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Edició commemorativa dels 250 anys del primer castell de sis sostres 
documentat, en aquest cas a la vila de l’Arboç el 1770.
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transcripció. L’organització agraeix la implicació de tots els moderadors, ponents i participants 
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Les actes del IX Simposi Casteller de Catalunya que teniu a les mans foren 
un preàmbul adient per a una Diada de Santa Úrsula 2019 que va veure com 
els Xiquets de Valls trencaven el mite del tres de nou sense folre. Havia de 
succeir a Valls, on el ball de valencians, exportat des del Regne de València 
des de finals del segle XVII s’havia assumit com a propi, transformat tècni-
cament en els castells i crescut en alçades, esperonat per la rivalitat entre les 
dues colles locals de pagesos i menestrals. Els dos tresos de nou sense folre de 
2020 marcaren el que els experts consideraven el punt de partida d’una nova 
era dels castells.

Ara, un any després, ens trobem enmig d’un escenari que no havíem pogut 
imaginar quan celebràvem els èxits de la Santa Úrsula 2019, quan debatíem en 
el Simposi sobre les dificultats diverses i majúscules dels castells de nou sense 
folre envers els de deu pisos amb folre i manilles, quan analitzàvem la millor 
manera de treballar els castells des del periodisme, o quan passejàvem i inte-
ractuàvem amb els tallers i els estands de la 9a FiraCastells. El març de 2020 
aterrava la Covid-19 a casa nostra per ennegrir la vida diària de les ciutadanes 
i ciutadans. 

Potser en aquells moments tots intentàvem aferrar-nos a l’esperança per-
què enguany els castells de les colles de Catalunya, Mallorca, Andorra, la 
Catalunya Nord i d’arreu del món poguessin reprendre els seus assaigs i, en 
definitiva, tornar a les places en algun moment de la temporada. Serien ense-
nyes icòniques que voldrien dir que el malson hauria passat. Però la realitat no 
ha estat, de moment, així. 

Els castElls, El patrimoni quE ha supErat 
tErriblEs calamitats

Dolors Farré Cuadras

Alcaldessa de Valls i presidenta de la Fundació de les Festes Decennals 
de la Mare de Déu de la Candela
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A més, a Valls estàvem immersos en la ingent tasca de preparar i organit-
zar les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela, que cada any dels 
acabats en u des de 1791 han ocupat places, carrers, passejos, teatres, veles, 
escoles, sales d’exposicions, esglésies i espais ben diversos. Crec que tots ens 
intentàvem aferrar a l’horitzó de gener i febrer del 2021, al voltant de la diada 
de la Mare de Déu de la Candela, el 2 de febrer, perquè volíem creure que la 
situació estaria superada i normalitzada.

Malauradament, el passat 1 d’agost en una reunió conjunta del Patronat de 
la Fundació de les Festes Decennals i de la Taula de Coordinació, que aplega 
els delegats de les onze comissions de participació, vam haver de prendre la 
dolorosa decisió d’ajornar la celebració fins que la situació sanitària permeti 
fer-ho sense retallar-ne la màxima participació potencial. Aquest fet és especi-
alment trist per al món dels castells, del qual la ciutat de Valls és el quilòmetre 
zero i les dues colles dels Xiquets de Valls els referents que connecten amb la 
història més allunyada. Des de 1981 cada deu anys la Trobada Castellera de les 
Decennals ha estat un termòmetre de la salut d’aquesta mostra del patrimoni 
cultual immaterial, avui proclamada de caràcter universal per la UNESCO.

Però precisament aquesta història ens demostra que les colles vallenques 
s’han sabut sobreposar a situacions extremadament greus com han estat les 
guerres —la del Francès, les carlines, la civil espanyola— i les epidèmies —la 
pesta, el còlera, la grip denominada espanyola—. Els Xiquets de Valls han estat 
pal de paller d’aquesta comunitat castellera, que en l’actualitat sortosament 
compta amb molts més agents que no en anteriors moments de la història. 
També disposa de moltes més eines per afrontar-ho que èpoques pretèrites. 

