


• Col·lecció L’Aixecador - 25 •

 La canalla castellera
i el sobiranisme a les colles

IV Simposi Casteller
Valls, 25 d’octubre del 2014

IV Simposi Casteller.indd   3 05/10/15   09:22



Primera edició: octubre 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

Director de la col·lecció: Xavier Brotons Navarro

Disseny i composició: Imatge-9, SL

Transcripció i correcció dels col·loquis: Cris Royo Manjón

Impressió: Romanyà-Valls, SA

ISBN: 978-84-9034-366-1

DL T 1224-2015

El grup de treball Xiquets de Valls, de la Comissió de Cultura Popular de la Fundació
de les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela de Valls,

va ser responsable de l’organització del IV Simposi Casteller dins del Fòrum Casteller de Catalunya 
realitzat amb motiu de la Fira de Santa Úrsula 2014 i va ser integrat per:

Jordi Bertran, Lluïsa Gené, Xavier Pons i Rosa M. Rovira.

Amb el suport de

IV Simposi Casteller.indd   4 05/10/15   09:22



Benvinguda

Albert Batet i Canadell
Alcalde de Valls i president de la Fundació de les Festes Decennals 

de la Mare de Déu de la Candela 

Molt bon dia i molt bona hora. Anem a donar inici al IV Simposi Casteller. 
Per això, ens acompanyen els senyors Josep Fernández, president de la Colla Joves 
Xiquets de Valls; Joan Ibarra, president de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, i 
Josep Maria Cortés, vicepresident de la Coordinadora de Colles Castelleres de 
Catalunya.

Farem boca amb una elaboració de cinc plats amb format de showcooking 
a càrrec de Xavier Ferraté, Alba Roig i Albert Villena, del restaurant Bresca de 
Cambrils. Ferraté l’any 2010 fou nominat a Cuiner Català de l’Any pel Fòrum 
Gastronòmic. Per tant començarem amb aquesta part innovadora. És una manera 
nova de començar el Simposi.

Jo, com a alcalde, el que voldria avui és donar les gràcies a tothom, a totes les 
persones que fan possible aquest Simposi, i també a totes les que l’han fet possible 
des de l’any 2011, aleshores per les Festes Decennals de la Mare de Déu de la 
Candela.

Crec que, amb actualitats molt potents pel que fa a país, convé un dia de re-
flexió. Quan hi ha eleccions en diumenge, el dissabte és la jornada de reflexió. I 
el dia de Santa Úrsula, que és diumenge, el dissabte també és una bona jornada 
de reflexió per a les colles, per als castellers, per concentrar-se... Aquí tenim un 
marc fantàstic com és el del Simposi Casteller on reunim cronistes, persones de 
tot el món casteller que vindran avui aquí a la ciutat, a la nostra ciutat de Valls, a 
participar i a fer-ho d’una forma concreta.

Enguany, hi ha el tema nacional que crec que s’escau molt bé, és molt ajustat, 
molt adequat. De fet, les colles portem un any a Valls amb aquest aspecte molt 
potenciat. Vam començar amb l’acció internacional que Òmnium va organitzar. 
En aquest cas, la Colla Joves va anar a Londres i la Colla Vella va anar a París. Ho 
vulguis o no, una mobilització a l’estranger genera una dinàmica de colla molt 
important. També amb la Via Catalana, amb la presència de les dues colles i de 
totes les agrupacions del món casteller. El fet casteller s’ha convertit en un sím-
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bol nacional de Catalunya de màxima potència. Crec que reflexionar al voltant 
d’aquest aspecte és del tot ajustat; a més, en el moment en què ens trobem, ja que 
d’aquí a quinze dies hi ha la consulta del 9 de novembre i, per tant, convé també 
situar-nos.

I un altre aspecte és l’expansió. No sé si en diem boom, de l’expansió que hi ha 
hagut del fet casteller en aquests últims anys. Quan parlo amb la premsa i amb 
tots els mitjans que pregunten “de Valls, com ho veiem, això?”, els dic que com a 
ciutat de Valls ens en sentim molt orgullosos. És una tradició que va néixer fa més 
de dos-cents anys, aquí a la nostra ciutat, i que a empentes i rodolons ha passat de 
pares a fills i d’avis a néts, amb moments de debilitat a les colles, de mancances. 
En aquests dos-cents anys han passat moltes coses a la vida política i social de la 
nostra ciutat i del país. Que haguem arribat, a dia d’avui, a més de noranta colles 
a tot arreu dels Països Catalans, que han superat la zona tradicional del Camp 
de Tarragona i que permeten trobar castellers a Olot, a Berga, a les Illes, és una 
expansió a la màxima potència.

