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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 VII Simposi Casteller dins del Fòrum Casteller de Catalunya 
realitzat amb motiu de la Fira de Santa Úrsula 2017 i va ser integrat per:

Jordi Bertran, Xavier Pons i Rosa M. Rovira.
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Edició commemorativa dels 150 anys del naixement del folklorista
Aureli Capmany i Farrés, que fou un dels primers a reivindicar

 tant la patrimonialitat com la modernitat dels castells (1868-2018)
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Criteris d’edició dels debats

Els debats d’aquest VII Simposi Casteller han estat transcrits a partir d’enregistraments realit-
zats en directe per l’empresa dbLumen, de Valls. L’editorial i l’organització han llegit la transcripció. 
L’organització agraeix la implicació de tots els moderadors, ponents i participants en el bon desen-
volupament del Simposi i la seva cooperació per a la realització d’aquest llibre.
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El SimpoSi CaStEllEr

En un ContExt dE paíS molt ESpECial

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

de la Mare de Déu de la Candela 

Un dels eixos de la Fira de Santa Úrsula és el Simposi Casteller, singularitat 
de la ciutat de Valls implementada en les darreres Festes Decennals de la Mare de 
Déu de la Candela de 2011. La setena edició va ser celebrada dissabte 21 d’octubre a 
l’antic convent del Carme, un dels nous equipaments culturals que l’Ajuntament, 
junt amb la comunitat educativa i la Generalitat de Catalunya, ha construït en el 
Barri Antic. Al seu costat, la nova Biblioteca Carles Cardó, imbricada en l’Espai 
Ca Creus, i el Museu Casteller de Catalunya, amb l’immoble finalitzat i a punt 
per instal·lar-hi la museografia, a la plaça del Blat, són dues altres edifica cions per 
contribuir a la regeneració del que fou un dels centres urbans més poblats en la 
Catalunya del segle xix.

El VII Simposi Casteller, que aplegà 151 participants procedents d’onze loca-
litats catalanes i valencianes, fou organitzat per les dues colles dels Xiquets de Valls 
i la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, junt amb l’Ajuntament de 
Valls i la Fundació de les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela, 
dins la línia de treball de la nostra ciutat com la Ciutat Antena dels Castells dins 
l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial, una àmplia xarxa estesa pel 
territori català i aglutinada pel Departament de Cultura de la Generalitat. Tots 
els agents ho idearen i realitzaren sense oblidar la situació complexa que travessa 
el país i la implicació forta de les entitats castelleres en aquest moment històric.

El Simposi centrà el primer debat en l’evolució del món casteller a partir de 
les noves dinàmiques d’assaig implementades, i fou moderat per la periodista 
vallenca, arrelada a Vilafranca del Penedès, Cristina París. En aquest cas, l’anàlisi 
de l’escenari actual es realitzà majoritàriament des del món del periodisme i es 
comptà amb la participació dels professionals Josep Almirall i David Prats, del 
programa radiofònic 3 rondes, de Catalunya Informació, així com de Joan Beu-
mala, del diari El Punt Avui. La taula la completà Pau Camprovín, dels Castellers 
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El Simposi Casteller en un context de país molt especial

de Sants, on ha desenvolupat diferents tasques tècniques, entre elles la de cap de 
colla. Els ponents participants en aquesta taula no havien intervingut en cap 
de les sis edicions anteriors del Simposi.

En aquest primer bloc es van tractar els aspectes pròpiament de tècnica cas-
tellera, com l’augment de la intensitat dels assaigs, l’ampliació de la durada de 
la temporada d’assaigs i d’actuacions, l’ús de la xarxa protectora als locals de les 
colles o els terres atenuants. Tots els ponents van coincidir en la importància que 
tots aquests punts han tingut en la millora dels resultats, no sols per a les colles 
grans, sinó també per a les de tots els nivells.

Arran d’un accident recent a Tarragona, s’havia generat inquietud sobre si tots 
els components que van a les pinyes dels castells estan prou assajats, especialment 
en les construccions més gegantines, que impliquen folres i manilles. La modera-
dora va plantejar el tema i, tot i coincidir en la necessitat de tenir molta cura dels 
assaigs, els ponents van estar d’acord en el fet que, tractant-se d’una colla experi-
mentada i amb efectius, era una causa poc probable. Finalment, la primera taula 
també abordà l’aplicació de les noves tecnologies als assaigs, amb exemples com 
les aplicacions creades recentment o les campanyes de xarxes socials per incentivar 
l’assistència.

