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1. Torredembarra,
plaça castellera

1.1 ELS ANTECEDENTS: EL BALL DE VALENCIANS
(SEGLE xVIII)

Torredembarra ha estat una plaça preeminent i cabdal del fet casteller en 
bona part de la seva història: va viure la majoria de les construccions senyera del 
segle xix –de ben aviat, a partir dels anys cinquanta—, va gaudir de colla pròpia 
entre 1889 i 1905, va veure els dos únics 3 de 8 bastits en tot el món casteller 
a la primera meitat del segle xx i també el primer 4 de 8 de la postguerra…

Però la relació de Torredembarra i els castells ve d’abans, dels seus mateixos 
orígens, en aquelles darreres dècades del segle xviii quan les torres amb què 
es tancaven les evolucions del Ball de Valencians van començar a esdevenir 
autònomes, a ser executades —i valorades— a banda o, si més no, com a ele-
ment preeminent del joc dels valencians, de les seves danses. L’evolució de les 
construccions humanes de l’antic ball als castells dels Xiquets de Valls va ser 
progressiva i sostinguda, des de mitjan segle xviii fins al començament del xix. 
I tampoc no va ser radical: quan en alguns llocs ja es feien castells com a ele-
ments diferenciats, en d’altres es mantenia la relació plena amb el ball. El terri-
tori d’aquesta evolució va ser tot el Camp de Tarragona i el Penedès —i encara 
contrades limítrofes—, per bé que a Valls fou on el nou costum va prendre car-
ta de naturalesa i on es va definir amb claredat, amb els seus primers Xiquets.

Torredembarra va viure des de primera fila aquest pas i també en va ser, 
en part, protagonista. Una prohibició eclesial ens confirma la presència del 
ball de valencians a la nostra vila a finals del xviii i que les torres i castells ja 
hi eren un element significatiu, definitori. És el primer document a partir del 
qual podem afirmar l’existència —ja sense hipòtesis— d’un seguici popu-
lar torrenc. L’any 1771, Juan Lario Lancis, arquebisbe de Tarragona (1764-
1777), anota aquest decret en el llibre de visites de la parròquia de Sant Pere 
de Torredembarra:

Hallandonos noticiosos; de que los baÿles entran en esta iglesia, ÿ hacen 
dentro de ella Torres, ô, castillos, comtiéndose con este motivo grandes irreve-
rencias en la Casa de Dios; Y debido por todos modos zelar el que se entre, ÿ 
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esté en el templo con la Circunspección, Modestia, ÿ respeto, que se debe â tan 
sagrado lugar: Por tanto prohibimos, que se hagan Torres, ô, castillos dentro la 
expresada Iglesia; para cuio fin mandamos al Rector invigile en la Observancia 
de este Decreto. Y encargamos al Magnífico Baÿle, ÿ Aÿuntamiento. Cohopere 
por su parte p. al Cumplimiento de este nuestro Mandato, no permitiendo 
que entren otros Baÿles dentro la Iglesia.

Les prohibicions dels arquebisbes, en les seves visites parroquials, eren molt 
habituals, especialment cap als elements festius i populars. Podríem dir que 
formaven part del que se n’esperava. A Torredembarra mateix ja s’havia inscrit 
una prohibició en el llibre de visites força anys abans, el 1701 —en aquest cas, 
de disparar escopetades davant l’església alguns dies de festa.

L’arquebisbe Lario —nascut a Torrecilla, a Terol, i auxiliar del bisbat de 
Saragossa abans de ser nomenat per al de Tarragona— n’era molt afeccionat: 
la seva animadversió cap al seguici popular festiu va ser constant. No només 
va omplir els llibres de visites de tot l’arquebisbat de prohibicions, sinó que 
el 1773 va pressionar les autoritats de la ciutat de Tarragona perquè no per-
metessin que la Mulassa, que titllava de bèstia indecent, sortís a les cercaviles 
i processons.

Tot i això, l’anotació torrenca de Lario, aquell 1771, té una significació 
especial: en primer lloc, perquè documenta l’existència a Torredembarra d’un 
seguici conformat per diversos “baÿles”, un dels quals ha de ser el de valen-
cians —que fa “Torres, ô, castillos”—, i que aquest seguici entrava a l’església, 
com feia en moltes ciutats, i no només acompanyava les autoritats de la seu 
municipal al temple parroquial el dia de la festa major, sinó també a l’interior. 
I, en segon lloc, perquè és la primera vegada, en les nostres comarques, que 
s’identifiquen clarament les construccions del ball amb els noms de “torres i 
castells” i que, en conseqüència, apareixen en un document. Sembla evident, 
doncs, que les construccions humanes dels valencians ja eren prou importants 
per si mateixes per ser considerades específicament —i prohibir-les en parti-
cular.

Torredembarra, doncs, disposava de la presència d’un ball de valencians en 
la seva festa major setcentista i deté l’honor de ser el primer municipi on po-
dem documentar la utilització del terme “torres o castells” per a les seves cons-
truccions —ni que sigui “gràcies” a la prohibició d’un arquebisbe. No queda 
clar, però, si es tractava d’un ball format per torrencs o era de fora i venia per 
la festa, perquè la redacció, malauradament, no ho especifica.

