


25 edicions del 
concurs de castells 
de tarragona

Emocions puntuades

Jordi Andreu / Jordi Suriñach

MAQUETACIO CONCURS CASTELLS.indd   3 29/07/15   10:40



A la Gemma, el Gerard, el Roc, la Martina, l’Azahara i la Laia per ser-hi sempre. 
Us devem el temps robat.

A tots els castellers que han actuat a la plaça de braus per fer gran el Concurs.

Primera edició: setembre del 2015

© els autors

© de l’edició: 
9 Grup Editorial
Cossetània Edicions
C/ de la Violeta, 6 • 43800 Valls
Tel. 977 60 25 91
Fax 977 61 43 57
cossetania@cossetania.com
www.cossetania.com

Fotografia de la coberta: Alegria dels Castellers de Sant Pere i Sant Pau en el
Concurs de 2014 després de descarregar el seu primer 3 de 8. (David Oliete)

Disseny i composició: Imatge-9, SL

Impressió: Leitzaran Grafikak

ISBN: 978-84-9791-362-1

DL T 1105-2015

MAQUETACIO CONCURS CASTELLS.indd   4 29/07/15   10:40



Part I
evolució
orga   itzativan

Part II
totes les edicions

pròleg introducció   12

1932-1933 una idea que arrela a mitges   20

1952-1956 regularitat truncada   27

1970-1972 retorn interromput   32

1980-1990 assentament entre critiques   38

1990-2004 adaptant-se als nous temps   46

2006-2010 al segle xxi, amb retard   54

2012-2014 creixement sota la biennal    61

1932
1933
1952
1954
1956
1970
1972
1980

1982
1984
1986

1988

1990

1992

1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006

2008
2010
2012
2014

l’esclat d’una nova epoca   70
el carro gros a tarragona   75
marcats pel 3 de 8   78
la vella agafa la davantera   83
duel vallenc   87
el concurs del segle   90
continua l’alternanca   97
torna el concurs,  
que ja no marxarà   102
polemica esteril   105
doblet de la vella   109
victòria sense exclusiva dels  
nou pis0s   112
es trenca l’hegemonia  
o comenca una era?   115
primer castell  
de nou descarregat   118

màgic, de tripleta. la creació  
d’una expressió   122
la gamma extra pica a la porta   126
el concurs de l’era extra   131
el millor concurs de la història?   136
tot al deu   142
mes punts que mai   148
amb “poc” guanyen   153
vilafranca i el jurat,  
protagonistes   158
mes verd que mai   165
el triomf mes fàcil   170
el triomf mes absolut   176
tres castells de deu   186

singular i (cada cop mes) universal   6

annex i les classificacions   200 annex II les taules de puntuacions   214 referencies bibliogràfiques   221

Índex

MAQUETACIO CONCURS CASTELLS.indd   5 29/07/15   10:40



76

Jordi Andreu / Jordi Suriñach

El Concurs de Castells de Tarragona és, sense 
cap mena de dubte, una diada singular. Si parlés-
sim de futbol, diria que és més que una diada —i 
no només perquè, des de fa uns anys, ja dura més 
d’un dia—. De fet, el concurs ja va néixer singu-
lar, amb les colles vendrellenques fent boicot final 
a una convocatòria presidida per Pau Casals, que 
era el seu màxim i més il·lustre seguidor. I ho ha es-
tat en el seu esdevenir posterior, ple de daltabaixos, 
intermitències i reformulacions —fins i tot en els ja 
llunyans anys d’aquelles anomenades «manifestaci-
ons», que eren concursos que no ho eren—. I ho és 
avui, que és un concurs que són tres que són un, tot 
i que, pel que fa a la ubicació, siguin dos. Una mena 
de misteri de la trinitat en versió castellera.

El concurs és singular, en primer lloc, pel lloc 
on se celebra, que s’ha mantingut invariable des 
d’un bon començament, per molt que darrerament 
hagi millorat —i ja era hora— en condicions, co-
moditat i presentació: la plaça de toros, ara la 
TAP —la Tarraco Arena Plaça, en aquesta barreja 
lingüística d’arrel anglosaxona que l’apropa, pel 
nom i per la seva utilitat, més a un recinte espor-
tiu o multiusos que al que havia estat històrica-
ment—. Es digui com es digui, no deixa de ser una 
evident herència arquitectònica dels circs romans, 
en una ciutat que en sap molt d’això, dels romans. 
Un marc que li dóna una singularitat que el fa únic: 
és l’única actuació castellera en què la majoria del 
públic és a dalt, no arran de terra —i en què la ma-
joria té un seient i no és a peu dret—. I això té com 

a conseqüència una realitat de la qual, sovint, no 
en som conscients: és l’única actuació en la qual els 
castellers veuen, des de peu de plaça, totes les reac-
cions i actituds del públic a les graderies, de la ma-
teixa manera que és l’única en la qual el públic veu 
totes les reaccions i actituds dels castellers a peu 
de plaça. Això explica algunes de les coses que hi 
passen, especialment pel que fa als comportaments 
col·lectius d’uns i altres. Explica, que no justifica. 
En positiu o en negatiu, tant és.

El lloc on se celebra aporta, també, una segona 
singularitat: és una actuació castellera que té un ac-
cés tancat, limitat, i a partir d’una entrada de paga-
ment. Fins no fa massa, això era un altre fet únic. 
D’uns anys ençà, però, tot i que no ha deixat de 
ser-ho de manera estricta, sí que hi ha d’altres ac-
tuacions que contenen alguna d’aquestes limitaci-
ons: és evident que les que es fan a llocs com Port 
Aventura, festivals, congressos, convencions, hotels 
o càmpings tenen també la característica d’entrada 
limitada, reservada o de pagament —ni que no ho si-
gui l’actuació en si, sinó l’indret on se celebra—. Fins 
i tot hem vist, darrerament, com en una actuació de 
festa major en una placa tradicional es limitava o 
s’hi impedia en algun moment l’accés, tal com ha 
succeït a la plaça de Sant Jaume de Bar ce  lona —ni 
que fos per motius de seguretat—. I aquesta singu-
laritat de l’accés del públic al concurs condiciona 
també alguns dels comportaments que s’hi poden 
observar, com ara l’agrupació voluntària i consci-
ent dels afeccionats de cada colla —molt més fàcil 

Pròleg
singular i (cada cop mes) 
universal
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que en cap altra actuació—. En positiu i en negatiu, 
també.