Però a la vegada no hem de perdre els orígens, d’on som, d’on venim, el que 
som i el que representem, quines són les nostres arrels, quin és el nostre tarannà, 
quina és la cultura que emmarca tot el fet casteller, i que aquest creixement i po-
tència tenen una força que notem com a ciutat de Valls, quilòmetre 0 del món 
casteller. Ens n’enorgullim, hem d’estar-ne satisfets, hem d’estar-ne cofois; sense 
tampoc voler capitalitzar-ho exclusivament. El món casteller l’han contribuït a fer 
moltes ciutats: Valls, el Vendrell, Vilafranca, Tarragona… 

Però nosaltres som el quilòmetre 0 i ens n’enorgullim, i això hem de fer també 
que tingui un potencial. Els orígens són aquí, la manera d’entendre’ls, de viure’ls 
i de veure’ls és aquí; que això tampoc no es perdi. Crec que és una bona reflexió 
també en aquests moments: 90 colles no s’havien assolit mai, és un boom espec-
tacular. Que puguem fer una reflexió del moment que vivim com a món casteller 
és també una iniciativa essencial. 

Res més, moltes gràcies. Moltes gràcies a totes les persones que han treballat 
per fer-ho possible. Jo, de forma concreta, també vull agrair-ho al Xavi Pons i la 
Rosa Rovira, que són les dues persones de les dues colles de Valls que han treballat 
en el Simposi d’una forma intensa. Això porta feina; per tant, s’ha de reconèixer i 
desitjar que siguin unes bones jornades, un bon Simposi i una bona Fira de Santa 
Úrsula a tots i a totes. Moltes gràcies.
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Xavier Ferraté, Alba Roig i Albert Villena

Hola, bon dia a tothom. Bé, en primer lloc, ens presentarem una miqueta 
per als que no ens coneixem. Jo sóc el Xavi Ferraté, del Restaurant Bresca, de 
Cambrils. En sóc el cuiner i copropietari, junt amb la meva dona, l’Alba, i per 
fer aquest showcooking hem comptat amb la col·laboració de l’Albert Villena, que 
és un amic nostre que, a part de ser un aficionat a la cuina i al món casteller, 
doncs és molt bo en la fotografia i té una mirada que a nosaltres sempre ens ha 
agradat molt. Llavors també volia agrair tant al Xavi com a la Rosa, a la Comis-
sió, a l’Ajuntament, que hagin comptat amb nosaltres, que ens hagin vingut a 
buscar a Cambrils per poder participar en aquestes jornades i poder ensenyar una 
miqueta el que fem nosaltres i la visió que tenim dels castells des de fora de Valls.

Quan se’ns va presentar aquesta proposta, primer, nosaltres sempre ens pre-
nem les coses molt seriosament, i va ser un repte per a nosaltres. Primer vam dir: 
potser no ho sabrem enfocar, però després de documentar-nos molt i de resoldre 
els dubtes que teníem, vam veure que hi havia molts paral·lelismes que ens feien, 
doncs, poder-ho lligar.

Mentre jo vaig parlant, l’Albert us anirà passant unes fotos i veureu que són 
fotos en què us podreu reconèixer vosaltres tant fent castells, com hi ha fotos de 
casa nostra, del restaurant i de plats que ens han fet recordar una miqueta l’estè-
tica del castell, comparat amb un plat.

Parlant una miqueta de com hem trobat aquest enllaç entre la cuina i els cas-
tells, doncs per a nosaltres és clau pensar en els últims 10-15 anys enrere, i creiem 
que la paraula clau és la divulgació. Tant en cuina com en castells creiem que ha 
sigut la clau, el que ha fet que avancéssim tant en poc temps.

La divulgació en el món nostre de la gastronomia ha sigut a través de reco-
neixements de grans cuiners, i després, doncs, acompanyat de grans llibres, su-
plements, publicacions de tot tipus, amb els quals la gent s’ha anat formant i ha 
anat seguint el pas dels restaurants d’elit que hi havia en aquest país. Això vol dir 
que anys enrere, quan parlaves amb algú i parlaves de menjar, i deies “ostres, jo en 
això no hi entenc”; o amb el vi deies “ostres, com t’agrada el vi; jo no hi entenc, 
en vi, sé que m’agrada aquest”, ara amb el món del vi i amb el món de la cuina, 
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que forma part de la gastronomia, hi ha hagut molt de focus mediàtic, i ha fet que 
tothom se senti una miqueta a casa seva i pugui tenir un criteri per opinar. 

