


• Col·lecció L’Aixecador - 24 •

 Lo tres de nou

Quadret de costums de Valls

Raimon Casas Pedrerol

Edició, notes i estudi complementari
de Xavier Brotons Navarro

Lo tres de nou.indd   1 19/11/14   16:02



Primera edició: novembre del 2014

© Xavier Brotons Navarro

© 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

Impressió: Open Print

ISBN: 978-84- 9034- 281-7

DL T 1762-2014

L’estudi “El debat sobre la tradició. Lo tres de nou, de Raimon Casas Pedrerol: una obra 
anticastellera?”, de Xavier Brotons Navarro, que acompanya la reedició del quadret de costums 

Lo tres de nou, va resultar guanyador del VI premi L’Esperidió d’assaig sobre el fet casteller, 
convocat per l’Associació d’Amics de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, el veredicte del qual 

es va donar a conèixer el 30 d’agost del 2012. El jurat d’aquesta edició estava integrat per Berta 
Ramos i Martínez, Carme Oriol i Carazo, Josep Lluís Carod-Rovira, Jordi Jaria i Manzano

i Jordi Bertran i Luengo, actuant de secretari sense vot Francesc Sempere Securún.

Amb el suport de
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A Magí Sunyer Molné, director del treball de recerca del màster en Estudis Su-
periors de Llengua, Literatura i Cultura Catalanes (Departament de Filologia Ca-
talana, curs 2009-2010) que vaig fer a la Universitat Rovira i Virgili, al setembre 
del 2010, treball en què es basa aquest estudi, perquè em va assessorar sàviament 
abans de confegir-lo i em va animar a publicar-lo, després.

A l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB) pel permís per reproduir 
les fotografies de Raimon Casas Pedrerol que estotja el seu fons dedicat a aquest 
escriptor.

A Esteve Masalles Feliu, de la Biblioteca Pública de Tarragona, que amable-
ment em va facilitar una còpia de l’exemplar original de l’obra de Casas Pedrerol, 
editada a Valls el 1902, que estotja la biblioteca tarragonina.

A Pere Ferrando Romeu i Francesc Piñas i Brucart, que es van llegir una pri-
mera versió del treball i em van fer alguna correcció i suggeriment que vaig tenir 
en compte.

A Josep Martí, director de l’Arxiu Municipal de Valls, que amablement em 
va facilitar dades biogràfiques de Raimon Casas Pedrerol i els seus familiars més 
propers.

A Jordi Bertran i Luengo, pel magnífic comentari que va fer del treball en 
l’acte d’entrega del premi L’Esperidió d’assaig sobre el fet casteller.

A Pere Navarro, professor de Dialectologia de la Universitat Rovira i Virgili, 
per haver-me ajudat a resoldre un parell de dubtes lingüístics.

A Salvador Ferré Miró, de la Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca (la Bis-
bal del Penedès), a qui va semblar bé la proposta de fer, al febrer del 2011, una 
conferència intitulada “Lo tres de nou, de Raimon Casas Pedrerol: una obra anti-
castellera?”, dins el cicle de xerrades de temàtica castellera organitzat per aquesta 
entitat.

Agraïments
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Lo tres de nou és una obreta de teatre coneguda en els ambients castellers bàsi-
cament perquè Pere Català i Roca va tenir l’encert de transcriure-la íntegrament 
en el primer volum de la seva obra Món casteller (pàgines 256-293), motiu pel 
qual (i perquè l’obra és curta i té pocs personatges, a banda que tracta el tema 
casteller), també, la peça ha estat representada modernament per diferents colles 
castelleres. 

Concretament, nosaltres hem pogut documentar les següents representacions, 
sempre a càrrec d’aficionats de les colles anomenades, si no es diu el contrari: el 
1983 la Colla Vella dels Xiquets de Valls la va representar per les festes anyals, al 
Teatre Principal de Valls; al gener del 1984 la mateixa Colla Vella la va escenificar 
a Vilafranca del Penedès; el 1996 ho van fer els Tirallongues de Manresa a la seva 
ciutat; al maig del 2001 la van representar els Capgrossos de Mataró a casa seva; 
al febrer del 2006 i al juny del 2007 el grup Qollunaka la va posar en escena a 
Terrassa sota l’organització dels Castellers de Terrassa; finalment, al novembre 
del 2008 els Tirallongues de Manresa la van tornar a representar, dins els actes del 
seu 15è aniversari.

El cas és que Lo tres de nou, que es va representar per primera vegada el 5 de 
desembre del 1901, es va començar a editar en fascicles enquadernables al setma-
nari vallenc El Porvenir el 12 d’abril del 1902.