La TAP aporta una altra singularitat, que forma 
part, a la vegada, de l’essència del concurs, d’un dels 
seus trets definitoris més significatius. El concurs es fa 
a Tarragona, però no és de Tarragona, en el sentit que, 
amb l’ajut d’una ubicació exògena i situada fora del 
mapa casteller tradicional de la ciutat, no és una ac-
tuació tarragonina en la qual participin colles de fora. 
Ningú no actua a casa. Potser millor, ningú no actua a 
la casa d’un altre. No és la diada pròpia de cap colla, 
perquè és de totes i cadascuna de les que hi són. I això 
sí que és, indubtablement, singular, almenys pel que 
fa a les «grans» diades. D’aquesta manera, l’encert de 
la ciutat de promoure i allotjar el concurs i d’oferir-lo 
a tot el món casteller com a comú ha comportat, a la 
llarga, la millor assegurança per a la seva pervivèn-
cia. Les capitalitats no es proclamen, s’exerceixen des 
de l’acció positiva i el reconeixement de la comunitat, 
que s’hi ha de sentir còmode. En això, Tarragona ha 
actuat amb molta saviesa. No deixa de ser una bona 
lliçó per a d’altres coses.

Hi ha una quarta singularitat, que és la que, al llarg 
de la seva història, ha causat les polèmiques més no-
tables i els rebuigs més evidents: la puntuació i la clas-
sificació final. D’això es tractava, és clar, quan es van 
convocar els primers concursos. I era una novetat que 
trencava el que era habitual en el fet casteller. És cert 
que, de sempre, s’havien valorat totes les actuacions 
tenint en compte les dificultats i les alçades de les cons-
truccions que s’hi havien fet. Però s’havien valorat de 
manera connatural, sense necessitat de puntuacions i, 
especialment, sense cap constatació oficial de qui havia 
quedat primer o qui segon. Però també és cert que la 
consolidació del fet casteller al segle xix va tenir molt 
a veure amb la rivalitat entre les dues colles vallen-
ques, i que al xx creix amb l’afegitó d’altres rivalitats. 
No podem oblidar que un dels primers documents que 
ens narren el progressiu pas del Ball de Valencians als 
castells és el d’aquella trobada de balls a l’Arboç, a fi-
nals del xviii, i que diu taxativament que el del Catllar 
«es reputà com lo millor» —i ho diu basant-se en les 
construccions que hi aixecà—. Però, durant molt de 
temps, això dels punts i les classificacions va ser matè-
ria reservada per als concursos. D’un parell de dècades 
ençà, però, els rànquings publicats a la premsa —i el 

L’any 2014 el tancament de la coberta de la TAP s’ajustava 
per evitar una calor excessiva, però sempre preservant el 
caràcter a l’aire lliure de la diada. (DAVID OLIETE)

Pàg. següent: La transformació de l’antiga plaça de braus en 
la Tarraco Arena Plaça ha augmentat l’espectacularitat del 
Concurs. (DAVID OLIETE)
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seu indiscutible predicament entre castellers i afec-
cionats— no han impedit que aquesta singularitat 
persisteixi en el sentit que cap altra actuació acaba 
en una classificació certificada per un jurat, però 
l’han diluït notablement. Diria que fins i tot els que 
en són contraris no deixen de mirar els rànquings, 
potser no setmana rere setmana, però prou sovint.

El concurs, doncs, és singular. I, com l’eslògan 
triat per representar la cultura catalana a la Fira del 
Llibre de Frankfurt el 2007, és també universal. A 
hores d’ara, força més universal que singular i tot. 
No hi va néixer, és clar. Va néixer com a local, amb 
la voluntat d’arribar a la gent d’un territori que no 
excedia del triangle Valls – el Vendrell – Tarragona, 
i gairebé sense escapar-se dels vèrtexs. Però, en les 
darreres dècades, amb l’expansió de la geografia 
castellera i del nombre de colles, el constant aug-
ment de l’alçada i la dificultat de les construcci-
ons i la seva cada cop més significativa presència 
en la realitat festiva, social i cultural nacional, la 

repercussió del concurs ha gaudit d’una explosió 
exponencial. Primer, a partir dels anys 90 del segle 
passat, quan es va fer un forat en la premsa d’arreu 
del país, que va descobrir amb un cert i intermitent 
entusiasme això dels castells. I, més modernament, 
quan ha assolit una repercussió global. En les dues 
darreres edicions, a partir de la consideració del fet 
casteller com a Patrimoni de la Humanitat, les pos-
sibilitats tècniques que aporta la renovada TAP i 
la feina feta per una direcció plenament inserida 
en l’administració municipal —i mantinguda, com 
a tal, tot l’any—, s’ha aconseguit que el ressò del 
concurs arribés a la premsa —tradicional i digi-
tal— de tots els continents i que imatges dels cas-
tells que s’hi han aixecat ocupessin primeres pà-
gines —fins i tot que entressin en la consideració 
de millors imatges de l’any per part de mitjans i 
associacions de prestigi internacional—. Per tot el 
que he apuntat, però també pels grans, magnífics, 
extraordinaris i meravellosos castells que s’hi han 

La gran  
quantitat de 
camises que 
porten les 
colles i la bona 
col·laboració entre 
agrupacions fan 
que les pinyes al 
Concurs siguin 
especialment 
nombroses. (DAVID 
OLIETE)

MAQUETACIO CONCURS CASTELLS.indd   10 29/07/15   10:40



10 11

25 edicions del Concurs de Castells de Tarragonapròleg

vist. Per les actuacions de totes i cadascuna de les 
colles, perquè el concurs és, per damunt de tot, allò 
que les colles hi fan. L’èxit del concurs és l’èxit de 
les colles.