Llavors, amb el món casteller, nosaltres també hem vist que en aquests últims 
anys hi havia a les colles molta més gent, que hi havia més diades, que s’aconse-
guien castells de gamma més alta i, per a nosaltres, vist des del punt de vista que 
hem pogut observar, ha sigut gràcies a la divulgació i al reconeixement mediàtic. 
Que es facin congressos de cuina, que es faci el Fòrum com aquest que esteu fent 
vosaltres aquí, això fa que la gent s’apropi als nostres mons i que els conegui més.

Llavors, nosaltres creiem molt en la gastronomia i la fem anar fins la cultura: 
gastronomia catalana volem que sigui cultura catalana. I amb els castells hem 
trobat, també, aquest paral·lelisme.

El contagi que hi ha hagut de tot això ha fet que el reconeixement mediàtic per 
a nosaltres sigui clau; per això cada vegada que algú parla de cuina fa que una altra 
persona que pensa a muntar un restaurant digui “ostres, doncs jo també”. El cui-
ner 10 anys enrere no estava tan ben vist com ara. Hi ha hagut un reconeixement. 

Llavors, nosaltres hem pensat de fer un maridatge de cuina i castells, i els 
maridatges es poden fer per afinitat o per contrast. Nosaltres hem mirat que sigui 
un maridatge per afinitat; hem mirat a veure quins valors ens donen a nosaltres 
els castells per posar-los reflectits en un plat. I quan veiem un castell, jo, des del 
meu punt de vista, que és una miqueta profà (no hi entenc gaire), el que sento 
és emoció, és pell de gallina, i això és el que a mi em transmet un castell sense 
entendre-hi (com està fet, per què, com es diu…); em transmet això. És com 
quan ballo sardanes: sé ballar sardanes però no sé comptar ni repartir. Per això és 
molt important la divulgació, perquè la gent s’enganxi a aquest món. Igual que és 
important que hi hagi crítics molt llegits de gastronomia perquè la gent entengui 
el que es valora i el que no es valora.

Tornant a la cultura, hem trobat un poema de Josep Anselm Clavé que defi-
neix el casteller amb quatre termes: força, valor, equilibri i seny. Nosaltres, cada 
dia, quan fem el servei al restaurant (són dos serveis diaris), amb el nostre equipet, 
que és molt petit, sempre intentem concentrar la feina i trobar la motivació, i 
aquests mots els hem trobat molt maridats amb el que fem nosaltres a casa nostra.

Hem vist que als castellers us agrada molt menjar, us agrada beure, us agrada 
la cultura gastronòmica catalana, que continueu fent esmorzars de forquilla. I per 
això ho lliguem molt amb la tradició gastronòmica i amb la cultura del país. Nos-
altres a casa nostra tenim un hort ecològic, i ens fem també les verdures, intentem 
recuperar varietats que costen de trobar i que s’havien cultivat, i això fa que ens 
abastim una mica dels productes de la zona, del paisatge de casa nostra. I això 
transmet també la cultura de casa nostra.

Hem trobat també que els ingredients d’un casteller són camisa, faixa i mo-
cador. Els nostres plats es basen sempre en tres ingredients: un ingredient prota-
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gonista i dos més que el complementen. No volem distreure l’atenció amb altres 
plats que tinguin més ingredients i siguin coses que no tinguin res a veure. Tres 
ingredients per plat. Llavors la gent recorda el que ha menjat i hi dóna el valor 
que ha de donar.

Llavors, quan veiem un castell, què hem vist? Veiem el volum. En veure un 
castell, el que ens transmet és això: una estètica impressionant. Nosaltres al nostre 
restaurant sempre emplatem amb volum. Sempre hem emplatat amb volum. Per 
què? Perquè quan tu emplates amb volum, obligues la gent quan menja a trencar 
i barrejar els sabors. Per a nosaltres és important trobar la mesura exacta perquè 
quan tu mengis puguis trobar el que jo et vull transmetre amb aquell plat. Abans 
s’emplatava més en pla, i llavors hi havia vegades que fins i tot el cambrer et deia 
“primer has de començar per aquí i després agafa una mica d’això”. Els plats han 
d’anar sense instruccions. Quan veiem un castell, volum. Quan veiem un plat de 
casa nostra, volum. Sempre perseguir això.