El Simposi encetà el segon debat tractant la temàtica dels drets que es deriven 
de les actuacions castelleres, una de les més actuals del panorama de les arqui-
tectures humanes. La comissió organitzadora va voler abordar l’assumpte sense 
que, de moment, se n’hagués trobat el consens. Van prendre-hi part Jordi Bacaria 
Martrus, president de la Secció de Drets de Propietat Intel·lectual i Drets d’Imat-
ge del Col·legi d’Advocats de Barcelona; Francesc Domènech, periodista vallenc 
llargament vinculat al món de la televisió i coconductor del programa Des de la 
plaça del Blat, de Ràdio Valls / Hit103; Alfonso González Bondia, professor titu-
lar de l’àrea de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals al Departa-
ment de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili; Elena Griñó Pujol, tècnica 
del Registre de la Propietat Intel·lectual de la Generalitat de Catalunya, i Miquel 
Àngel Vallès i Blistin, advocat, assessor de la Coordinadora de Colles Castelleres. 
Moderà el debat Esteve Giralt, corresponsal de RAC1 a Tarragona i periodista 
col·la borador de La Vanguardia.

Aquest bloc serví per clarificar conceptes bàsics que per a la majoria d’assis-
tents eren prou desconeguts. Jordi Bacaria insistí en la necessitat de partir dels 
drets individuals per arribar després a uns potencials drets col·lectius, a través de 
la colla i de la Coordinadora. Així mateix, va voler explicitar que es referia essen-
cialment als drets d’imatge de les persones i, tot seguit, de les entitats.

Les posicions més contraposades sorgiren amb referència als drets de propietat 
intel·lectual, que es poden derivar dels castells. Elena Griñó Pujol, tècnica del 
Registre de la Propietat Intel·lectual de la Generalitat de Catalunya, discrepà de la 
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Drets d’imatge i assaigs castellers

posició sostinguda per Miquel Àngel Vallès i Blistin, advocat, assessor de la Coor-
dinadora de Colles Castelleres. La Generalitat fou rotunda en negar aquests drets 
de propietat intel·lectual amb la legislació vigent, i també aportà jurisprudència 
prèvia sobre altres manifestacions festives. Per contra, Vallès exposà la línia que ja 
havia fet pública la Coordinadora.

Alfonso González Bondia, de la Universitat Rovira i Virgili, apuntà la neces-
sitat d’acollir-se al dret internacional on el folklore està recollit com un element 
susceptible de generar aquests drets de propietat intel·lectual, tot i que reconegué 
que probablement els resultats no serien tan immediats com el món dels castells 
necessita. Per la seva banda, el vallenc Francesc Domènech, d’una banda, feu èm-
fasi en el fet que en aquests moments els castells no generen tants beneficis eco-
nòmics com alguns creuen, i, de l’altra, reivindicà que, igual que professionals de 
la imatge i mitjans obtenen aquests guanys, les colles també en volen ser partícips.

El Simposi s’havia iniciat amb l’acció inaugural a càrrec de Ramon Martí, del 
restaurant El Llagut, de Tarragona. El quilòmetre zero casteller donà la benvingu-
da a la cuina quilòmetre zero, una proposta gastronòmica amb tècniques de coc-
ció innovadores tot respectant els sabors tradicionals i emprant productes locals. 
Martí cuinà en el showcooking un arròs de crancs i també espineta de corball, que 
després es degustaren en l’esmorzar popular de forquilla al claustre del Carme. 
Així mateix, la cloenda la protagonitzà el vis a vis entre els dos caps de colla de 
la Joves Xiquets de Valls i la Vella dels Xiquets de Valls, Francesc Ramon i Albert 
Martínez, a 24 hores d’entrar a la plaça del Blat per a la mare de totes les diades 
castelleres. Moderats pel director i editor de la Revista Castells, Santi Terraza, els 
caps de colla repassaren la temporada i avançaren intencions per a una jornada 
immediata que ara ja és història.