Així el Simposi Casteller de Catalunya és una d’elles, acció que permet vi-
sualitzar la feina de recerca etnològica que Valls cada any treballa. Amb les nou 
edicions, encetades el 2011 en el marc de les darreres Decennals, el Simposi 
ha deixat constància any rere any d’aquesta etapa d’excel·lència castellera i, per 
tant, de l’esplendor d’aquest patrimoni etnològic i immaterial de Catalunya 
i de l’univers. Des de 2015 Valls és l’Antena Castellera de l’Observatori del 
Patrimoni Etnològic i Immaterial, un programa del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, creat el 2000, que precisament té per objectius 
la recerca, la documentació, la difusió i la restitució del patrimoni etnològic 
català. El funcionament de l’Observatori es basa en la col·laboració i el treball 
en xarxa amb les entitats i grups que existeixen a Catalunya dedicats al patri-
moni etnològic.

Amb aquesta voluntat, l’Antena Castellera com a membre de l’Observato-
ri desenvolupa diverses funcions, entre les quals destaquen l’organització de 
jornades i d’activitats temàtiques com aquesta; la identificació d’oportunitats 
de recerca, com les que s’estan duent a terme al voltant de la historiografia i 
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fons d’objectes, documents i imatges amb destinació a Món Casteller · Museu 
Casteller de Catalunya; la detecció d’amenaces que posen en perill el patri-
moni etnològic del país, com la que estem travessant en aquest any convuls; 
i la difusió de les activitats realitzades mitjançant el bloc etnologia.cat i altres 
eines on i off line.

El 2020 i el 2021 seran anys ben diferents per al món casteller. La ciutat 
de Valls seguirà apostant per aquesta feina de suport a les entitats castelleres 
que ens connecten amb el nostre patrimoni heretat de llunyanes generacions. 
Per això, enguany les actes del Simposi Casteller havien de tornar a aparèixer, 
fidels a la seva cita de la Fira de Santa Úrsula. Ho fem de la mà de l’única col-
lecció de temàtica castellera, L’Aixecador, editada per una editorial vallenca 
amb projecció nacional: Cossetània Edicions. Representa una altra mostra de 
treball i esforç constant i ferm, l’únic que ens permetrà superar la situació 
actual que travessem. 

Ens en sortirem, conscients que la Cultura és segura.
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Joan Canyelles
Com a entitat, som els encarregats de portar l’element festiu del Bou de 

Reus, però tanmateix també ens encarreguem de preparar la recepta de la festa 
major. El Miquel, posteriorment, us explicarà concretament la recepta i les 
dues maneres com es pot preparar. És la mateixa recepta però es pot preparar 
de dues maneres. Jo, de manera molt breu i sense atabalar-vos massa, us dona-
ré al principi una mica de dades històriques: d’on prové aquesta recepta i com 
ha anat evolucionant al llarg dels segles. Per trobar la primera data de què en 
tenim referència, de festivitats de bous, a Reus, ens hem de remuntar a mit-
jans del segle XIV, concretament al 1343. Curiosament, aquest plat es fa 
per Sant Pere, però aquesta primera data no fa referència concretament al dia 
de Sant Pere, és una data posterior, el 25 de juliol, ja que aquell any va ser la 
primera edició de la Fira de Sant Jaume de la ciutat. I, com que era la primera 
edició, es va voler celebrar d’una manera opulenta, per a aquest nou esdeveni-
ment que era una nova fira. Les referències ens diuen que l’ajuntament —en 
aquella època era el consell municipal— va contractar uns joglars i van passe-
jar un bou. Llavors aquí ens dona una pista que ja es va començar a introduir 
el bou com a element festiu o com a element culinari, perquè posteriorment 
ja veiem datat que el plat de bou i arròs era una festivitat ja consolidada de la 
ciutat. Els jurats del municipi compraven bous per passejar-los i, posterior-
ment, eren sacrificats per tal de poder repartir la carn als ciutadans i així aquell 
dia de la festivitat de Sant Pere podien fer festa grossa, podien cuinar un plat 
amb carn i complet, per la festivitat del nostre patró. Posteriorment això es va 
consolidar i era un fet tradicional. Tothom ja comptava que el dia 29 de juny 
menjaria bou i arròs. Anava a la porta de l’ajuntament, on es repartia la carn, i 
llavors tothom anava cap a casa seva i, per tal de poder allargar-ho, per tindre 
tothom la ració i que pogués menjar bé, es complementava ficant estofat amb 
diferents verdures, i també amb l’arròs. Així es podia repartir tota la carn a 