Hem vist, també, el fet de la pinya, la força a l’hora de fer un castell. Veureu 
l’Albert, que ens ha preparat unes imatges del Firagost on es veuen unes pinyes, 
així, zenitalment, i veus com esteu ben col·locats. Per nosaltres, això ens fa for-
ça, ens dóna ganes de fer servir un ingredient potent. Llavors el castell va tirant 
amunt; hi ha homes, dones, canalla… És molt heterogeni, però, alhora, cada 
peça té el seu sentit. En un plat nostre també. Hem de mirar de trobar l’equilibri, 
no només en el volum, sinó l’equilibri en sabors, textures, fred, calent, cruixent, 
tou… Hem de trobar això. I el plat, doncs, igual que quan parlava d’un castell 
que a mi em transmetia emoció i se’m posava la pell de gallina, hem d’intentar que 
amb els plats també ens transmeti aquesta emoció. Nosaltres, quan parlem d’un 
restaurant gastronòmic, parlem d’un restaurant que fa alguna cosa més que ali-
mentar; ha de donar un plaer i ha d’emocionar. Per això és molt important con-
centrar els gustos, perquè la gent no es despisti i et quedin gravats a la memòria.

El repte és que vosaltres, cada vegada que s’acosta una diada, com ara la de 
demà, doncs us plantegeu, assageu i feu proves; nosaltres a la cuina funcionem 
també igual. A l’hora de crear un nou plat, que s’acosta una nova temporada, que 
tindrem aquest producte, intentem també assajar, fer proves, i cada vegada hem 
trobat que les maneres de treballar i les maneres de buscar l’emoció són molt sem-
blants: molt de treball, molt de sacrifici i molt d’interès i ser diferents de la resta.

Llavors, amb les colles hem trobat que mirant aquestes fotos que surten, per 
exemple, del concurs que van fer a Tarragona, veiem la varietat de paleta cromà-
tica que hi ha; és impressionant, no? A nosaltres ens agrada molt també que el 
paisatge de casa nostra es transmeti. Quan és la tardor, els plats tenen uns tons 
més ocres, més marrons; a la primavera, més verds. Això és molt important, que 
tu no tinguis plats atemporals, que cada vegada que hi vagis contactis una mique-
ta amb el territori.
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Bé, després de fotre-us aquest rotllo, ara el que farem serà passar a cuinar. Us 
prepararé una sèrie de plats que hem triat per aquest simposi. Juntament amb 
l’Albert vam dir: “quins plats podem fer que hi puguin anar bé?”, i hem pensat 
de fer cinc plats. Molt ràpids, i crec que volem que sigui amè i no us volem fotre 
rotllos amb coses tècniques, però us farem, doncs, cinc plats.

Començarem pel primer. El primer és una amanida de bonítol. El bonítol de 
Cambrils és com la tonyina, més petit, més blanc de carn, fa com uns dos quilos 
o així i és molt tendre. Nosaltres com el treballem? Doncs de la manera que sigui 
més bo. Com és més bo? Doncs que no tingui excés de cocció. És important tro-
bar el punt exacte de la cocció, perquè el plat sigui diferent. El bonítol l’hem cuit 
amb una tècnica japonesa que es diu tataki: poses una paella calenta, un segon 
per cada banda, i a dintre d’un bol amb aigua i gel i pares la cocció. Amb això 
aconsegueixes que quedi cuit per fora i cru per dintre. El tataki és una tècnica que 
es fa servir tant en peix com en carn, i el fet de posar-ho amb aigua freda i gel el 
que fa és parar la cocció. Perquè el peix blau sabeu que té molt greix, i el greix el que 
fa és crear molta inèrcia tèrmica, de manera que tu quan ho treus del foc encara 
continua coent.

Ara el que farem serà emplatar, com sempre amb volum, i mirant que ens 
recordi un castell. Una miqueta de sal…

Això són unes verdures que les hem cuites amb un escabetx, principalment 
ceba i pastanaga; amb un escabetx vermell, amb pebre vermell dolç, i això, per a 
nosaltres, és el que li donarà el volum.