Les autoritats municipals no devien fer gaire cas de Lario o potser la gent 
del poble no feia gaire cas de les autoritats —o una mica de tot—, però el 
cert és que el ball de valencians —i la resta del seguici— va continuar entrant 
a l’església. Un altre prelat tarragoní, l’arquebisbe Francesc Armanyà Font 
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(1775-1803), va fer constar una nova prohibició en una visita a la nostra vila, 
el 1786, aquest cop fent referència —en català— a “valls, castells, represen-
tacions y fochs en la Iglesia, llochs sagrats, profesons, y funcions sagradas, 
aixi mateix devant de la Iglesia”. Conscient de la dificultat d’aquesta darrera 
prohibició, hi afegia “especialment quant se celebran los divinos oficis”. L’ar-
quebisbe Armanyà va ser també un addicte a aquest tipus de manaments: 
Joan Bofarull (2010) n’ha recollit de semblants en dinou poblacions més de 
l’arquebisbat.

El 1825 encara podem esmentar una tercera prohibició en el mateix sentit, 
ara de l’arquebisbe Jaume Creus (1820-1825), i que ja sembla més aviat la 
perpetuació d’un mimetisme censor, fins i tot en la literalitat del text que el 
seu secretari va deixar escrit en el llibre de visites pastorals de la parròquia de 
Sant Pere Apòstol:

Prohibimos severamente toda especie de bayles castillos representaciones 
en la Igla. Y lugares sagrados tambien imediatamente delante de la Igla. quan-
do se celebren los divinos oficios ÿ esperamos que el Bayle ÿ Regidores haran 
lo posible para impedir tales desordenes, ó bien que se verifiquen tales diver-
ciones en la Parroquia en los dias ÿ horas que se solemnise la fiesta en la Igla. 

Però no eren només les autoritats eclesiàstiques les que patien d’una espe-
cial aversió a les expressions de cultura popular: una Real Cédula de 1777 tam-
bé prohibia l’execució de balls i danses a les esglésies a tot l’Estat i l’“Alcalde 
Mayor y Corregidor interino de Vilafranca y pueblos vecinos”, Manuel Llor-
ca, fonamentant-se en la normativa reial, va escriure, el 1786, un llarg informe 
en el qual dedicava un capítol sencer a “Sobre que se extermine el uso de los 
Castillos en los Vailes nombrados de Valencianos, y aun se prohiba absoluta-
mente el uso de tales bayles”, amb la notable excusa que podien fer-se servir 
per introduir-se “por los balcones y ventanas encontradas abiertas” (Miralles, 
2013: 22-25). Però ni el poder polític ni la jerarquia eclesiàstica van tenir mas-
sa èxit en les seves prohibicions, ben al contrari. Potser algun any en concret o 
davant d’algun fet històric, però no van poder posar fi a la festa ni a les seves 
manifestacions.

1.2 ELS PRIMERS CASTELLS

1.2.1 Una visita reial (1829)

Poc després que l’arquebisbe Jaume Creus deixés escrita la darrera i poc 
convincent prohibició, Torredembarra va viure una inesperada actuació de la 
Colla de Pagesos del Ball de Valencians de Tarragona, que, tot i aquesta deno-
minació, ja feia bàsicament castells. En aquells anys, mentre hi havia grups de 
valencians que encara executaven l’estructura tradicional del ball, n’hi havia 
d’altres que, tot i mantenir el nom, ja eren colles castelleres, seguint el que ja 
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havien establert, de feia poc, els Xiquets de Valls. Les colles de Pagesos i de 
Pescadors de Tarragona n’eren un bon exemple.

Recentment, Xavier Güell ha trobat referències documentals de l’estada a 
Vilafranca i a Tarragona, el novembre de 1829, de la princesa Maria Cristi-
na de Borbó – Dues Sicílies, filla de Francesc I, rei de les Dues Sicílies, i de 
Maria Isabel de Borbó, filla de Carles IV d’Espanya. La princesa, que anava 
acompanyada de la seva família, es dirigia cap a Aranjuez, on el desembre es 
casaria amb Ferran VII, el seu oncle i rei d’Espanya. De pas cap a Tarragona, 
la comitiva va fer parada a Torredembarra el 21 de novembre. El mateix rei 
napolità, Francesc I, ho va descriure en un dietari d’aquell viatge, que Güell 
ha resseguit:

I pel que fa a les mostres d’alegria col·lectiva, que una comparsa al so del 
tabal i la gralla, “una specie di mascherata con Tamburi e Ciaramelle”, va salu-
dar l’arribada de la comitiva reial al poble de Torredembarra, el “paese di Torre 
de Baro”, i va acompanyar la seva entrada a Tarragona, “che ci accompagnó”. 
I al vespre, davant el Palau Arquebisbal, aquesta comparsa, una colla castellera, 
un ball de Valencians en el llenguatge de l’època, va ballar i alçar castells, “e 
quinde in Tarragona la sera balló avanti le finestre facendo de gruppi d’uomini 
a Castelli”. (Güell, 2017a)

Va ser una visita inesperada, diríem que fora de la programació habitual. 
La Colla de Pagesos tarragonina —que va cobrar de l’Ajuntament de la seva 
ciutat— va triar la nostra vila per saludar la futura reina i el seu pare i acompa-
nyar la comitiva en el seu camí fins a Tarragona, al Palau de l’Arquebisbe, rere 
de la Catedral, que és on van fer nit. Però, fos com fos, a la nostra vila hi van 
fer castells, acompanyats de gralles —“tamburi e ciaramelle”.

Torredembarra no va ser una excepció en la reiterada voluntat popular 
de mantenir els seus costums i tradicions i de continuar amb la seva manera 
d’entendre la festa: la tradició castellera de la nostra vila és un fil continu que 
neix en el segle xviii i s’estén fins avui mateix. Un fil que gairebé no s’in-
terromp mai —només per epidèmies o per guerres—, que ha protagonitzat 
molts moments de la festa i ha viscut grans moments de glòria màxima i altres 
de dificultats gairebé extremes.