Showcooking inaugural:
Bou i arròs

Colla del Bou de Reus 
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tothom. Això es va anar consolidant al llarg dels anys i fins al segle XIX encara 
es feia. No en sabem els motius però es va anar perdent aquesta tradició fins 
que, el 2008, nosaltres com a Colla vam decidir recuperar, a través d’aquests 
escrits, la recepta, i des de llavors, ininterrompudament, hem anat fent-la per 
la nostra festa major i també per a altres actes com pot ser la Fira del Vi. Te-
nim un acte consolidat en què preparem bou i arròs com a sopar popular per 
a quatre-centes persones, concretament cada 27 de juny, que és una de les 
activitats més populars i més multitudinàries de la nostra festa major. Si et 
sembla, Miquel…

Miquel Àngel Masip
Us vaig explicant una miqueta la recepta. Primer, volem donar les gràcies 

a la Societat Agrícola de Valls per l’oli, i en acabat també volem agrair al celler 

Colla del Bou de Reus amb el periodista Javier Solano.
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Mas Bella de Masmolets, que ens aporta el vi negre i el vi blanc. Comencem 
explicant el procediment que seguim per fer el bou amb arròs, que no l’hem 
fet aquí perquè és un menjar medieval, no és com ara que es fa tot en deu 
minuts, necessita tres o quatre hores de fer xup-xup. Consta d’un estofat de 
bou. Es fa, doncs, enrossint la peça de bou i, quan està ben ros, hi afegim pas-
tanaga, ceba i alls, i tot això ha d’anar fent xup-xup, anar reduint i, quan està 
tot reduït, hi posem vi ranci i vermut. Ha de tornar a reduir i continuar fent 
xup-xup durant tres o quatre hores. Quan la carn ja està amorosida i cuita, hi 
afegim el brou i l’arròs, que és com ho fem avui. Hi ha dues maneres de fer-
ho: com ho fem avui, tipus paella, i també tipus gulasch, més a l’europea, que 
seria l’estofat i, en acabat, amb l’arròs servit a banda. Utilitzem arròs de casa, o 
sigui arròs del Delta. Aquesta vegada ho hem fet amb arròs bomba, del Delta, 
i ja estaria la recepta preparada. És una recepta que no és molt costosa d’esforç, 
l’únic és que necessites una bona estona perquè quedi tot ben cuit. Esperem 
que us agradi, que passeu molt bones fires i… bon simposi!

Si voleu anar passant per aquí sentireu l’oloreta i veureu com ara hem po-
sat el caldo i l’arròs, i ja comença a fer xup-xup. Ara estaríem el que diuen… 
normalment… uns vint minutets que faci xup-xup l’arròs i…

Joan Canyelles
I paciència. Sobretot és paciència. En aquesta recepta es necessita, sobretot, 

temps. Res més.

Miquel Àngel Masip
Una cosa que no hem dit abans i que és important és que la recuperació 

de la recepta del bou i arròs la va fer la cuinera reusenca Mariona Quadrada. És 
la que assessora l’associació de com fer-la i ella va ser qui va adaptar la recepta 
medieval a una recepta actual.

Joan Canyelles
També s’ha de dir que a vegades hem intentat innovar, presentar el mateix 

plat però de formes diferents. Hem fet croquetes amb bou i arròs, fins i tot 
hem fet canelons, si es pot dir així, bombes, creps, i altres maneres… És aga-
far la mateixa base però presentar-ho de formes diferents. Així anem variant 
dintre de la mateixa base.