I és ben bé quan emplatem com si muntéssim un castell: en qualsevol moment 
pot caure i se’n pot anar…

Llavors, hem triat unes fulles de ruca, que serà el que li donarà una miqueta 
el contrapunt de gust. Tenim a baix el bonítol, que és gust de bonítol, sense soja, 
sense res, només bonítol. Tenim les verdures amb escabetx, que tot i ser l’ingre-
dient secundari, acabaran sent les que hi donin la importància: tu necessitaràs el 
vinagre d’aquestes verdures. Posem les maduixes i uns punts de magrana. I ja està; 
no amanim l’enciam de dalt, la ruca de dalt, perquè el mateix fondre’s l’oli de 
l’escabetx ja ens servirà. Aquest és el primer plat.

Per fer el segon plat, farem uns llagostins amb una amanida de patata cruixent. 
Patata: és molt important, la patata. Hi ha molts tipus de patates. Ara s’està posant 
de moda la gastronomia sud-americana, i la que està agafant molta força és la del 
Perú. Al Perú, Gastón Acurio ha fet que la gastronomia hagi tret del carrer molts 
nens i que hagin volgut estudiar i viatjar, i és un paio que està molt ficat en el tema de 
la gastronomia com a eina social. I per què us dic això? Doncs perquè al Perú hi ha 
més de 100 tipus de patates diferents catalogades. Aquí, a casa nostra, és una cosa a la 
qual no hem donat importància encara. En la patata, és important la classe de patata 
que sigui, és important la temporada que sigui, si són més tendres, si són més…
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Per fer això, que això és una patata kennebec, que l’hem posada a bullir amb 
aigua freda amb pell, l’hem bullida, quan està cuita la traiem i la deixem a la 
nevera un dia. Quan està freda, la pelem i la ratllem amb un ratllador. Per què 
l’hem de deixar un dia a la nevera? Si la bulliu i la voleu ratllar us quedarà puré. 
Ha d’estar ben, ben, ben freda.

Llavors, tenim aquesta peça que el que farem és intentar fer com una truita 
de patata sense ou, amb patata cruixent, amb gust de patata. Llavors tenim els 
llagostins, un tomàquet, que encara són del nostre hort (són tomàquets tardans, 
enguany va tot molt més tard). És un tomàquet que només li hem tret la pell 
però les llavors no. Ens interessa que tingui l’aigua i les llavors de dintre. Veieu? 
Al mateix temps que obres ja es va torrant, i ell mateix es va agafant. I això serà 
la base del plat, seran llagostins amb patata i amanida. Nosaltres normalment a 
casa nostra els enunciats són tres mots: llagostins, patata i amanida. Camisa, faixa 
i mocador. Tres coses que són les que t’han de transmetre. No et dic llagostins 
saltats amb un cruixent de patata a la base amb tomàquet, no. Anem a buscar que 
la gent confiï en tu, confiï en casa teva, vingui i demani. I així és la manera en què 
pots crear un estil i que els teus plats siguin recognoscibles. Quan algú veu un plat 
i diu: “ostres, això és un plat del Bresca”, això és el millor que hi ha. Perquè quan 
tu comences a obrir un restaurant i has estat treballant aquí i allà, es noten molt 
els vicis, el que t’ha agradat més dels restaurants on has estat, el que t’ha agradat 
menys, i es veu d’una manera. I quan ja assoleixes plats…

Bé, això crec que ja està. Aquí, en aquesta mateixa paella on hem fet la patata, 
hi farem els llagostins. Molt important la cocció, també. El llagostí com és més 
bo és només cuit per un costat.

Llavors, amb aquesta patata que tenim aquí, què fem? Hi donem volum. Com 
hi donem volum? Trencant-la una miqueta. Seria més fàcil fer el castell si ara 
aquesta patata jo l’estrenyés molt, però després, a l’hora de menjar-te-la, aquesta 
patata seria només patata. Jo el que vull és que sigui una miqueta oberta perquè 
hi puguin anar entrant els gustos del tomàquet i del llagostí.

Ara hi posarem els llagostins.
Què és el bonic? El bonic és que sembli fàcil. El bonic és que sembli fàcil fer 

un plat, que quan el vegis diguis: “que simple, no?”. Això per a nosaltres és la clau. 
A vegades gent que ha vingut a casa nostra, sobretot crítics: “es que nos han dicho 
que vosotros transmitís mucho con poco”. Bé, prova-ho.

I per treure-ho amb molt de compte, rodant una miqueta, amunt, ho tenim. 
Seria llagostins, patata i amanida. Vinga, som-hi.