Per això, quan llegim al Diario de Barcelona de 21 d’agost de 1849 que el 
4 de setembre, festa de Santa Rosalia,

recorrerán las calles diferentes comparsas y bailes con sus correspondientes 
músicas, tales como los castells, el baile dels Diables, que echarán carretillas; de 
Valencianos, de Malcasados, de Damas y Viejos, de Criadas, de Pastorcillos y 
otros varios que irán representando y bailando por su carrera,

trobem la confirmació que la voluntat popular no s’havia deixat tòrcer. 
Torredembarra gaudia d’un ric seguici popular que ja era, si més no, cente-
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nari.1 Però no només això: hi trobem, també, la constatació que, en aquest 
devenir del ball de valencians als castells, la nostra vila va ser de les que van 
gaudir de la convivència entre l’origen i la seva evolució —el vell ball i els 
nous castells—, ja com a elements distints i diferenciats en el seguici. De 
fet, aquesta notícia de 1849 és la darrera que ens parla de la presència d’un 
ball de valencians en el programa festiu de la nostra vila. A partir d’ara, els 
castells ja regnaran en solitari. Més enllà de la inesperada visita de 1829.

I no només això. A partir d’ara, també, els castells seran un element subs-
tancial de les nostres festes i Torredembarra esdevindrà una de les viles fona-
mentals del calendari casteller. Ho comenta Pere Ferrando en una de les seves 
col·laboracions al primer volum de l’Enciclopèdia castellera:

Torredembarra, una plaça que, documentalment parlant, no s’incorpora al 
calendari casteller decimonònic fins al 1849, tot coincidint amb l’esclat cas-
teller produït just després de l’acabament de la segona carlinada, però que, 
quan ho fa, se situa entre les capdavanteres en molt poc temps. La vinculació 
de la vila amb el Penedès des de feia segles i fins a la desfeta catalana al final 
de la guerra de Successió sembla veure’s reflectida en una gasetilla publicada al 
Diario de Villanueva del 8 de setembre (de 1851), perquè incorpora l’expressió 
“los chiquets de Valls”. (AADD, 2017a: 71-72)

I, certament, Pere Ferrando té raó en subratllar, a més, la vinculació pene-
desenca de la nostra vila. Històrica i geogràfica, però també castellera. El lèxic 
casteller n’és un bon exemple: sempre n’hem dit torres, dels castells de dues 
persones per pis —com al Penedès i al contrari de Valls, que en diuen dos— i 
quatre amb l’agulla dels de quatre persones per pis dins els quals s’aixeca un 
pilar al mig —mentre que a Valls en diuen quatre amb el pilar.

1.2.2 Torredembarra i el “meravellós trienni casteller” (1851-1853)

Si, pel que fa a la segona meitat del segle xviii, les poques dades que tenim 
provenen bàsicament de la documentació eclesiàstica, a partir de la segona mei-
tat del xix la premsa escrita ens forneix d’una abundant informació, començant 
per aquella nota del Diario de Barcelona de 1849. De castells és probable que 
ja fes anys que n’hi havia a les nostres festes, però serà a partir d’ara, quan la 
nova premsa ja recull el programa de Santa Rosalia, que en tenim constància 
escrita. I reiterada. Així, a partir de 1849, sabem que hi va haver castells 
el 1851 —quan, segons el Diario de Villanueva de 8 setembre, els Xiquets de 

1 Per resseguir la composició i la diversitat del seguici popular torrenc en els segles xviii i 
xix, podeu consultar el volum Bandolers, santes i criades. Quatre balls parlats de la Torredembarra 
vuitcentista. Els manuscrits Llorens-Cortasa, de Josep Bargalló i Montserrat Palau (2010).
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Valls van fer “al salir de la iglésia y al acompañar á la municipalidad á las casas 
consistoriales ejecutaron hermosas y difíciles torres”—, el 1852 i el 1853.

És precisament a mitjan segle xix quan s’inicia la primera gran època del fet 
casteller. Els primers castells de nou que tenim documentats de tota la història 
corresponen a l’actuació de la festa major de Tarragona el 24 de setembre de 
1851, l’endemà de Santa Tecla. Ja feia uns anys que es veia a venir que el sostre 
de vuit pisos s’estava quedant curt i la progressió castellera, en mans de les dues 
colles de Xiquets de Valls, era evident. I la progressió no es va aturar aquell 1851, 
sinó que va avançar amb rapidesa, fins al punt que el torrenc Lluís Solsona, 
historia dor d’àmplia bibliografia, va qualificar els anys 1851-1853 com “el mera-
vellós trienni casteller”. I Torredembarra en va ser protagonista de primer nivell.

Una crònica publicada al Diario de Barcelona el 8 de setembre de 1852 i 
datada a Torredembarra el dia 5, l’endemà mateix de Santa Rosalia, ens aporta 
una informació de primera magnitud:

Muy señor mío:
Tengo el gusto de participar a V. que la fiesta mayor de esta villa ha estado 

este año sumamente animada, muy divertida y pacífica como siempre. El mo-
tivo de la mayor afluencia de este año es digno de ser conocido.

V. sabe que para las poblaciones de este Campo de Tarragona, los castells o 
torres son lo que para los andaluces las corridas de toros. Hay hombre que los 
sueña un año para otro, que habla doce meses de lo que serán y otros doce de lo 
que fueron; que en teniendo a la vista tal diversión, no hay poder humano que le 
distraiga de ella. También aquí tenemos nuestro Chiclana de los que se dedican 
a esta profesión: Valls hasta ahora ha sido el pueblo privilegiado, el semillero de 
esta clase de artistas. Pero lo más chocante es que los de Valls no pueden hacer 
un castell por entero, ni ningún otro pueblo puede lograrlo tampoco. La Riera, 
Tarragona, Torredembarra y algún otro pueblo prestan sus hombres hasta los 
terceros, como si dijéramos el primer cuerpo de la torre, y los de Valls concluyen. 
Sin estas circunstancias difícilmente se haría uno con toda perfección.