D’altra banda, el 1924 La Crónica de Valls ens informa que en una exposició 
bibliogràfica a la ciutat hi ha dues edicions de Lo tres de nou. Això no obstant, 
no ens ha estat possible de localitzar aquesta hipotètica segona edició de la nostra 
obra, de la qual només tenim a mà la de l’any 1902 (impremta de F. Pellisser).

Sigui com sigui, durant molts anys, i llevant-ne només la transcripció que Pere 
Català i Roca va fer de l’obra a Món casteller, aquest deliciós quadret de costums 
no havia tornat a ser reeditat.

I el cas és que aquesta obra reuneix diversos mèrits per tornar a ser editada, uns 
mèrits que precisament vam descobrir a mesura que la nostra recerca ens donava 
a conèixer més dades sobre el nostre autor (el “massa vegades oblidat Casas Pedre-
rol” que ja deia Català i Roca) i, de retruc, ens permetia veure Lo tres de nou amb 
altres ulls: bàsicament se’ns va fer plenament evident el missatge ideo lògic pro-

Justificació
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gressista anticasteller (“amablement” anticasteller, com el lector podrà comprovar 
en les pàgines que segueixen) que conté la peça, una circumstància que s’entén 
perfectament una vegada estudiada la biografia de Casas Pedrerol i comprès el seu 
apostolat vital antiobscurantista.

I el més interessant del cas és que aquest missatge va quedar latent durant 
molts anys (i, per tant, no apreciat ni en el moment de l’estrena de l’obra, a 
començaments del segle xx, ni tampoc, curiosament, en les representacions més 
modernes) i, significativament, va emergir a la mort de l’autor, precisament quan 
els castells havien iniciat la seva renaixença.

Però és que, a més, aquesta obreta s’escriu en un moment realment crític en la 
història dels nostres castells, quan molts —entre ells, segurament, el mateix Casas 
Pedrerol— estaven convençuts —i altres ho desitjaven obertament— que els cas-
tells desapareixerien irremeiablement a curt termini, com moltes altres coses d’un 
temps antic que ja no tindrien cabuda en el “nou temps” que s’acostava.

I tot plegat sense deixar de banda l’aspecte lingüístic de l’obra, que no és 
menor, que ens fa sentir el català viu que es parlava i s’escrivia en el tombant del 
vuitcents al segle xx.

Per tot plegat, ens hem de felicitar no solament de la reedició d’aquesta obra, 
en una edició que intenta acostar-la al lector del segle xxi, sinó també del fet que 
avui disposem, finalment, d’una primera aproximació a la biografia de Raimon 
Casas Pedrerol, una persona que sens dubte va tenir un pes específic en la vida 
cultural, social i política del Valls de finals del segle xix i començaments del xx.

En tot cas, d’aquesta manera esperem haver contribuït, dins la nostra modès-
tia, a rescatar de l’oblit aquesta meritòria i interessant obra.
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Criteris d’edició

Per fixar el text de la nostra edició del quadret de costums hem comparat tres 
fonts, totes tres de l’edició del 1902 (Valls, impremta de F.[rancisco] Pellisser): 
una és l’exemplar que estotja la Biblioteca Pública de Tarragona (amb la signatura 
original de Casas Pedrerol en diverses de les seves pàgines), mentre que les altres 
dues corresponen a sengles exemplars que guarda la Biblioteca de Catalunya: un 
de la col·lecció de Jaume Rull Jové i l’altre de la Biblioteca Dramàtica Catala-
na de Joan Almirall i Forasté. A més a més, també hem tingut en compte el text 
reproduït per Pere Català i Roca en el primer volum de l’obra Món casteller (en 
el qual hem detectat una sola errada: a l’escena primera, en un dels parlaments 
d’Isidro (p. 9 de l’edició del 1902), el vers “pujan a sobre’ls segons” es repeteix 
unes línies més avall en comptes de “pujan quarts, quints i sisés”) i, quan ha estat 
necessari, els exemplars del diari El Porvenir on Lo tres de nou es va publicar per 
primera vegada, en forma de fascicles enquadernables, entre el 12 d’abril i el 
2 d’agost del 1902.

Tenint en compte que aquest quadre de costums es va publicar el 1902 i que, 
per tant, es tracta d’una obra prefabriana, seguint la terminologia de Martínez-Gil 
(1994: 60), la nostra edició és del tipus normalitzadora, és a dir, que ha adaptat 
a la normativa vigent només els aspectes purament ortogràfics, mentre que ha 
deixat intactes les qüestions morfològiques, lèxiques i sintàctiques. Així, la nostra 
no vol ser, intencionadament, una edició normativitzadora, la qual també “corre-
giria” la morfologia, la sintaxi i el lèxic de l’obra original.