Per tot això —i encara per moltes més coses— 
el concurs ha esdevingut l’activitat de cultura po-
pular catalana que obté més repercussió fora del 
nostre propi àmbit cultural. I diria que no només 
de la cultura popular. Cap altra activitat que es fa al 
nostre país —que no sigui esportiva o relacionada 
amb algun congrés tipus Mobile World Congress— 
obté aquest ressò. I, a més, aquestes altres no tenen 
els elements d’identificació nacional i patrimonial 
que aporta el concurs. Justament perquè reuneix 
les necessàries dosis d’espectacularitat, singularitat 
i patrimonialització que el defineixen. De tradició i 
modernitat. L’essència mateixa del fet casteller.

El concurs és, també, una suma d’històries i vi-
vències personals. Des d’un primer moment fins 
avui. Si em permeteu una marrada personal, en això 
hi ha molts concursos, tants com les possibilitats de 
viure’l. Jo mateix he tingut la sort de poder viure’n 
molts. Des que el meu avi em va dur a veure el del 
1970, quan jo era encara una criatura, fins a l’any 
passat, hi he fet de tot. Si no m’erro i per ordre cro-
nològic: de públic, de casteller, de jurat de plaça, de 
jurat de taula, de periodista, de speaker o conduc-
tor, d’autoritat, un altre cop de casteller —sempre 
amb camisa blau cel— i d’organitzador. Així he tin-

gut la possibilitat d’observar des d’un lloc privile-
giat com el món casteller ha anat engrandint-se, les 
actuacions s’han fet cada cop més espectaculars i 
el concurs ha anat adoptant —per necessitat— una 
organització cada vegada més complexa. De com, 
des de la singularitat, ha fet el salt a la universalitat.

Per això és bo que es recullin les dades més signi-
ficatives d’aquesta llarga història i que es reflexioni 
sobre el que ha estat i el que significa el concurs 
de Tarragona dins el panorama casteller i dins el 
context de la cultura popular del nostre país. Des-
prés del volum que va publicar Jordi Jaria el 1996, 
aquest treball de Jordi Andreu i Jordi Suriñach que 
teniu a les mans significa no només una necessària 
revisió dels vint-i-cinc concursos de castells de Tar-
ragona, sinó una acurada anàlisi de la seva evolu-
ció i de tot el que ha succeït perquè arribéssim a la 
realitat actual. I ho fan des de l’experiència pròpia: 
Andreu i Suriñach, ambdós castellers tarragonins, 
són, també, dos periodistes castellers amb una no-
table trajectòria i coneixen perfectament el concurs 
vist des de dins. Aquest llibre, però, no és només 
això. És el resultat, també, d’una sòlida tasca de 
recerca i d’una remarcable voluntat de donar veu 
a alguns dels protagonistes més destacats dels con-
cursos del 1970 ençà.

Finet i pel mig, doncs.

Josep Bargalló Valls
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Són quarts de vuit del matí i la Tarraco Arena 
Plaça està pràcticament buida, només ocupada per 
alguns agents de seguretat amb cara d’indiferència. 
Fins fa poca estona ha plogut amb força a Tarra-
gona, però el tancament de la cúpula ha evitat la 
incertesa de si la jornada dominical del XXV Con-
curs de Castells podrà celebrar-se amb normalitat. 
Cal revisar la zona reservada als mitjans de comu-
nicació perquè tot estigui preparat. S’esperen prop 
de 350 professionals, entre periodistes, fotògrafs 
i personal tècnic. La gent que retransmet la diada 
en directe per la ràdio s’asseurà a primera fila per 
assegurar-se la millor visibilitat. Pel telèfon mòbil 
encara arriben les darreres peticions d’entrades o 
acreditacions a càrrec de presumptes amics. No hi 
ha amistats o coneixences que valguin, serà impos-
sible. En poques hores a plaça no hi cabrà ni una 
agulla.

A partir de les vuit l’activitat es multiplica. Als 
diferents bars de la plaça es preparen molts bidons 
de cervesa i uns entrepans que, tot sigui dit, fa dos 
anys tenien millor pinta. Representants de les colles 
ja es troben a plaça per preparar els espais reservats 
a la canalla i les pancartes, més o menys lluïdes, que 
després desplegaran a la graderia. A la zona d’orga-
nització, ubicada al segon pis, el realitzador i el seu 
equip revisen el seu material. És important compro-
var que tot funciona correctament per, quan el jurat 
demani alguna repetició, poder oferir-la a l’instant. 
Just al costat s’instal·la el Cecopal, el centre de co-
ordinació amb integrants dels Mossos d’Esquadra, 
la Guàrdia Urbana i Protecció Civil. S’ha de tenir 
cura de la seguretat d’un recinte tancat que, en una 
estona, s’omplirà amb prop de 14.000 persones en-
tre públic i castellers. Dos pisos més avall, sota la 
graderia, el dispositiu sanitari ja està enllestit i les 
ambulàncies estan aparcades en direcció al carrer 
Eivissa, la sortida habilitada en cas de necessitat. 
Minuts més tard, entren ja els primers periodistes, 

la majoria comentant la vibrant actuació de la jor-
nada anterior. A les nou s’obren les portes per als 
espectadors més matiners, als quals el presentador 
dóna la benvinguda.

A fora el formigueig de persones dibuixa un caos 
que, misteriosament, s’endreça. Desenes d’autocars 
han deixat els castellers vinguts de fora als punts 
prèviament previstos. S’han habilitat tres portes 
d’accés per a les colles, que entraran progressiva-
ment a plaça seguint les indicacions de nombrosos 
regidors, comunicats amb l’organització a través de 
walkie-talkie. Fer accedir més de 7.000 persones 
de forma ordenada en poc més de mitja hora és 
més complicat del que sembla. La majoria de colles 
s’endinsen a plaça sabent exactament quins castells 
provaran, però les agrupacions aspirants al triomf 
amb prou feines saben què intentaran en les dues 
primeres rondes. A partir d’allí, tot dependrà de les 
pròpies forces, de les dels rivals i de la calculado-
ra. Si l’estratègia ja és un component rellevant en 
la majoria d’actuacions castelleres, en un Concurs 
esdevé fonamental. 