Es el caso que el año pasado se hizo en Tarragona lo castell de nou, consi-
derado hasta entonces como imposible. Después se hizo en Valls, y en algún 
otro punto.

Como este pueblo goza la bién adquirida fama de no quedarse nunca atrás 
en estas cosas, pues sus naturales se distinguen en todo el Campo por su fuerza, 
agilidad, valor y constancia, todos esperaban maravillas en la fiesta mayor de 
este año; y efectivamente las hubo. Al arrojo de estos naturales se agregaba la 
competencia de dos collas de Valls que se estimulaban mutuamente y accedían 
a todo lo que se les proponía por atrevido que fueran.

No se contentaron ya con el “castillo de nueve limpio desde los segundos”, 
sinó que hicieron torres de ocho empezando por la cúspide, que es lo mas 
asombroso que se puede ver. Esto consiste en poner un chiquillo con un pié 
en cada espalda de dos hombres que están de frente cogidos por los brazos; 
levantar los tres y ponerles dos debajo; levantar los siete y ponerles otros dos 
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debajo, y así sucesivamente, hasta que son trece los que se levantan para poner 
encima de los que forman la base. Hubo también castillos de cinco pilares y 
otros prodigios que jamás se habían visto.

La fama que goza este pueblo por los castells, fama nuevamente confirma-
da, y el reputado talento del predicador que hemos tenido, que es el reverendo 
P. Camps, de esa ciudad, han atraído una multitud de forasteros que no se 
había visto en ninguna de las fiestas anteriores. Por lo tanto, se ha festejado a 
nuestra querida patrona Santa Rosalía de una manera digna de sus altas virtu-
des. (Solsona, 2010: 36-37)

La crònica —amb el format de carta al director, com era costum a l’èpo-
ca— és prou vibrant, i l’autor —que no signa— deixa ben clar el seu coneixe-
ment del fet casteller i, a la vegada, la ja important presència de Torredembarra 
en el calendari del nou costum, així com l’hegemonia vallenca, amb la col·la-
boració imprescindible d’afeccionats locals. I ratifica que fins l’any anterior no 
s’havien vist castells de nou. Ara bé, allò que més sobta del que ens narra és 
aquell “castillo de nueve limpio desde los segundos”. Si això volgués dir que 
els segons no estaven reforçats —no duien res semblant a un folre—, seria el 
primer castell d’aquestes característiques descarregat de la història —en con-
cret un tres, perquè, quan no s’especificava el contrari, en aquells anys castell 
era sinònim d’aquest tipus de construcció.

La troballa d’aquesta crònica, que Lluís Solsona va donar a conèixer per 
primer cop a la revista Foc Nou el 1993, va aixecar —i aixeca— força polse-
guera, entre altres qüestions perquè aquesta interpretació trencaria el que fins 
aleshores era un axioma: que els primers castells de nou sense folre —si més 
no descarregats— no es van aixecar fins a la dècada dels vuitanta, trenta anys 
després del que ens explica el Diario de Barcelona.

El debat ha estat intens.2 Els contraris a acceptar que es tracta d’un castell 
de nou net, sense folre, han fonamentat el seu posicionament en:

– el fet que l’expressió “limpio desde los segundos” no és gens clara i pot te-
nir diverses interpretacions: es refereix a un castell net sense folre?, a un castell 
net a partir del segon pis en amunt? o, encara anant més lluny, podríem pensar 
que si estava net de segons en amunt volia dir que de segons en avall hi havia 
un reforç, és a dir, un folre? La imaginació i la poca concreció de l’expressió 
dona per a molt;

– el fet que el cronista posa més èmfasi a narrar una torre de 8 aixecada per 
sota —que si ens hi fixem bé, no duia acotxador, reminiscència encara de les 
construccions dels valencians, que tampoc no en duien;

2 David Morlà en va fer una síntesi en un article publicat al digital BaixGaiàDiari.cat el 
17 d’agost de 2012.
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– la manca de fonts orals, és a dir, que no és esmentat per cap dels vells 
castellers que van ser entrevistats al començament del segle xx, i especialment 
a partir de la dècada de 1950, per tal de recollir els seus records del fet casteller 
a l’època vuitcentista.

Els que sí que accepten que el castell de nou de Torredembarra de 1852 va 
ser bastit sense folre sostenen que:

– l’any anterior ja s’havia intentat un castell de nou sense folre a Tarragona, 
en l’actuació de festa major. De fet, aquell dia es van fer, segons la notícia del 
Diario de Barcelona, dos intents: el segon, que es va descarregar, es va fer, a 
diferència del primer, ”reforzado cual convenía”.3 I conclouen que el primer 
intent es devia provar de fer net, sense folre ni cap tipus de reforç addicional i, 
en no aconseguir-se, es va provar de fer “cual convenía”;

– si el cronista dona més importància a la torre aixecada per sota és perquè 
aquest tipus de construcció era molt poc comú —com avui dia mateix;

– és molt més lògic que els vells castellers entrevistats ja ben entrat el segle xx 
recordessin fets que havien viscut a partir de 1880 que fets anteriors, que no 
havien viscut de primera mà, com els dels anys 1850. És ben possible que Lluís 
Solsona l’encertés quan defensava, també, que les actuacions d’aquesta primera 
època devien quedar eclipsades i oblidades per les aconseguides posteriorment, 
a partir de 1876, després de la Tercera Guerra Carlina. Unes actua cions que sí 
que podien ser recordades per les fonts orals de mitjan segle xx.