En tot cas, la nostra tria es basa en el fet que hem concebut la nostra edició 
com a divulgativa, ja que l’objectiu principal és donar a conèixer l’obra de Casas 
Pedrerol a un públic general, això sí, majoritàriament interessat pels castells. Per 
això considerem que la modernització gràfica en facilitarà la lectura a un lector 
mitjà familiaritzat amb la normativa ortogràfica actual.

Això no obstant, hem descartat l’edició normativitzadora perquè desfiguraria 
excessivament la versió original i en trastocaria de manera intolerable la prosòdia i 
la mètrica (tenint present que es tracta d’una obra en vers: versos heptasíl·labs amb 
rima assonant). Al mateix temps, però, pensem que oferir al lector actual la versió 
original d’una obra escrita fa més de 110 anys té l’interès afegit de fer-li descobrir 
l’estat de la llengua catalana en aquell moment, amb les seves solucions morfolò-
giques, lèxiques i sintàctiques, que no sempre coincideixen amb les actuals.
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Pel que fa a l’adaptació gràfica, convé destacar que hem regularitzat l’ús de 
grafies reduïdes per a l’article masculí i alguns pronoms febles precedits d’un mot 
acabat amb vocal. Així, les seqüències sabé’l que ting, te’l compromís, ¿Que si’n ting? i 
¡Jo’t flich! de l’original han esdevingut “saber el que tinc”, “té el compromís”, “¿Que 
si en tinc?” i “¡Jo et flic!”, respectivament.

D’altra banda, també hem regularitzat la grafia de la família del mot ditxa, 
que en l’original sempre apareix representada amb el dígraf tj (ditjosa colla, ditjoses 
festes, ma ditja, la ditja, la ditja meva…), llevat d’un únic cas de ditxa (escena IX). 
Hem optat per aquesta adaptació a la grafia normativa perquè segons el Diccionari 
català-valencià-balear d’Alcover-Moll (DCVB) la pronúncia sonora de l’africada 
només és pròpia del valencià.

En el cas de la paraula Mutxerra hem optat per mantenir la grafia de l’original 
perquè reflecteix la pronúncia actual (amb africada sorda) del mot en la varietat 
tarragonina.

A més, també hem procedit a regularitzar segons els criteris de l’ortografia fabriana 
l’apostrofació de l’article determinat, de la preposició de i de les formes dels pronoms 
febles, tot i que en general les formes de l’original coincideixen majoritàriament amb 
la norma actual. Així, algun cas com de un casteller o l’Humanitat i l’intel·ligència han 
esdevingut “d’un casteller”, “la Humanitat” i “la intel·ligència”, respectivament.

En segon lloc, hem regularitzat la puntuació i l’ús de majúscules i minúscules, tot 
i que hem mantingut la majúscula inicial en els següents mots, ja que Casas Pedrerol 
volia així destacar-los atesa la seva importància en el discurs ideològic progressista i 
universalista: Justícia, Equitat, Art, Ciència, Civilisació, Progrés i Humanitat.

També hem regularitzat l’ús de la cursiva, si bé hem eliminat aquella amb què 
Casas Pedrerol havia marcat tots els termes castellers en l’original. En canvi, hem 
mantingut la cursiva original amb què apareixen marcats alguns castellanismes.

Pel que fa a la morfologia, hi hem de fer les observacions següents:
Hem substituït la preposició ab (que s’usa exclusivament pertot en el text) per 

la forma amb, ja que considerem que en l’època en què es va escriure l’obra la for-
ma ab era ja arcaica i, segurament, inexistent (Martínez-Gil 1994: 60 i Verdaguer 
2002: 86). En tot cas, la forma ab responia tant a un costum típic de la poesia de la 
Reinaxença com a la voluntat arcaïtzant de l’autor (la prova és que en altres textos 
en prosa de Casas Pedrerol s’usa la forma amb). Per tant, locucions com pensar ab 
mi, que se’l pinti ab un paper, no pensa més que ab rucadas i s’aixeca ab un moment s’ha 
convertit en la nostra edició en “pensar amb mi”, “que se’l pinti amb un paper”, “no 
pensa més que amb rucades” i “s’aixeca amb un moment”, respectivament, malgrat 
que en la normativa actual hi correspondria en tots els casos la preposició en.