Anem cap al següent. Aquí ja comencem a treballar amb productes que ja co-
mencen a sortir ara. Coliflor: ja ens parla una miqueta de tardor, d’hivern. Hem 
fet un puré de coliflor. Com l’hem fet aquest puré de coliflor? Ceba, molta ceba, 
una miqueta d’oli, ceba blanqueta, que no agafi color, el bròquil i a bullir, que es 
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redueixi tota l’aigua. I després ho passem ben fi pel Turmix. Amb això què acon-
seguim? Aconseguim aquesta textura, que d’una altra manera seria molt líquida. 
Quan tenim aquesta textura, què podem fer? Podem emplatar amb volum.

Faig aquesta ratlla per poder integrar els sabors a dintre del puré. Hem fet uns 
musclos de roca just oberts: aigua bullint, quan bull tires els musclos, comptes 
fins a cinc i els treus. Després, amb un ganivetet els obres, de manera que siguin 
molt poc cuits. Estan cuits, amb un sofregit després, una miqueta d’herbetes. 
I aquí el mateix, anem a jugar a veure si podem donar el màxim de volum. A veure 
si podem fer que un puré de verdura sigui alhora bo, estètic i que nosaltres enten-
guem la quantitat de musclos que necessitem per menjar-nos aquest puré. Quan 
nosaltres et presentem un plat veiem que ha de tenir la mesura justa.

Posarem una miqueta d’ametlla laminada, torrada, que serà el que ens donarà 
el contrapunt cruixent, ens ajudarà a mastegar bé. 

I en aquesta paella que tenim calenta, hi abocarem uns daus de botifarra ne-
gra. Com ha de ser la botifarra negra? Doncs la millor. La que digueu: “ha de ser 
aquesta”. Nosaltres en fem servir una de Vilaplana. I llavors, qüestió d’anar posant 
la quantitat de botifarra que creguem que ha de portar aquest plat.

Llavors, la manera d’emplatar aquesta d’aquí farà que aquest oli, quan es vagi 
fonent, vagi baixant cap aquí. I en aquesta foto l’Albert va dir: “ostres, sembla 
l’obertura de la cúpula del campionat de Tarragona, del concurs, que feia, doncs, 
aquella franja, no?”. L’heu vista a les fotos? Amb això és el puré de coliflor, amb 
musclos i botifarra negra.

D’acord, anem cap a un altre. Ja veieu que anem de pressa. Ara farem una 
rajada. M’han dit: “quants focs faràs servir?”, i jo: “tots”; només en faig anar un i 
ara em mataran. La rajada l’hem ficada al forn, tapada, amb una miqueta d’aigua, 
que es cogui amb el seu suc, sense sal, que tingui gust de rajada. I ara hi donem, 
un cop està cuita, un toc de paella, perquè els mateixos sucres que porta ella es 
vagin caramel·litzant. Tenim uns fesols del ganxet, romesco i all negre. No sé si 
coneixeu l’all negre. L’all negre és un all que ara s’està posant molt de moda. La 
cabeça d’alls pesa molt poc. És un all que el tenen durant tres mesos a quaranta 
graus i escaig amb unes estufes, i que els japonesos se’l van inventar. Llavors fa 
com una fermentació i el que et queda és l’all totalment de color negre i no repe-
teix a la gent que l’all li molesta. I té uns gustos que a nosaltres ens recorda molt la 
castanya, la pega dolça, té un regust de pega dolça, també. És un toc característic.

D’acord, doncs començarem a emplatar, com sempre buscant volum. El vo-
lum ens dóna aquestes ganes de trencar i dir: “a veure què hi ha aquí?”. No és per 
això que haguem emplatat amb volum, sempre treballem així. És una de les coses 
que ens va fer-hi trobar més semblances.

Traiem el motllo, i ara és allò que pot caure, no pot caure… i bé, de moment no 
ha caigut. Llavors, amb el romesco, en comptes de posar-li el romesco per sobre, 
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el que farem és pintar una miqueta el plat, de manera que cadascú agafi el romesco 
que necessiti. Això és una picada: avellana, ametlla i julivert, amb una miqueta 
d’oli, sense all. I ara és el moment de posar-hi l’all negre. Agafarem uns talls.

Aquí què tenim? Tenim rajada, escrita, és un peix que no es fa servir gaire. 
Encara hi ha llocs a Cambrils on pots fer un esmorzar de forquilla amb una rajada 
amb fesols i romesco. Aquesta és la nostra versió, més lleugera. Hi posem quatre 
pinyonets, una miqueta de pebre i ja està.