Malgrat l’escassa cobertura, les xarxes ja bu-
llen d’activitat. Instagram va plena de fotos pre-
tesament originals, mentre que la majoria de co-
mentaris a Twitter traspuen nervis. Les principals 
autoritats del país comencen a arribar a la llotja. 
El mosaic de la senyera que acompanya la interpre-
tació en directe d’Els Segadors dóna un innovador 
toc de color al certamen, on el públic no és aliè al 
clima polític que respira el país. A la passarel·la que 
hi ha just sota la cúpula, talaia privilegiada, els fo-
tògrafs de les principals agències internacionals de 
fotografia prenen posicions. Cronològicament és la 
tercera jornada de la diada, però no hi ha cansa-
ment. La sensació de dia gran és inigualable. Sense 
que hi hagi cap problema concret, a l’organització 
s’hi respira molta més tensió que no pas, per exem-
ple, la tarda anterior. S’anuncia l’inici del Concurs 

Introducció
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amb una ronda conjunta, tal com estava previst. 
L’espectacle casteller més gran del món és a punt de 
començar. I en aquesta ocasió serà més espectacular 
i més gran que mai. 

L’experiència personal ens permet recrear les ho-
res prèvies a l’inici de l’última jornada de la darrera 
edició del Concurs de Castells de Tarragona, en un 
5 d’octubre que acabaria passant a la història del 
fet casteller per, entre d’altres coses, ser la primera 
diada on es veurien tres castells de deu pisos. És 
difícil imaginar com devien haver estat els prepara-
tius en la primera edició del certamen, celebrada el 
2 d’octubre del 1932, quan les quatre colles actu-
ants entraven a primera hora de la tarda a la ma-
teixa plaça de braus, encara sense l’ampul·lós nom 
de Tarraco Arena Plaça. Per la quantitat de pàgines 
dedicades a la premsa de l’època, és evident que 
la diada va generar una gran expectació. La plaça 
no es va omplir del tot i van quedar alguns seients 
lliures al segon pis, però les fotografies de la cerca-

vila prèvia de les colles per la Rambla 14 d’Abril 
demostra l’interès per aquella actuació singular, se-
guint la terminologia del prologuista. Tarragona, 
com a plaça neutra, sense colles locals amb aspi-
racions a victòria (condició que, mantinguda fins 
a finals del segle xx, sempre ha jugat a favor de la 
ciutat), es disposava a decidir l’hegemonia del món 
casteller entre les colles de Valls i el Vendrell, en un 
duel que finalment no es va produir. Amb tot, els 
bons castells vistos, encara que faltés la cirereta del 
quatre de vuit, i l’excel·lent resposta del públic van 
fer que el Diari de Tarragona l’acabés valorant com 
un «interessant experiment». De ben segur que en 
aquella època ningú va imaginar que aquella diada 
es convertiria en un experiment consolidat i reeixit, 
a més del màxim exponent a tot el món de la prin-
cipal expressió de la cultura popular catalana. 

Les actuacions castelleres amb format compe-
titiu no són un patrimoni exclusiu de Tarragona. 
El primer Concurs de Castells es va celebrar l’any 

La canalla s’anima 
abans d’afrontar 
un castell límit. 
Els nervis i 
l’expectació són 
altíssims. (DAVID 
OLIETE)
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1902 a Barcelona i des d’aleshores també s’ha cele-
brat a Vilafranca del Penedès, a Valls, al Vendrell, a 
Reus i a Torredembarra. La Història dels concursos 
de castells, de Jordi Jaria, del qual aquest llibre n’és 
deutor i, en certa forma, continuador, recull amb 
precisió totes aquestes edicions. Però, actualment, 
parlar de Concurs de Castells és referir-se a Tarra-
gona. És, de llarg, la ciutat on s’han celebrat més 
concursos, vint-i-cinc, i sempre al mateix escenari 
de la plaça de braus. L’últim Concurs de Castells 
obert a les colles grans celebrat en una altra po-
blació data del 1973 a Vilafranca del Penedès. Des 
d’aleshores, Tarragona n’ha celebrat divuit edici-
ons, amb l’única competència dels organitzats a 
Torredembarra, adreçats a un sector de colles ben 
concret, i explicats en pàgines ulteriors. Després 
d’unes primeres dècades d’interrupcions i canvis, 
des del 1980 la cita tarragonina s’ha consolidat a 
principis de la tardor dels anys parells i ha esdevin-
gut una jornada marcada en vermell en el calendari 

de les colles punteres, fins al punt de condicionar-ne 
la planificació de la temporada. Quan avui en dia 
ens referim a aquesta diada parlem només de Con-
curs de Castells o, directament, del Concurs, sense 
necessitat de referir-se a la població que l’acull. 

El Concurs de Castells és avui un espectacle únic, 
modern i amb un innegable atractiu per la bellesa 
de les construccions que s’hi assoleixen (realçades 
per un context singular, com l’actual semicoberta 
de la plaça) i, sobretot, per l’ambient que s’hi respi-
ra, on a les habituals emocions del fet casteller s’hi 
afegeix la passió pròpia de la competició. Les vint-
i-cinc edicions repartides en més de vuitanta anys 
sumen elements d’interès que justifiquen, creiem, la 
conveniència d’aquest volum. 