La definició dels folres no era gaire clara en aquells anys: “servan peus de 
terços”, “reforzada cual convenía” o “con forros ó puntales hasta los pies de los 
terceros” són les expressions que s’han recollit de la premsa d’aleshores, una 
època de progressió vertiginosa del fet casteller. El corresponsal tarragoní del 
Diario de Barcelona ho reblava en una crònica de 1853:

al paso que llevan no sabremos a donde irán a parar, por que antes eran de 
mérito y de gran fuerza las de seis pisos, después de siete, hace poco de ocho y, 
últimamente las hacen de nueve.

3 La notícia del Diario de Barcelona, del 27 de setembre de 1851, diu textualment: “La 
primera se completó, pero al descender el niño que forma la cúspide de la torre, o mejor dicho 
la veleta, desplomose por su base, y sólo se vieron en confusión miembros humanos formando 
una montaña. La segunda reforzada cual convenía, o como los inteligentes lo juzgaron preciso, 
se llevó a cabo y la deshicieron sin percance alguno” (Solsona, 2010: 35-36).

Cal recordar que, en aquella època, un castell només carregat no es considerava vàlid i 
que, per això, l’havien de repetir —i per això, també, “todo el pueblo prorrumpió en un grito 
de entusiasmo” només en el cas del descarregat. I, si el primer es va fer com era habitual —és 
a dir, sense reforç, fos com fos—, el segon intent ja va ser inhabitualment reforçat, “como los 
inteligentes lo juzgaron preciso” —la qual cosa, a més, dona a entendre que això, el folre, no 
era gens habitual.
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I, de fet, hem de pensar que el pas de castells de vuit al castells de nou es 
devia fer, en un primer moment, amb intents de castells aixecats a la manera 
habitual. I que la dificultat en l’execució devia haver comportat la recerca de 
diverses fórmules, fins arribar al que avui coneixem per folres —sense que res 
no ens asseguri que tampoc fossin ben bé el que avui coneixem com a tals. En 
aquells anys, quan es refereixen al folre o reforç ho fan indicant sempre els peus 
del tercer pis del castell, que és on es reforça realment la construcció; per tant, 
l’expressió “limpio desde los segundos” podria esdevenir sinònim del que avui 
entenem com un castell net. Una expressió que el cronista de la festa de Santa 
Rosalia de 1852 devia utilitzar en contraposició a les que indicaven algun tipus 
de reforç i que no volia dir res més que un castell normal; per tant, sense folre. Si 
fos així, l’execució d’aquest 3 de 9 net a Torredembarra hauria estat una realitat.

Eren uns anys de passos endavant rapidíssims. La crònica de l’actuació tor-
renca de 1852 recorda que “el año pasado se hizo en Tarragona, lo castell de 
nou, considerado hasta entonces como imposible. Despues ya se hizo en Valls 
[per Sant Joan de 1852, si més no], y en algun otro punto [Vilanova, 4 d’agost]”. 
Van ser, també, uns anys de canvis en el model de premsa: mentre la tarragonina 
encara es mou en la mera publicació prèvia del programa complet i la publi-
cació posterior de notes breus sobre l’ambient de la festa, simples gasetilles 
gairebé retòriques, la premsa barcelonina —especialment el Diario de Barcelo-
na— ja ha començat a obrir-se a l’opinió i a les cròniques explicatives dels fets 
més substancials. Així, en el debat sobre el 3 de 9 torrenc de 1852 hi té molt 
a veure el fet que trenca —com ho fa el primer intent tarragoní de l’any ante-
rior— amb un axioma de la història castellera: que els grans castells de gamma 
extra no van aparèixer fins trenta anys després. Un axioma fonamentat, primer, 
en la història oral i, posteriorment, en les primeres troballes de les cròniques 
castelleres a la premsa de Tarragona, que com a tals daten dels anys setanta i 
vuitanta del segle xix —troballes que va sistematitzar l’historiador vallenc Mi-
quel Trenchs i que va recollir en un extraordinari volum el 1989.

Per això, fins que Lluís Solsona no va començar, anys després, a cercar en 
l’hemeroteca del Diario de Barcelona no ens van aparèixer documents que si-
tuaven una primera gran època als anys cinquanta. Ara estem en disposició de 
poder afirmar, doncs, que, durant la segona meitat del segle xix, hi va haver 
dues grans èpoques castelleres clarament diferenciades: la dels anys cinquanta 
i la dels anys setanta i vuitanta —i que, entremig, hi va haver una notable 
evolució tècnica.

Hi ha, però, altres arguments que ajuden a donar versemblança a la crònica 
de l’actuació de Santa Rosalia de 1852, i tots provinents també del Diario de 
Barcelona, el mitjà escrit de més prestigi aleshores. Primer, una gasetilla publi-
cada el 21 d’agost de 1853 que anuncia els preparatius de la festa i assenyala 
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que els vallencs hi faran castells “sobrepujando, si es posible, los que tuvieron 
lugar el año pasado, que recordamos se hicieron como no se habían hecho 
nunca” —un “nunca” que podríem estendre no només a Torredembarra, sinó 
a tot l’àmbit casteller. Però, encara més, la crònica que el mateix periòdic va 
publicar d’aquella festa major. No només perquè s’hi rebla el clau, sinó perquè 
aquest cop sí que va signada, per les inicials J. M. y F., és a dir, l’il·lustre i re-
conegut periodista, assagista i escriptor Joan Mañé i Flaquer, que havia nascut 
a Torredembarra, que començava a col·laborar al Diario de Barcelona, del qual 
en seria més endavant director, i que ja exercia de professor a la Universitat de 
Barcelona. I si llegim la crònica apareguda el 8 de setembre de 1853 ens ado-
nem —per l’estil periodístic, per l’ús de la llengua, per les metàfores taurines 
i per molts altres detalls— que l’autor ha de ser el mateix, és a dir, que Mañé i 
Flaquer havia escrit també la crònica anònima de l’any anterior. Vegem-ho:

