són purament va-
llencs». L’any 2001 les dues colles castelleres de Valls 
van celebrar el seu 200 aniversari, fet que va originar 
un debat sobre la seva antiguitat (per exemple, Bartolí 
et alii 1998).

Alguns escriptors han intentat desvincular el ball 
de valencians del País Valencià: «D. Sebastià Farnés y 
otros escritores catalanes entienden que se ha conside-
rado erróneamente a Ausias March natural de Valencia, 
gracias al equívoco de la palabra valencià. Esta palabra 
en catalán significa en su sentido recto, fuerte, sano, ro-
busto, y en sentido traslaticio, esforzado, animoso. ¿No 
cuadran perfectamente estos epitetos a los castellers?» 
(Castell 1927). Aquesta teoria tingué bastanta accep-
tació en el món del folklore (per exemple, Flamissell 
1959), cosa sorprenent si tenim en compte que en la 
literatura es va descartar l’any 1912 (Chiner 1993).

El creacionisme casteller va ser formulat per prime-
ra vegada per Joaquim Beseran (1994): «Pels motius 
que sigui, a Valls, a finals del segle XVIII, un grup de 
“valen cians” decideixen independitzar-se del seu “ball” 
—el qual continuarà existint— i crear una agrupació 
que tindrà com a objectiu únic fer castells. Per això ens 
cal parlar de “revolució” i no d’evolució.» Els creacio-
nistes vinculen els castells amb la política: «La Colla 
dels Pagesos esdevindrà defensora de les idees conser-
vadores, i la Colla dels Menestrals, de les liberals.»
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