El cert és que el Concurs ha viscut moltes etapes 
i durant molts anys un sector significatiu del món 
casteller pensava que no s’havia de celebrar o, com 
a mínim, que no s’havia de prendre-hi part. Durant 
anys la simple menció de la paraula concurs des-

Pàg. 16-17: Els 
Castellers de 
Sabadell esperen 
torn per entrar 
a plaça. En poc 
més de mitja 
hora l’arena de 
la TAP s’omple 
amb més de 7.000 
castellers. (DAVID 
OLIETE)

El Concurs de 
Castells assegura 
grans castells, 
vinguin de colles 
que van a fer la 
seva actuació com 
d’agrupacions que 
busquen la millor 
posició possible. 
(DAVID OLIETE) 
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encadenava un debat etern i esgotador entre par-
tidaris i detractors, amb arguments més o menys 
tronats o interessants. Superada, pensem, aquesta 
polèmica (el Concurs ha estat i és una realitat pal-
pable i estimulant malgrat les absències, i a qui no 
hi ha volgut venir mai no li han anat pas malament 
les coses), és veritat que poques vegades el Concurs 
ha acollit fites històriques per al món casteller. De 
fet, només dues: la tripleta màgica assolida per la 
Joves de Valls l’any 1992, quan va descarregar per 
primera vegada junts en una mateixa actuació els 
tres castells del moment, el 3 de 9 f, el 4 de 9 f i el 
5 de 8; i la consecució del 2 de 8 f al Concurs del 
1970, primer carregat per la Vella de Valls i descar-
regat uns minuts més tard pels Nens del Vendrell. 
La plaça del Blat de Valls, la plaça de la Vila de 
Vilafranca del Penedès, la plaça Vella del Vendrell 
o el Raval de Montserrat de Terrassa han estat els 
escenaris on més vegades s’han assolit grans gestes 
que han suposat un punt d’inflexió. Amb les dades 
a la mà, el Concurs no ha estat un motor per a la 
història castellera. 

Però també és cert que el Concurs sempre ha es-
tat un reflex fidel de l’estat de forma del fet caste-
ller. Quan s’han «inventat» noves estructures com 
el 7 o el 3 amb l’agulla, el Concurs les ha adoptat 
gairebé sempre de forma immediata. Quan l’any 
1998 es va bastir el castell de deu pisos, el Concurs 
el va veure en l’edició següent. Quan l’any 1993 
es va aconseguir el primer castell de gamma extra, 
al Concurs es van intentar l’any 1994 i es van as-
solir el 1996. Quan l’any 1981 es recuperaven els 
castells de nou pisos, el Concurs era l’escenari la 
temporada següent de la segona aleta de nou del 
segle xx. Quan el 3 de 8 era el castell de moda a 
principis dels anys 50 del segle passat, el Concurs 
del 1952 en va veure un munt d’intents i el va cele-
brar carregat el 1954… 

A banda del que passava a l’interior de la plaça 
de braus, el Concurs de Castells tarragoní ha tin-
gut una gran transcendència per normativitzar una 
activitat que, amb orgull, es vanagloria de no tenir 
normes. La taula de puntuacions i la resta de les ba-
ses només s’apliquen a una única actuació cada dos 
anys, però la seva influència s’ha traslladat al con-
junt de la temporada. Un exemple clar ha estat la 

progressiva revaloració dels castells descarregats en 
les puntuacions, mesura que potser no ha accelerat 
però sí que ha servit per constatar el canvi de ten-
dència generalitzat en el conjunt del món casteller. 

Malgrat la història, la continuïtat i la rellevàn-
cia, el Concurs de Castells de Tarragona no havia 
merescut fins ara cap obra monogràfica, si excep-
tuem El somni de Pau de Casals, l’excel·lent do-
cumental de Raquel Sans i Toniu Xou estrenat al 
juny del 2014 amb motiu del vint-i-cinquè certa-
men tarragoní. Incloent-hi ja aquesta última edició, 
el present llibre narra amb detall els fets ocorreguts 
des del 1932 amb un capítol monogràfic per a cada 
Concurs. S’ha tingut especial cura d’explicar com va 
ser la disputa per la victòria (al cap i a la fi es tracta 
d’una competició), tenint en compte el context i els 
moviments de les colles capdavanteres, sense obli-
dar que si el Concurs és gran no és només mèrit 
de les colles grans. Abans, el llibre s’obre amb una 
primera part que repassa l’evolució organitzativa 
de la diada, des de les recurrents polèmiques sobre 
les taules de puntuacions fins a l’aposta ferma de la 
ciutat per un esdeveniment que fins massa tard havia 
deixat a mercè de l’atzar i d’uns recursos magres. 
Era complicat encabir aquesta barreja de canvis i 
transformacions en el relat seqüencial de cada edi-
ció i per això s’ha optat per separar-la, si bé és cert 
que alguns aspectes es troben a cavall de la narració 
estrictament castellera. De ben segur que el lector 
disculparà possibles omissions o reiteracions. 

Tot plegat és fruit d’una intensa cerca a les he-
meroteques, a les actes del Patronat Municipal de 
Castells i a la bibliografia castellera, cada vegada 
més extensa i interessant. A partir dels concursos 
del 1970 el relat s’ha complementat amb les decla-
racions d’una bona colla de protagonistes. A tots 
dos sempre ens havien encantat els dos volums de 
Les meravelles del món casteller, l’obra de Joan 
Beumala i Xavier Brotons que acompanyava una 
rigorosa cerca històrica i una divulgativa sessió de 
tècnica castellera amb els testimonis en primera 
persona dels artífexs de les grans fites de la segona 
època d’or dels castells. Amb aquest referent ben 
present, el llibre inclou les explicacions i opinions 
de gairebé una trentena de protagonistes, la majo-
ria castellers: Josep Almirall, Pere Almirall, Toni 
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Bach, Josep Bargalló, Guillem Bartolí, Joan Beu-
mala, Andreu Botella, Xavier Capdevila, Xevi Cas-
tellví, Francesc Pisco Córdoba, Jordi Crespo, Lluís 
Esclassans, Josep Antoni Falcato, Vicenç Gabriel, 
Josep Galofré, Marcel·lí Güixens, Helena Llagoste-
ra, Raül Martín, Josep Miret, Andreu Montserrat, 
Francesc Piñas, Xavier Pons, Sergi Puig, Juan Ro-
mero Juanacho, Joan Sala, Manel Sanromà, Gui-
llermo Soler, Miquel Vendrell i Ferran Ventura, en 
un seguit d’entrevistes personals iniciades el juliol 
del 2013 però realitzades, majoritàriament, en el 
primer semestre del 2015. Totes les declaracions 
d’aquests protagonistes provenen d’aquestes con-
verses. A tots ells, moltes gràcies pel seu temps i per 
permetre’ns saber, una miqueta més, de què va això 
dels castells. 