Bé, anem cap a l’últim. D’últim plat farem un calamar amb verduretes. Cala-
mar: hem agafat un calamar mitjanet, fresc, i l’hem rentat només per dintre. Per 
nosaltres és molt important aquesta pell d’aquí, que a vegades en netejar es treu, 
per a nosaltres és el que li dóna el sabor. És el que li dóna el gust, i és important per 
a nosaltres. Us ensenyaré una manera de tallar-lo. Per la part de dintre, no per la 
part de fora, li fem uns talls, no amb el ganivet recte, que podríem arribar a baix, 
sinó així, de costat. I fem uns talls així, sense córrer, cada vegada “pam, pam, 
pam”. Aquests talls què fan? Trenquen les fibres del calamar. Ja ho sabeu que el 
calamar, la sípia, el pop, sempre és millor congelar-los perquè siguin més… Aquí 
el que fem és trencar-li les fibres. Un dels sashimis més bons que hi ha és el de 
calamar cru, però… fes-ho tu! Ells el saben tallar i el saben preparar.

Tenim el calamar, li hem fet aquests talls per dintre, i ara el posarem a coure a 
la paella, amb una miqueta d’oli. Sempre per la part dels talls que hem fet. Posem 
una miqueta d’oli, i el deixem que vagi fent.

Mentrestant, tenim unes verduretes. En netejar els calamars només hem reser-
vat la tinta, la tenim aquí, perquè la deixatarem amb una mica d’oli d’oliva, per 
després acabar de guarnir el plat.

Ara, un cop ja el tenim així que espetega, li donarem la volta, i ell mateix es 
cargolarà. Llavors aquí hem fet unes verduretes, com una espècie de samfaina, que 
ens recorda els colors de la plaça de Tarragona. Hi havia tantes colles, tant dissabte 
com diumenge, que realment feia molt de goig. 

I ara, quan ja està, hi fiquem les potes i una miqueta de sal.
I a l’hora d’emplatar, el mateix. Anem a veure si se’ns aguanta o no se’ns 

aguanta. I aquest ja l’heu vist a la foto, però aquí el farem més difícil i li posarem 
unes potes aquí al costat: folre i manilles.

Doncs amb aquest plat acabem. Esperem que us hagi agradat. Dispenseu si 
s’ha fet una mica tard, però gràcies. Moltes gràcies. M’he descuidat de posar la 
tinta. No és que vulgui que aplaudiu més, però… Una mica de tinta. Molt bé, 
doncs, merci!

Nosaltres estem a Cambrils, si ens voleu venir a conèixer; Restaurant Bresca, 
i allí us atendrem tan bé com puguem. Encantat de ser aquí amb vosaltres avui i 
sort amb el simposi.

Merci.
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Taula rodona

Francesc Fàbregas

Bé, ja hi som tots. Comencem aquesta segona part d’aquesta taula rodona 
sobre el paper de la canalla als castells. Tenim avui amb nosaltres representants de 
diverses colles, els anirem presentant. Començarem pel Francesc Moreno Luque, 
tothom el coneix per Melilla. Parlar del Melilla és parlar d’un mite al món dels 
castells. Va començar al món casteller l’any 1957. Porta 52 anys en aquest món, 
ja que va estar 5 anys apartat dels castells. Va començar d’enxaneta a la colla Cas-
tellers de Vilafranca, posteriorment va estar cedit a les colles Vella dels Xiquets de 
Valls i Minyons de l’Arboç. Va actuar d’enxaneta de dosos, de quints, de quarts, 
de terços… i ja aquest apartat amb els Castellers de Vilafranca. Va formar part 
de l’equip tècnic de l’ex-cap de colla Carles Domènech i va ser cap de colla dels 
Castellers de Vilafranca des de l’any 1995 fins al 2004. Bé, benvingut. Moltes 
gràcies per ser aquí.

Francesc Moreno Luque, Melilla

Moltes gràcies a vosaltres per la invitació.

Francesc Fàbregas

D’acord, explica’ns una mica, que crec que tots ens hem quedat una mica en-
curiosits, això de “cedit a les colles Vella de Valls i Minyons de l’Arboç”. Tot i que 
ens apartem una mica del tema de la canalla, hi entrem ràpid.