Fiesta popular
Torredembarra 6 de Setiembre de 1853.— Sr. Director del Diario de Bar-

celona.— Muy señor mío y apreciable amigo: á dejarme llevar por las impresio-
nes del momento daría comienzo á esta mi carta con el “arna virumque cano” 
del inmortal Virgilio; que bien son dignos de exaltación épica los rasgos de pu-
janza y heróico denuedo de que ha sido teatro esta villa durante los días 4 y 5.

Comprenderá V. fácilmente que hago referencia á los castells, á esta diver-
sión propia y exclusiva del Campo de Tarragona, que es aquí como las corridas 
de toros en Andalucía, un verdadero arte tan admirable por lo difícil y arries-
gado como el de Pepe Hillo y Montes.

V. lo sabe ya; tengo una verdadera pasión por esas costumbres caracterís-
ticas en que se ve reflejado todo un país; pero tampoco ignora V. que necesito 
verlas en armonía con cuanto los rodea, que no disuenen con las fisonomías, 
los trajes, las manera, el habla ni el génio de los habitantes, y que hasta el aire y 
la luz vengan á armonizar con el cuadro todo entero. Por esta razón me repug-
nan en Cataluña y me agradan en Andalucía las corridas de toros, expresión de 
la gracia, agilidad y desenvoltura propias de aquel país; por esta razón también 
gozo infinito aquí con el espectáculo de los castells, expresión de la fuerza y el 
sufrimiento, que son cualidades características de nuestros paisanos.

En los pueblos de esta comarca, lejos de disminuir la afición á los castells, 
aumenta cada día, y con la afición progresa el arte de hacerlos, que debe 
también parte de sus adelantos al estímulo de la competencia. En las fiestas 
mayores de los pueblos —que son las que se celebran en honor de sus santos 
patronos— los castells formaban antes parte de la fiesta, pero ahora la cons-
tituyen casi exclusivamente en todo aquello que son funciones religiosas. 
V. sabe que en este país también se veían en tales fiestas multitud de balls, 
que son la representación de una especie de farsas ó misterios, composiciones 
sagradas ó profanas que nos recuerdan el origen de nuestro teatro. Pues bien; 
á pesar de la afición que había a las tales piezas, que la gente del pueblo repre-
sentaba, con trajes más o menos apropiados, en las calles y en las procesiones, 
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este año sólo hemos tenido el de diablos, porque según vengo diciendo los 
castells absorben toda la atención de vecinos y forasteros.

No extrañe á V. pues que, al hablarle de esta fiesta mayor me ocupe casi 
exclusivamente de los castells; no será porque este asunto sea de mi predilec-
ción, sino porque así lo exige la verdad del relato. La fama de los obsequios de 
estos habitantes tributan á su querida patrona Santa Rosalía de Palermo, y la 
anunciada lucha de dos collas (cuadrillas) de castellés atrajeron una afluencia 
extraordinaria de forasteros, que deben de haber quedado muy satisfechos de 
su viaje, pues que las funciones religiosas han sido dignas del fervor religioso 
de mis paisanos y las proezas de las collas ha superado las esperanzas de todos. 
Pero antes de entrar a referirlas, permítame V. que le dé una idea de lo que son 
los castells, cosa desconocida para los que no han viajado por este país en cierta 
época del año.

La traducción literal de la palabra castell es castillo, pero á lo que más se 
parece la cosa á que da nombre es á un campanario ó torre de iglesia, por lo 
cual algunos lo traducen con esta última palabra. No le doy yo esta traducción 
porque la torre es una especie del Género castell, según veremos después.

Consiste el castell en número de hombres puestos en pie uno en los hom-
bres de los otros, como se ha visto hacer alguna vez en el teatro por gimnastas 
árabes. La palabra castell denota el género que está dividido en varias especies. 
Estas son:

Espadats ó pilá. Nombre que se dá al castell cuando no tiene por base más 
que un hombre. Los espadats de cinco hombres caminan en las procesiones y 
hasta suben escaleras si las encuentran al paso. Los de seis han logrado también 
andar y aún subir escaleras, por medio de apoyo á los pies del segundo. Este 
año se ha visto aquí el prodigioso fenómeno de andar catorce pasos los espadats 
de siete, con forros o puntales hasta los pies de los terceros. Es de advertir que 
antes del año pasado no se consiguió hacer los espadats de siete limpios y fijos.

Torre. Consiste en dos espadats puestos frente á frente y unidos con los bra-
zos. La torre se había logrado hacer de 7 limpia, pero este año la hemos visto de 
8 servan peus de tersos, esto es, sosteniendo con puntales los pies de los terceros.

Castell. Esta palabra sirve tambien para designar una especie, que es cuan-
do el castell tiene tres hombres por base y el todo forma una pirámide trian-
gular. Años atrás, no muchos, cuando se lograba hacer el castillo de ocho ya 
no se pedía más, y se daba por salvada la honra: ahora el castillo de ocho se 
considera como un juego, pues que el año pasado se hizo una vez el de nueve y 
este año se ha logrado hacerlo siempre que se ha intentado. El de nueve es una 
cosa asombrosa, pues se ven a los últimos hombres asomar por encima de los 
tejados. El de ocho se hace ya empezando por la cúspide, de manera que llega 
un punto en que se ha de levantar toda aquella enorme masa para colocarla 
encima de su base.