Hi ha molta altra gent que ha posat el seu gra 
de sorra, més o menys gran, per fer possible aquest 
llibre i que no apareixen citats més endavant. Per 
tant, és de justícia agrair també la col·laboració de 
Pere Ferrando, Xavier Gonzàlez, David Oliete, Jor-

di Piqué, Rosa Prudencio, Pep Roig, Ester Roca, 
Carles Suriñach i Elena Virgili. Sense les seves apor-
tacions el llibre hagués estat mancat de fotos, ple 
d’errades o, directament, no hagués estat possible. 

Desitgem que el lector s’ho passi tan bé amb 
el llibre com nosaltres ens ho hem passat prepa-
rant-lo. Qui hagi actuat o presenciat mai el Con-
curs de Castells hi veurà reflectides, esperem, les 
emocions que es viuen a la TAP. I qui llegeixi so-
bre aquesta diada per primera vegada descobrirà, o 
així ho hem intentat, un espectacle fascinant.

Els autors

Glòria, fotografia 
guanyadora del 
concurs Mirades 
de Tarragona, 
edició especial 
Concurs de 
Castells, l’any 
2012. (ANTONI COLL)
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L’any 2010 el Concurs va viure una bona edició. 
El món casteller donava símptomes de recuperació 
i aquest increment de nivell es va veure reflectit en 
una diada interessant i sense sotracs organitzatius. 
Televisió de Catalunya va aprofitar l’actuació per 
enregistrar la pel·lí cula en tres dimensions Enxane-
ta i l’espectacular spidercam aèria no només va re-
galar magnífics plans per als espectadors, sinó que 
va fer redescobrir les possibilitats del Concurs com 
a potent format televisiu. Per tot plegat, coincidint 
amb la voluntat de Miquel Vendrell i el seu equip 
de deixar pas a gent nova, a Tarragona planava 
la sensació que la fórmula del Concurs encara es 
podia millorar amb l’impuls necessari. Els primers 
a plasmar-ho van ser els Xiquets del Serrallo que, 
en un document titulat Tarragona, capital mun-
dial dels castells. Proposta dels Xiquets del Serrallo 
per promocionar la ciutat i potenciar el Concurs 
de Castells, ja al setembre del 2010 i arran de les 
queixes generades pels problemes en la venda d’en-
trades, van proposar que el Concurs es desdoblés 
en dues jornades celebrades en un mateix cap de 
setmana. Mesos més tard la proposta va ser ratifi-
cada per les altres colles tarragonines. 

L’Ajuntament de Tarragona va recollir aquestes 
inquietuds i va encarregar a l’exconseller en cap 
de la Generalitat, Josep Bargalló, molt vinculat al 
Concurs de Castells, un projecte per a l’organitza-
ció de l’edició del 2012. Una de les virtuts de Barga-

lló va ser la d’implicar bona part del món casteller 
en la redacció d’aquest projecte, ja fos mitjançant 
contactes directes amb la majoria de colles grans, 
amb contactes informals amb periodistes o, fins i 
tot, mitjançant un grup de Facebook. El resultat 
de tot aquest procés va ser el document Biennal de 
Castells. Tarragona, Patrimoni de la Humanitat, 
una mena de full de ruta, aprovat posteriorment 
per l’Ajuntament, que marcarà la pauta del certa-
men a curt i mitjà termini. Aquestes són, resumides, 
les principals propostes de Bargalló:

L’ampliació progressiva del nombre de colles 
participants

Bargalló, com ja havien assenyalat els Xiquets 
del Serrallo, trobava en l’ampliació del nombre 
d’agrupacions participants una mesura imprescin-
dible per revalorar la fórmula Concurs, més si es 
té en compte que cada vegada més colles aixeca-
ven construccions de mèrit. Si en ocasions s’havia 
qualificat el Concurs de «gran festa dels castells», 
aleshores es tractava d’una festa exclusiva, massa 
allunyada del caràcter popular del fet casteller. Per 
posar-hi remei el Concurs passaria a celebrar-se en 

2012-2014
creixement sota la biennal

Pàg. següent: La creació de la jornada de dissabte del Concurs de 
Castells va sorgir d’una proposta dels Xiquets del Serrallo, després 
assumida per la resta de colles tarragonines. (DAVID OLIETE)
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un màxim de quatre jornades: l’habitual actuació 
dominical amb les millors colles del país; una jor-
nada prèvia amb divuit colles també a la Tarraco 
Arena Plaça; una jornada anterior a Torredembar-
ra, hereva de l’antic Concurs7, i una quarta actua-
ció d’ubicació itinerant amb les colles menors. La 
jornada de dissabte es va implantar l’any 2012, el 
Concurs de Castells es va estrenar a Torredembarra 
l’any 2014 i l’altra diada ha quedat, de moment, a 
l’aire. 