Hem conservat les formes de subjuntiu en a i e, arcaiques, en comptes de les més 
modernes en i: facen (facin), fóssem (fóssim), vulga (vulgui)…

Hem mantingut formes verbals, nominals, adverbials, preposicionals (adap-
tant-les a l’ortografia fabriana, però) que avui dia es desvien de la norma, perquè són 
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considerades vulgarismes o dialectalismes, majoritàriament: èrets (eres), estés (estigués), 
siguéssim (fóssim), dugues (dues), hi (he) pilans (pilars), sisés (sisens), aixís (tot i que hi 
ha algun cas de ‘així’), llavores (llavors), casi (quasi), en Valls (a Valls), hasta (fins), gènit 
(geni), ideies (idees), arcalde (alcalde), an1 (a). Aquí convé destacar les formes presiri 
(presidi), tragèries (tragèdies) i atzagallada (atzagaiada), totes tres recollides pel DCVB.

Quant al lèxic, hem respectat tots els castellanismes de l’original. Hem mantin-
gut la forma Isidro perquè a l’època ja es tractava d’un castellanisme perfectament 
integrat al català, atès que es pronunciava amb essa sonora i –u final: /izídru/.

Altres castellanismes lèxics són: lograr, conseguir, assentar-se, apretar, apoio i 
apoiar, agravi, bueno, gosar (‘gaudir’), halagar, rastrer, altanera, sossego, empenyar, 
alabar-se, enredo, puesto, honrilla, vaia!, alarde, sublevar-se, carinyo, mimo, tino, 
ademan, despreci, salamera, crisis, cautivar…

Pel que fa a la paraula música, a partir de l’anàlisi mètrica dels versos, hem con-
clòs que en alguns casos s’usen intencionadament les formes musica i musiques (és 
a dir, com a mots plans, una pronúncia que recull el DCVB) per raons mètriques, 
mentre que en únic cas (en un parlament de Cesc en l’escena XIV), l’original ha 
fet servir la forma esdrúixola (amb accent gràfic, doncs: música).

1 Com en els sintagmes “an aquestes hores” (a aquestes hores) o “an ell” (a ell). El DCVB diu 
que es tracta d’un encreuament entre les preposicions a i en.

Raimon Casas Pedrerol, probablement acompanyat d’alumnes i companys de feina en la seva etapa de 
mestre a Valls. (Fons Casas Pedrerol de l’AHCB)
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Hem mantingut la forma brallar (en comptes de barallar) per no desfigurar la 
mètrica del vers. També hem conservat la forma pendre (prendre), que té tradició 
escrita antiga i és defensada per alguns lingüistes.

Quant a la sintaxi, hem mantingut l’ús de la preposició a en el complement 
directe de persona: convèncer al pare, contemplar als meus néts, perseguir a la Maria, 
deturant a Joan, ella no veu al germà o a l’amic…

L’única lectura de l’original aparentment incongruent és un ompliu-se 
(pàg. 32) que hem optat per canviar en omplir-se, atès que la forma verbal ha de 
ser un infinitiu (mal transcrit, potser, per una errada d’impremta), mentre que el 
pronom –se s’explicaria perquè es tracta d’una forma pròpia del tarragoní (aquí en 
lloc de –vos), també utilitzada en altres llocs de l’obra (aquí convé fer la reflexió 
que l’autor de l’obra era barceloní, però a vegades reflecteix bé característiques del 
parlar vallenc, per la qual cosa el seu model de llengua és sovint mixt).

Finalment, cal tenir present que hi ha tres nivells de notes a peu de pàgina: 
amb asterisc hem marcat les notes originals de Casas Pedrerol al text de l’obra, 
mentre que les nostres notes es divideixen en comentaris lingüístics explicatius, 
d’una banda, i en comentaris de fixació textual, de l’altra.

Raimon Casas Pedrerol, muntant a cavall. Desconeixem el motiu, el lloc i l’any en què va ser presa la 
foto i el nom dels acompanyants. (Fons Casas Pedrerol de l’AHCB)
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Quadret de costums de Valls, en un acte i en vers

Estrenat amb gran èxit la nit del 5 de desembre de 1901,
en lo teatre del Centre d’Unió Republicana Democràtica de Valls.
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PERSONES
Maria ............................................................................ 18 anys
Isidro, pagès acomodat.................................................. 55 anys
Joan, fadrí teixidor  ........................................................ 24 anys
Cesc, camàlic o matalot ................................................. 50 anys
Pep de Toni, casteller ..................................................... 30 anys
Castellers, grallers i gent del poble.

L’acció en Valls, lo dia de la Candela (2 de febrer) de l’any 1891, de les deu del 
matí a la una del migdia.