Este año se ha hecho, por segunda vez solamente, los cuatro pilares de 9. 
Este último consiste en una pirámide cuadrangular; y, por primera vez, los 
cinco pilares de 8. Este último consiste en una pirámide cuadrangular que en 
el centro lleva una aguja ó pilat desde la base a la cúspide.
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Los castells tienen la forma piramidal por el cuidado que hay en ir dismi-
nuyendo la estatura de los que lo forman á medida que se van acercando á la 
cúspide donde se coloca un niño de ocho á diez años.

Para los que no han visto este juego, diversión, arte ó lo que sea, la des-
cripción que de él acabo de hacer apenas podrá darles una idea confusa de lo 
que es; pero creo bastará para inspirarles el deseo de verlo. Si este deseo llega á 
realizarse no dudo que les causará más que admiración asombro al ver á unos 
hombres rudos, sin ninguna clase de instrucción ni aprendizaje, hacer verda-
deros portentos de fuerza y agilidad, no exentos de arte y gusto.

En estos pueblos los castells escitan el mismo entusiasmo que las corridas de 
toros en otros puntos de España: hay personas que ni comen ni duermen para 
verlos, y que pasan el año disputando sobre lo que se ha hecho en las fiestas 
pasadas y lo que se hará en las próximas. Confieso que también soy uno de los 
que rinden tributo á esos hombres de hierro, mal alimentados casi todo el año, 
dando caídas espantosas y repetidas, sufriendo la presión casi continua de bra-
zos hercúleos que parecen magullarlos, dando y recibiendo enormes porrazos, 
y á todo eso tan firmes, tan serenos al empezar como al concluir.

La lucha de las dos collas ha dado por resultado este año una emulación 
estraordinaria y un éxito inaudito en casi todo lo que se ensayó, siendo así que 
se han probado cosas que hantes se tenían por imposibles.

La Torredembarra y las collas de Valls han aumentado su bien adquirido re-
nombre en las últimas fiestas, lo cual hará que el año próximo sea mucho ma-
yor la afluencia de forasteros, a pesar de que en el presente formaban una masa 
compacta en las calles y tenían atestadas las casas particulares y las fondas.

Como digo á V. antes, los castells han absorbido toda la fiesta, así es que no 
considero digno de mencionarse más que un regular castillo de fuego que se 
quemó en la noche del 5.

Felicito de corazón á mis paisanos por el brillo y atractivo que saben dar á 
sus fiestas y porque jamás en ellas se altera el órden; pero desearía que no rele-
garan al olvido al ball de valencians, el de pastorets, el de bastonets, y otros que 
eran un grande adorno de la fiesta y grato entretenimiento para los forasteros.

Celebraría mucho, amigo mío, que estas mal pergañadas líneas le decidie-
ran á acompañarme el año próximo á la fiesta mayor de mi inolvidable pueblo 
natal se despide de V. etc.— J. M. y F.

La identitat de l’autoria d’una crònica i l’altra sembla prou evident i, si la de 
la festa de Santa Rosalia de 1852 era molt interessant, aquesta, la de 1853, és ex-
traordinària. Escrita trencant definitivament la tradició de l’època, va molt més 
enllà i aporta un punt de vista modern, barreja opinions personals i informació 
detallada, alhora que uneix un to literari amb una voluntat descriptiva. Profes-
sor de retòrica i crític teatral com era el Mañé i Flaquer de començaments dels 
anys cinquanta, hi efectua una de les primeres defini cions sintètiques i acurades 
que coneixem del que és un ball parlat i distingeix perfectament la polisèmia 
que, en aquells moments, tenia la paraula castell entre gènere —les construcci-

Torredembarra, tres segles de castells.indd   16 26/10/18   12:14



Torredembarra, tres segles de castells (1771-2018)

17

ons humanes— i espècie —la construcció de tres persones per pis. Explica com 
el seguici popular definia la festa d’aquestes comarques —amb músiques, balls4 
i castells— i, especialment, es deté a detallar les diverses estructures castelleres, 
tot efectuant el que podríem qualificar com a primer text tècnic publicat.

Amb les seves cartes de 1852 i 1853, Mañé i Flaquer esdevé, així, el primer 
cronista casteller conegut5 i el primer que afegeix a la narració dels fets la des-
cripció del nou costum, del qual certifica que acabava d’entrar en la seva pri-
mera gran època, en l’estrena dels castells de nou. I ho fa amb un coneixement 
que no podem discutir —més enllà del significat concret d’alguna expressió 
en el context d’aquell temps—, tot discernint clarament quan un castell es fa 
amb folre —“servan peus de tersos”— de quan es fa sense aquest reforç. No es 
pot adduir, de cap de les maneres, que no sabés de què parlava.