No sé si algú té algun dubte, ens vol preguntar alguna cosa… Nosaltres 
encantats de contestar-la. Avui nosaltres fem el format molt petitet, eh? A la 
festa major el sopar popular és per a quatre-centes persones, i això requereix 
moltes més hores de cocció. Comencem a quarts de quatre, o a les quatre, a 
cuinar per servir-lo a quarts de deu. Així que, com sempre diem, en aquestes 
receptes es necessita temps.
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Miquel Àngel Masip
L’arròs amb bou, un menjar fort dins la seva categoria, marida molt bé amb 

els vins negres que tenim a les nostres contrades, tant com el maridarem avui, 
amb el vi negre de Mas Bella de Masmolets, com amb priorats i montsants.

[Públic]
Escolta: el bouquet garni, quan el poseu? Quan feu la carn, només?

Miquel Àngel Masip
Sí, les espècies les posem quan estem estofant el bou amb les verdures, 

introduïm tot el que és el vi ranci i el vermut i també hi posem herbes pro-
vençals, orenga, pebre i un polsim de canyella. La canyella és el més perillós, 
perquè si en poses massa et mata tot el gust de l’estofat de bou. I també aquests 
rotllets en què hi ha una mica de farigola, sajolida i llorer. Això de les espècies, 
una mica, és al gust del consumidor. L’únic que és una de les coses amb què 
s’ha d’anar una mica amb compte, perquè si et passes molt de les espècies aca-
bes matant el gust i sembla que et mengis farigola.

Joan Canyelles
Al final cadascú ho prepara com ell vol. 

Miquel Àngel Masip
Això aviat estarà a punt. Perdoneu per l’espera, però l’arròs vol el seu temps 

i les presses són dolentes. D’aquí a breus moments podrem començar a ser-
vir-lo i recordeu que és el menjar típic de festa major de Reus, un plat me-
dieval que es pot fer així, tipus paella, o si no es pot fer amb l’estofat de bou 
amb l’arròs a banda, tipus gulasch que fan més a Europa. Avui l’hem fet més 
tipus mediterrani, tipus paella. Ara diré un secret: la verdura és de Riudoms, 
l’oli és de Valls, l’arròs, del Delta, el vi ranci i el vermut són de Reus… però és 
Yzaguirre, que ara el fan al Morell. Els únics que som de Reus som naltros… 
[Rialles.] I la paella, ves a saber. Això sí, sempre procurem comprar a produc-
tors de quilòmetre zero, de casa. Jo crec que li falta una miqueta. És que a l’aire 
lliure també tarda una mica més a escalfar-se tot… Algú vol fer el tastet…? A 
algú li fa gràcia fer el tastet a veure com està?

Joan Canyelles
Algun valent es vol apuntar, a veure què hi diu?

Miquel Àngel Masip
Si hi falta sal, si està al punt… Passi vostè per aquí. Com es diu vostè?
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[Públic]
Jordi.

Miquel Àngel Masip
Fa pinta de ser casteller, no? Home, a Valls m’han dit que era segur, que 

eren castellers. Enxaneta, pot ser que ho hagués sigut en algun moment de la 
seva vida?

Joan Canyelles
Si algú més vol tastar-ho… Ara és el moment, que així podem rectificar. 

Ho farem al seu gust, si ho vol. Falta una miqueta de sal, diuen. Cinc minuts, 
hi falten. 

Miquel Àngel Masip
El vi blanc és a la nevera perquè és més bonet fresc. Hi ha vi blanc, vi negre 

i aigua. El senyor que ens ha donat l’oli per cuinar, de la Cooperativa d’aquí 

Esmorzar de forquilla amb bou i arròs a l’equipament cultural de l’antic Convent del Carme de Valls.
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a Valls, també el tastarà. Si l’anem tastant tots, ja no caldrà menjar-ne, eh? És 
que l’arròs s’ha de servir al dente. Jo pararia focs… Parem el foc, cinc minutets 
de covatge i podrem anar servint.

Joan Canyelles
Acabem de remenar, una mica. I ja hem apagat el foc. Deixem cinc mi-

nuts…

Miquel Àngel Masip
Aquí a Valls, no sé si era típic fer vaquilles o curses de braus pels carrers. A 

Reus, un dels motius de fer que un dels elements festius fos un bou era perquè 
s’havia fet, i era bastant típic per les festes majors de barri. Al barri del nucli 
antic, el barri vell…

Joan Canyelles
Al barri de Santa Anna per les festes es feien correbous, com en altres punts 

de la ciutat.