Una professionalització de l’organització
El Concurs de Castells era una activitat sufraga-

da per l’Ajuntament de Tarragona, però aquest en 
derivava la gestió a tercers, primer a les colles tarra-
gonines mitjançant el Patronat Municipal de Cas-
tells i després a un grup de voluntaris, com ja s’ha 
explicat. Per tal d’assegurar una major implicació 
del consistori en el projecte, Bargalló va proposar 
que l’organització s’assumís internament des dels 
treballadors municipals. D’aquesta manera el Con-
curs està encapçalat des del 2012 pel tàndem for-
mat per Xavi Gonzàlez com a director i Ester Roca 
com a directora castellera, tots dos treballadors de 
l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona 
amb una llarga trajectòria professional dins l’àm-
bit festiu i de la cultura popular. En el repartiment 
d’atribucions, Gonzàlez s’ocupa més de les qüesti-
ons organitzatives, mentre que Roca és el referent 
dels aspectes més castellers i de la relació amb les 
colles. El pressupost per a l’edició del 2014, inclo-
ent-hi els actes de la Biennal, va ser de 395.000 eu-
ros, el més elevat de la història del certamen, fruit 
de l’ampliació del nombre de diades i colles partici-
pants i de les necessitats tècniques creixents. 

La Biennal, l’embolcall permanent
El fet que el Concurs no disposés d’una estruc-

tura professional al darrere propiciava, en part, que 
fos una gran actuació que apareixia cíclicament 
amb força cada dos anys, però que s’esvaïa amb la 
mateixa facilitat. Per posar-hi remei es va crear el 
projecte de la Biennal, una mena de paraigua co-

municatiu i logístic sorgit per donar continuïtat a 
la marca Concurs. Sota la direcció del mateix Bar-
galló, des del seu naixement l’any 2012 la Biennal 
ha propiciat activitats pròpies, ha donat difusió 
a activitats de les colles de la ciutat o bé ha col-
laborat intensament amb propostes impulsades per 
altres organismes. Entre les activitats realitzades 
cal destacar un concurs de grallers en el marc del 
Concurs de Castells del 2012,22 un curs de foto-
grafia castellera amb Antoni Coll l’any 2014 i, en 
una proposta que es desenvoluparà a mitjà termini, 
«Els castells a l’escola», un projecte impulsat amb 
la Coordinadora de Colles Castellers de Catalunya 
i la Universitat Rovira i Virgili (URV) per prepa-
rar continguts de temàtica castellera per als temaris 
oficials de les diferents assignatures d’educació in-
fantil, primària i secundària.

El canvi més notable que ha suposat el full de 
ruta de Bargalló, l’ampliació progressiva del nom-
bre de jornades, s’ha valorat com a molt positiu per 
tot el món casteller. En les dues edicions celebrades 
fins a la publicació d’aquest llibre, la jornada de 
dissabte ha estat un èxit a molts nivells: totes les co-
lles convidades han acceptat la invitació, la majoria 
d’agrupacions han portat a plaça els seus millors 
castells i, malgrat que les graderies no s’han om-
plert (mitja entrada l’any 2012 i uns 3.800 especta-
dors en l’edició del 2014), la Tarraco Arena Plaça 
ha gaudit d’un excel·lent ambient casteller, molt di-
ferent, però, al que es viu a la tradicional jornada 
de diumenge. Probablement aquest és un dels grans 
èxits d’aquesta segona actuació: encabir en el Con-
curs una part significativa del món casteller i una 
determinada manera d’entendre els castells que fins 
ara en quedava exclosa.

Aquest canvi també ha servit per solucionar 
l’encaix de les colles tarragonines en el Concurs. Els 
Xiquets de Tarragona i la Colla Jove sempre han 
estat en el grup d’agrupacions capdavanteres, però 
des del 2002 els Xiquets del Serrallo i els Castellers 
de Sant Pere i Sant Pau es repartien les dues últimes 
posicions a la classificació final, en ocasions a mol-
ta distància de les colles precedents. La seva parti-

22.  El jurat, que va tenir en compte aspectes com l’afinació de les gralles i dels timbals o la precisió en l’execució de l’aleta, va reconèixer ex aequo els Castellers de Sant 
Cugat, la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Xiquets de Reus. El premi va consistir en quatre sessions formatives a càrrec d’especialistes.
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cipació deixava fora del certamen altres colles que 
havien fet més mèrits al llarg de la temporada i la 
pressió per evitar aquesta singularitat creixia edició 
rere edició. Malgrat això, l’Ajuntament de Tarra-
gona es mantenia ferm a convidar-les per la seva 
condició de colles locals i, durant moltes edicions, 
coorganitzadores del certamen com a integrants 
del Patronat Municipal de Castells. La creació de la 
jornada de dissabte va servir per solucionar aquesta 
qüestió i el Serrallo i Sant Pere i Sant Pau tindrien 
garantida la participació en aquesta nova actuació. 
L’any 2012 no hi van accedir per mèrits propis i es 
va acabar ampliant el nombre de participants de les 
divuit colles previstes a vint per donar cabuda a les 
colles tarragonines sense perjudicar les agrupacions 
prèviament classificades. El 2014 ja s’hi van classi-
ficar directament i, revitalitzats, van acabar actuant 
a un gran nivell. 

Menys elements tenim per valorar la jornada de 
Torredembarra del Concurs. El Concurs7 es va ce-

lebrar amb un èxit creixent fins a l’any 2013, la que 
seria la seva última edició en el format de compe-
tició autònoma. L’any 2014 la cita torrenca es va 
incorporar com a primera jornada del XXV Con-
curs de Castells. Els Nois de la Torre i l’Ajuntament 
de Torredembarra es mantenien a l’organització de 
la jornada, però encabits dins de l’estructura del 
Concurs. Igual que la jornada de dissabte, l’actu-
ació a la plaça del Castell va compartir la mateixa 
normativa, el mateix jurat i la mateixa classificació 
unificada que les jornades tarragonines. La diada 
va comptar finalment amb onze colles, en lloc de 
les dotze previstes inicialment, a causa de les mol-
tes renúncies per part de les colles classificades en 
el rànquing corresponent, segons sembla, perquè la 
data escollida (el 28 de setembre, fora del calenda-
ri habitual del Concurs i del Concurs7) coincidia 
amb moltes actuacions pactades ja amb anteriori-
tat. Aquest contratemps i la pluja que van obligar 
a suspendre la diada després de la segona ronda 

La celebració de les 25 edicions del Concurs de Castells de 
Tarragona va aplegar una part important del món casteller al 
Teatre Tarragona. (MONTSE RIERA)
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van provocar algun dubte sobre la jornada, però la 
implicació de les colles participants i el bon nivell 
casteller fan pensar que la diada té un llarg camí 
per recórrer també dins del Concurs de Castells. 