Nota: No es descriuen los trajos propis del cas, per considerar que seran prou coneguts a Cata-
lunya. I en quant al caràcter dels personatges, se dedueixen prou del text de l’obra perquè necessitin 
especial menció. Sols advertirem que Maria deu parlar i obrar sempre com a filla respectuosa, si bé 
de modo que es conegui que és una nena mimada.
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ACTE ÚNIC

Baixos de la casa d’un pagès acomodat.
A l’esquerra, la porta del carrer. 
A la dreta, últim terme, escala practicable, amb barana de fusta, que condueix a 

un petit entresòl; i en primer terme, l’entrada de l’estable i celler, damunt de la que es 
veu la barana de fusta de l’entresòl. Arrimats a la paret de l’escala, sacs plens, i penjant 
de la paret, sobre d’ells, una garbella.

A la paret del fondo, una capelleta amb sant Isidro, i arrimats, sacs plens, guarni-
ments de mula, una arada antiga, eines de pagès i demés accessoris.

Repartides convenientment, tres o quatre cadires de boga, eines, etc.
Dreta i esquerra de l’espectador.

ESCENA PRIMERA

Isidro i Maria.

Isidro porta lo braç esquerre penjant d’un mocador, com si el tingués trencat. A 
la mà dreta hi té una senalla amb garrofes i segon1.

Isidro:  Mentres jo abeuro la mula
  trinxa’m aquestes garrofes.

Maria:  Pare, a dalt tinc molta feina.
  Ja ho farà el mosso.

Isidro:     No, noia.
  Ell avui té el compromís
  dels castells.

Maria:    ¡Ditxosa colla!
  No sé com teniu humor,
  encara, d’aquestes coses.

Pren la senalla que li allarga son pare i s’assenta a l’esquerra, prop de l’apuntador, 
donant casi l’esquena a la porta del carrer, i es posa a trinxar les garrofes.

Isidro:  ¿Que si en tinc? Lo que jo sento
  que el dolor no em deixa córrer
  i no puc anar-hi enguany,

1 Variant de segó qualificada com a “dialectal” pel DCVB, que la documenta a Reus, entre altres 
llocs.
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  que hi ha unes festes tan bones
  i han d’aixecar el tres de nou.

Maria:  De pensar-hi m’esborrona.
  ¡Això haurien de privar2-ho2!

Isidro:  ¡¿Què dius, ara, poca-solta?!
  ¿Com pot ser que a Valls se facen
  les festes de la patrona,
  la verge de la Candela,
  sense castells?

Maria:    Hi ha altres coses
  més boniques.

Isidro:    No hi ha res
  que alegri tant com les colles
  quan s’aixeca un tres de nou
  tal com lo farà la nostra
  avui, al sortir d’ofici.
  Mai l’has vist encara, noia.

Maria:  ¡Déu me’n guard! No vull patir.

Isidro:  ¡Allò és festa i cosa bona!

La següent relació la dirà Isidro entusiasmant-se per graus i de manera com si 
estés mirant lo que descriu.

  La plaça del Blat ja és plena
  gom a gom de caps que es mouen
  com si fossen camps d’espigues
  que la marinada gronxa.
  Carrer de la Cort avall
  baixa amb majestat la colla
  rodejada de xiquets
  fent figueretes airoses.

  Al davant, les dugues gralles
  que refilen un pasdoble;
  segueixen los enxanetes,

2 El DCVB recull ‘prohibir’ com a segona accepció de privar.
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  i darrere, el cap de colla
  seguit de tots los companys
  castellers, i de mig poble.

  A la plaça ja s’esperen
  a punt, per quan siga l’hora,
  los gegants, l’àliga i els balls
  de bastons, d’en Serrallonga,
  moixiganga, la primera,
  i el dels vells.

    L’hora s’acosta,
  la gentada de la plaça
  va creixent, s’espeny, udola…,
  quan de cop rompen musiques,
  los balls ballen tots alhora,
  gegants i àliga es belluguen
  al so dels grallers que toquen,
  s’alcen dos pilans de cinc,
  i apareixen a la porta
  de Sant Joan l’Ajuntament
  i els convidats.

    La cridòria 
  creix per moments, fins que a l’últim,
  quan la comitiva tota
  és a casa de la Vila
  i de gent los balcons s’omplen,
  balls, musiques, tothom calla:
  dels castells ha arribat l’hora.

  Amb un moment, los tres baixos
  tenen agulles i crosses
  i un cèrcol al seu voltant
  que els aguanta i los enrotlla.
  Pugen a sobre els segons,
  crosses i agulles els posen
  i altre cèrcol, que els apreta
  i als terços apoio dóna.
  Pugen los terços. Les gralles
  rompen a tocar llavores
  omplint d’alegria el cor
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