Miquel Àngel Masip
I vam creure convenient de fer un element, el Bou, que en el seu moment 

va ser bastant polèmic perquè els bous se’ls han apropiat altres cultures.

Joan Canyelles
Hem apagat el foc. Un minut, dos, tres… Si voleu preparar-vos, ja, anar 

fent cua… Dues cues, bé, i anirem servint. 

Miquel Àngel Masip
Agustí Forné, de TV3, és aquí tastant el bou amb arròs i ara ens dirà a 

veure què li sembla. Deixem-lo mastegar una miqueta.

Joan Canyelles
Home, i deixa-li fer un glop, pobre…

Miquel Àngel Masip
Això ho ha fet la Colla del Bou de Reus, que vam recuperar el menjar 

aquest que és típic de la festa major de Sant Pere, de l’època medieval. Ve del 
1300 i tants, això. A la primera Fira de Sant Jaume que es va fer a Reus, es va 
començar a fer aquest menjar.
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Agustí Forné
Tot i ser de Reus, és bo, eh?

Miquel Àngel Masip
Agustí Forné… que és mig de Prades, però, eh? Bon profit! Anem a buscar 

l’opinió de les autoritats de Valls. On les tenim assegudes? Bon dia, perdoneu 
que us molestem. Venim a veure què us sembla. El senyor regidor de Cultura 
l’està tastant, i en breu ens dirà alguna cosa. I el senyor Xavier [Salat], així 
mateix regidor de l’Ajuntament de Valls, també ens dirà la seva opinió. L’arròs, 
bé? Un pèl dur? Acceptem crítiques, eh? Això de la cuina va com va.

Marc Ayala
Molt bo! És molt bo, molt bo.

Preparació del bou i arròs.
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Miquel Àngel Masip
D’acord. Deixem menjar la gent en pau i…

Joan Canyelles
Es pot repetir, eh? Encara en queda molt. Sense cap problema.

Miquel Àngel Masip
Luego preguntaremos al señor de Televisión Española a ver qué le parece 

el buey con arroz. [Pausa llarga.] Sí? Per últim, demanem l’opinió al senyor 
Javier Solano, de RTVE, a veure què li sembla el menjar de bou i arròs. L’hi 
deixem tastar. Perdone, señor Javier Solano. Su opinión sobre el desayuno que 
está tomando hoy…

Javier Solano
Pues tengo que decir que a mí el arroz con bou por supuesto que me gus-

ta. Lo que pasa es que es la primera vez en mi vida que lo tomo a la hora del 
desayuno. Esto sí que me ha parecido toda una innovación, ¿no?, que hayáis 
sido capaces de sustituir el café con los bollos, cruasanes y bollería en general 
por un arroz con bou, a mí me parece una gran idea. Yo estoy encantado, ¿eh?, 
porque me gusta mucho.

Miquel Àngel Masip
Muchas gracias. Es cuestión de levantarse pronto y así, a las nueve de la 

mañana, es media mañana, ya. ¡Que aproveche!
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Àmbit A
El tractament periodístic del món casteller
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Ponents

Coia Ballesté, periodista a Catalunya Ràdio, delegació de Tarragona.
Joan Beumala, periodista casteller a El Punt Avui.
Agustí Forné, periodista a Televisió de Catalunya.
Eloi Miralles, degà dels cronistes castellers i investigador dels castells, Vila-

franca del Penedès.
Javier Solano, periodista de TVE que ha retransmès els Encierros de San 

Fermín a Pamplona durant 27 anys.

Moderador

Quim Pons, periodista.
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El IX Simposi Casteller va ser organitzat per:

Aquesta edició està integrada en el Pla Estratègic i d’Acció del Museu Casteller de Catalunya.

Els castells són Patrimoni Immaterial de la Humanitat des del 2010.

Amb la col·laboració de:
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