Per les seves dues cròniques, doncs, podem certificar que Torredembarra 
va ser puntal i capital d’aquella primera gran època castellera, amb les dues 
colles de Xiquets de Valls i castells de la magnitud dels 3 i 4 de 9, el 5 de 8 o 
el pilar de 7, amb gammes extra i tot. Una capitalitat que atreia forasters que 
omplien tota la vila com no ho havien fet mai.6

1.2.3 Mañé i Flaquer, el primer cronista

Joan Mañé i Flaquer és, sense cap mena de dubte, la personalitat més relle-
vant de la premsa barcelonina de bona part de la segona meitat del segle xix, 
el renovador del periodisme català vuitcentista. Va saber trencar amb la tradició 

4 Ja hem esmentat que el mateix Diario de Barcelona, el 21 d’agost de 1849, anunciava el 
programa de Santa Rosalia d’aquell any. Hi estaven anunciats els balls de diables, de valencians, 
de malcasats, de dames i vells, de criades, de pastorets i “otros varios”. Mañé i Flaquer es dol, en 
la seva crònica, que el 1853 només hi hagués hagut el de diables, com acabem de veure. Sabem 
(Solsona, 2005, i Bargalló i Gras, 1988) que el 1854 i 1855 no hi hagué festa major per culpa 
del còlera, però Santa Rosalia va mantenir en el temps la riquesa del seu seguici, amb castells i 
diversitat de balls, com va resseguint la premsa dels anys següents.

5 De fet, el primer cronista que podríem qualificar com a tal seria l’autor de la notícia del 
Diario de Barcelona de Santa Tecla de 1851. Podríem arribar a plantejar la hipòtesi que el seu 
anònim autor fos també Mañé i Flaquer. Havia viscut dels 13 als 20 anys a Tarragona, on te-
nien casa els pares, i ja feia quatre anys que col·laborava al Diario. Però és ben difícil: no només 
perquè s’havia casat a Castelló pocs dies abans de Santa Tecla, el 12 de setembre —tot i que 
poguéssim adduir que hagués passat pel casal familiar de retorn de les noces—, sinó fonamen-
talment perquè el to de la crònica —i de les següents publicades amb motiu de Santa Tecla, el 
1852, 1853 i 1854 (Solsona, 2010)— és prou distint del de les torrenques.

6 Per entendre millor tot l’enrenou que significava la festa de Santa Rosalia i l’arribada de 
forasters, cal recordar que, a mitjan segle xix, Torredembarra s’aproximava als 2.000 habitants, i 
que els forasters havien d’arribar a peu, en carro o en tartana. La concessió de la línia ferroviària 
entre Martorell i Tarragona no es va fer efectiva fins l’any 1861.
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d’una premsa antiga, d’avisos i simples notícies, i fer el salt a una de moderna, 
de cròniques, opinions i notícies més desenvolupades. I ho va fer, bàsicament, 
a partir del vell Diario de Barcelona, el diari dels Brusi fundat l’any 1792 i 
que va transformar, primer a partir de la seva decisiva influència com a col·la-
borador de prestigi —que va arrossegar tant la propietat del mitjà com els que 
hi treballaven— i després ja com a director, durant dècades, de 1865 fins a la 
seva mort, el 1901.

Mañé i Flaquer va néixer a Torredembarra, el 15 d’octubre de 1823, fill 
d’un petit comerciant que, acabada la Guerra del Francès, el 1814, se’n va anar 
a fer les Amèriques, a l’Argentina. De retorn, es casà i s’establí en una casa 
davant mateix de la rectoria de l’església de Sant Pere —al costat mateix d’on 
havia nascut un altre indià torrenc, Joan Güell, que ara dona nom al carrer. 
Allí va néixer el futur periodista, l’únic fill mascle del seu matrimoni.

Sobre Mañé i Flaquer s’han escrit molts llibres i articles i algunes tesis 
doctorals. Encara avui, però, la millor biografia és la que li va dedicar Joan 
Maragall,7 que el va conèixer molt de primera mà: no endebades el poeta va 
ser molts anys el seu secretari al Diario de Barcelona. Maragall ens hi ofereix 
un extens retrat, bàsicament centrat en els seus anys de periodista, però que 
també ens dibuixa alguns moments de la seva infantesa a Torredembarra:

De petit fou malaltís y entremaliat, posantse en sos jochs a cada punt en 
perills que cercava a dretes pel plaer que li donaven, ocasionant grans espants 
y trastorns a la seva mare; encara que cada cop de vèurela trastornada se’n 
penedía y feya prometença de may més tornar a afligirla, perque li tenia —y 
li servà tota la vida— una mena d’adoració. Feu la creixença molt ràpida y era 
molt prim y delicat, però de gran vivor y els ulls com esperitats, de modo que 
entre sos petits companys y en tot lo poble era conegut per l’animeta. (Mara-
gall, 1912: 230)

El nen entremaliat i malaltís que vivia davant mateix de l’església va veure 
i viure les festes torrenques sense haver ni tan sols de moure’s de casa, i devia 
seguir el seu seguici amb la mateixa atenció, si més no, que el viuen els nens 
d’avui. Era la seva festa, la seva gent, els seus balls… Els seus castells.

7 Va ser un dels últims treballs de Joan Maragall. El va datar el 24 de maig de 1911, mig any 
abans de la seva mort, i el va escriure amb motiu de la col·locació d’un retrat de Mañé i Flaquer 
en la Galeria de Catalans Il·lustres de l’Ajuntament de Barcelona. L’acte no es va dur a terme 
fins el 1912 i, per això, la lectura pública de l’extensa biografia al Saló de Cent ja no la va poder 
fer Maragall, sinó Eusebi Corominas, president de l’Associació de Premsa, que havia estat alcal-
de de Barcelona uns anys abans. El mateix 1912 la biografia de Mañé i Flaquer es va incloure en 
un volum de les Obres completes de Joan Maragall, començades a publicar arran de la mort del 
poeta. I, el 2017, amb motiu de l’atorgament del xxX Premi de Periodisme Mañé i Flaquer, 
l’Ajuntament de Torredembarra va presentar una reedició facsímil de la publicació original.
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