També en el marc de la Biennal, el Concurs de 
Castells va celebrar l’any 2014 la seva vint-i-cin-
quena edició en la primera ocasió que el Concurs 
treia pit de la seva pròpia història. El recordatori 
de l’efemèride es va concentrar en un acte al Te-
atre Tarragona de la ciutat, en què es va estrenar 
El somni de Pau Casals, documental dirigit per Ra-
quel Sans i Toniu Xou que combinava amb encert 
les imatges d’arxiu amb els testimonis d’alguns dels 
protagonistes. L’acte també va servir per homenat-
jar les quatre colles que, fins aleshores, s’havien re-
partit els triomfs al certamen: la Colla Vella dels 
Xiquets de Valls, la Colla Joves Xiquets de Valls, 
els Nens del Vendrell i els Castellers de Vilafranca. 

El Concurs del 2014 també va estrenar una re-
modelació profunda de la taula de puntuacions, en 
la qual es va fer palès l’esforç de la Comissió Asses-
sora per simplificar aquest aspecte clau de la nor-

mativa: les construccions apareixien classificades 
gràficament en grups i subgrups formats per cas-
tells de dificultat similar, i les puntuacions numèri-
ques tenien valors més baixos i sempre acabats en 
0 i en 5. Una altra novetat destacada era que dins 
d’un mateix grup o subgrup les puntuacions s’es-
trenyien molt, fet que, a la pràctica, significava un 
major pes per als castells descarregats. Per exemple, 
el 7 de 9 f descarregat valia més punts que el 3 de 9 
fa carregat, encara que entremig de les dues estruc-
tures també s’hi trobessin el 5 de 9 f i el 4 de 9 fa. 
Una edició abans, la del 2012, es van suprimir les 
penalitzacions a causa d’un despenjament, una de 
les singularitats del Concurs que cada vegada cos-
tava més de justificar. Des d’aleshores, si després de 
coronar-se un castell queia qualsevol integrant del 
tronc aquest es consideraria en tots els casos només 
carregat. També el 2012 es va establir una novetat 
interessant i allunyada de l’ortodòxia a les places: 
la possibilitat de tornar a repetir un castell prèvia-
ment carregat. La mesura era fruit d’una reflexió 
apropiada: si l’objectiu de qualsevol colla és sempre 

Prop de 350 professionals es van acreditar a la zona de premsa de 
l’última edició del Concurs de Castells. (DAVID OLIETE)
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descarregar el castell, quin sentit té només poder 
repetir-lo en cas d’intent i no de quedar-se a mitges?

Però si alguna cosa va caracteritzar el XXV Con-
curs de Castells, a banda dels grans castells que s’hi 
van veure, com s’explica més endavant, va ser l’ex-
cepcional cobertura mediàtica de què va disposar. 
L’interès dels mitjans pel fet casteller havia crescut 
novament en els darrers anys i el Concurs ja con-
gregava nombrosos mitjans de comunicació, però 
l’any 2014 es van assolir xifres rècord en aquest 
àmbit. Es van repartir prop de 350 acreditacions 
per a periodistes, càmeres, fotògrafs, tècnics, etc., 
agrupats en un centenar de mitjans diferents, al-
guns d’ells estrangers, com la BBC o la televisió pú-
blica japonesa NHK. En aquest sentit, la presència 
de fotògrafs d’agències internacionals com Associ-
ated Press, France Press, Getty Images o Reuters 
va permetre que les imatges del Concurs arribessin, 
literalment, a diaris i pàgines web d’arreu del món. 
A casa nostra, el Concurs va ser imatge de porta-
da en tots els diaris catalans i notícia destacada en 
molts mitjans de l’Estat. El resum de Televisió de 
Catalunya va congregar 179.000 espectadors i la 
retransmissió íntegra de les tres jornades del Con-
curs a càrrec de La Xarxa i Tac12 (una iniciativa 
molt interessant que va començar ja l’any 2012) va 
permetre que el Concurs se seguís en directe a bona 
part de Catalunya. El Concurs s’havia consolidat, 
sense cap mena de dubte, com el principal aparador 
del món casteller. 

En aquesta línia, el periodista Joan Beumala as-
segura que el Concurs «és el gran anunci promoci-
onal del món casteller», afirmació que argumenta 
de la següent manera:

El Concurs ha agafat una dimensió molt gran 
i es troba a una distància brutal respecte a la resta 
d’actuacions. Té un impacte mediàtic brutal, fa-
cilitat pel format i per l’escenari. Des del punt de 
vista de periodista no té comparació possible. Per-
què una persona pugui entendre alguna cosa del 
que són els castells ha d’anar a Sant Fèlix (pare 
de totes les actuacions, festa de les grans colles, 
unes al costat de les altres), Santa Úrsula (mare 
de totes les actuacions, en un duel fratricida on es 
destapen les essències dels castells) i al Concurs, 
perquè és el perquè de tot plegat. A Tarragona se 
sintetitzen totes les grandeses i misèries dels cas-
tells, en estat pur. No hi ha eufemismes, hi ha els 
que guanyen, hi ha els guanyats i hi ha els que 
simplement van a fer la seva actuació i a gaudir 
d’una diada única.

El periodista Josep Almirall és del mateix parer 
però apunta la necessitat de plantejar-se canvis pro-
funds: «El Concurs pot aspirar a més! Sempre tenint 
en compte les necessitats de les colles, tothom ha de 
ser conscient que la mare dels ous és la TV. El gran 
èxit seria la retransmissió en directe per TV3 o per 
una televisió internacional, però per fer-ho possible 
cal reduir més la durada de l’actuació.» 
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