Melilla

D’acord, jo crec que això ho podria explicar millor el Piñas, saps? Jo era petit, 
i l’únic que sé és que em van venir a buscar la Vella de Valls (per mi un honor) i 
m’hi van deixar anar. Em van deixar venir aquí amb la Vella de Valls, en aquell 
moment suposo que els faltaven enxanetes. No és que fes molts castells, però de 
ben cert que vaig estar fins el 1966 venint a la Colla Vella de Valls. Que ja et dic, 
per mi va ser un honor i un plaer estar aquí, amb la Colla Vella.
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Francesc Fàbregas

I aquests cinc anys d’excedència?

Melilla

Bé, perquè em vaig dedicar una mica a jugar a futbol. També m’agrada el fut-
bol, no? I vaig jugar cinc o sis anys a futbol, també.

Francesc Fàbregas

De totes aquestes posicions en què has estat dins dels castells, amb quina et 
quedaries?

Melilla

Amb quina em quedaria com a casteller o com a cap de colla?

Francesc Fàbregas

No, com a casteller, com a casteller. Has entrat d’enxaneta, de dosos, en diver-
ses fases dels castells, quina és la que t’agradava més?

Melilla

La veritat és que ara en aquests moments no m’agradaria ser enxaneta [riu], 
però, home, estem molt contents de la canalla que fa castells. Si tu em dius: en 
quin pis? De dosos o quints. Són uns pisos molt agradables per a la canalla.

Francesc Fàbregas

I com a cap de colla, quin és el moment que et quedaries?

Melilla

Bé, hi va haver un parell de moments molt macos. Quan vam descarregar la 
primera torre de 9 i el 3 de 10 i el pilar de 8. Són moments que marquen bastant. 
I el primer concurs que vam guanyar com a cap de colla.

Francesc Fàbregas

Molt bé, doncs, com dèiem, benvingut. Passem ara al Jaume Galofré. Tot i 
anar amb els Arreplegats de Zona Universitària, des que va néixer que està vincu-
lat a la Colla Joves Xiquets de Valls, colla de la qual ja formava part la seva família. 
Va començar de timbaler, i al cap d’un any anava ocupant llocs a la pinya i folre, 
i posteriorment ha anat en llocs de manilles i de tronc. 4 de 9 sense folre descar-
regat i 2 de 8 sense folre carregat són dos dels castells més grans que ha fet anant 
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al tronc, al pis de terços. Actualment, està a la junta tècnica com a cap de folre i 
manilles. Pel que fa a la seva trajectòria amb els Arreplegats de Zona Universitària, 
hi va entrar el 2010, on es va estrenar al tronc en castells de 6, després de 7 i, fi-
nalment, de 8. Ha ocupat el càrrec de cap de pinyes, sots-cap de colla, cap de colla 
i de la canalla. Com a castell destacat, van descarregar el 4 de 8 en què pujava de 
terç. Bé, benvingut. Explica’ns una miqueta quina és la diferència entre la colla a 
la qual pertanys tu dels Arreplegats i la resta de colles.

Jaume Galofré

Bé, primer de tot, moltes gràcies a tots els que heu vingut i a l’organització. 
Principalment, la diferència és que en una colla com la Joves tens molta història 
darrere, tens molta gent de qui aprendre; i amb una colla com els Arreplegats és 
tot nou, tens molta inexperiència, i entre tots has de sumar aquesta experiència 
per fer bones campanyes i tirar endavant bons castells.

Francesc Fàbregas

Amb els diferents càrrecs que has tingut, que són bastants, amb quin et que-
daries?

Jaume Galofré

Bé, a veure, tot té el seu què. Potser el de cap de colla és el més gratificant, 
quan tot va bé és el més gratificant. Els altres, tots sumen, són bastant divertits, 
també. Els temes de cap de pinyes, cap de folres, perquè mous molta gent, 
col·loques molta gent, i això t’apropa molt a conèixer aquesta gent. De cap de 
colla potser és més distant. Sí que coneixes més gent, però la relació no és tan 
directa com estar col·locant tothom al seu lloc. Llavors, una mica amb el que és 
bo de cada càrrec.

Francesc Fàbregas

T’agradaria algun dia poder arribar a ser cap de colla de la Joves de Valls?

Jaume Galofré

Bé, ja ho veurem, això. De moment estem bé amb el cap de colla que tenim, 
estem bé amb el càrrec que tinc ara, i, més endavant, el temps ho dirà.

Francesc Fàbregas

Bé, el tercer per la meva esquerra és el David Prats. Com veieu, ja està treba-
llant. El que farà serà fer de relator i en acabar ens farà un abstracte de tot el que 
s’ha dit aquí. Ell és llicenciat en Periodisme des de l’any 2013 per la Facultat de 
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