Aquest volum es presentarà dins una nova Santa Úrsula, la de 2018. Algunes 
persones que han lluitat pel país enguany no podran ser presents al bressol dels 
castells. Castellers, aficionats, periodistes i institucions els tindrem ben presents 
quan sonin les gralles, repiquin els timbals, s’alcin les construccions gegantines i 
un petit xiquet o xiqueta alci el bracet en senyal de victòria.
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Showcooking inaugural
Arròs mariner de crancs de platja

i espineta de corball
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Showcooking inaugural:
arròs mariner de crancs de platja

i espineta de corball
Ramon Martí, El Llagut

Em vaig formar acadèmicament en Hostaleria i Turisme a Sant Pol de Mar i, 
posteriorment, durant les dècades dels anys vuitanta i noranta, vaig voltar pro-
fessionalment per Catalunya, el País Basc i el centre d’Europa, on vaig conèixer 
la meva parella. Vaig tornar a casa a principis del 2000. “Gira el món i torna al 
Born”, diu la dita popular. Les casualitats de la vida em van portar a la Costa 
Daurada, d’on en poc temps vaig quedar “enganxat” i m’hi he arrelat.

El Llagut, de Tarragona, és el fruit de moltes il·lusions invertides en el temps 
de la nostra formació. Venint de l’alta gastronomia, vam decidir que ens havia ar-
ribat el moment de fer realment quelcom per nosaltres diferent. Volíem treballar 
productes locals sense gaires “fru-frus”, fer el que és senzill ben fet, i arribar al co-
mensal d’una manera molt planera però respectuosa. De fet, és així com ens agra-
da definir-nos: “una petita taverna marinera, amb el cor d’un gran restaurant”.

Les nostres milles fetes voltant arreu i sempre al costat de grans professionals 
ens han fet esdevenir una manera de fer “marca de la casa” fruit d’aquest mestissat-
ge viscut, i del qual ens sentim molt orgullosos. Amb el temps hem trobat una línia 
i un sentit al que estem fent, hem creat un equip amb el qual hem evolucionat, i 
junts hem estat més ambiciosos.

Compromesos amb el territori i amb la seva gent

El 2010 ens vam adherir al moviment Slow Food i des del 2011 formem part del 
col·lectiu Km 0. Slow Food ens ha enriquit molt professionalment i personalment. 
Sempre hi hem cregut en l’entorn de Tarragona. Aquí s’hi fan productes únics que no 
trobarem mai en la gran distribució. Viticultors que produeixen 700 o 800 ampolles 
l’any, pagesos que ens porten la seva verdura i fruita, mariscadors i arrossers del Del-
ta, peix blau de Tarragona, pescadors d’arts menors de l’Ametlla, safrà de la Conca, 

VII Simposi Casteller.indd   11 17/09/18   13:22



12

Showcooking inaugural

Ramon Martí realitzant el showcooking al claustre del Carme.

tòfona de Prades, pastors que fan quatre formatges comptats… Tot gent enamorada 
de la seva terra, la seva cultura i el seu ofici. És realment un orgull per a nosaltres 
treballar amb tots ells i poder mantenir i promocionar la seva feina i la nostra terra.

Gran part del que avui som i fem és fruit del contacte directe que tenim amb els 
nostres productors locals. Cadascú sempre t’explica aquella coseta que no trobes als 
llibres, aquelles receptes de la família, aquella anècdota de camp o de mar… Són 
aquestes trobades espontànies les que alimenten les nostres ganes de més i millor, 
de més d’aquí, de més autenticitat. I quasi sempre es donen en un momentet a 
mig matí, quan un tast del que en aquell moment estan fent acaba sovint amb tots 
entaulats… fent un “esmorzar de forquilla”.

arròs mariner de CranCs de platja

El cranc de platja, a diferència del de roca, és molt més delicat al paladar, fins 
i tot té un puntet dolç. Podria ser una “gamba de sorra”. Ja de sempre he volgut 
treballar algun plat amb ell, però té el problema de la conservació. De seguida es 
posa negre, pobret. És un producte que ha de ser “caçat” i menjat, i això per a un 
restaurant és molt complicat. Vull dir amb això que és un producte que sempre 
et va donant voltes pel cap, vols portar-lo al teu client però no trobes la manera 
de treballar-lo per tal que puguis incloure’l a la carta d’una manera continuada i 
amb tota la seva essència.
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Drets d’imatge i assaigs castellers

Fins que un dia, en un seminari al qual vam anar i que tractava sobre la cuina 
al buit, tot parlant de confitats, se’m va fer la llum. Els crancs de platja s’han de 
confitar en un bon oli d’arbequina extra verge a una temperatura per sota de cocció 
durant uns 40 minutets, sense cap tipus de condiment afegit. Nosaltres els fem en 
bosses de cocció especials, però puc pensar que a casa ho podríeu fer en una casso-
la i si, després de deixar-los refredar en el mateix oli, els passeu en una carmanyola 
a la nevera, us poden aguantar bé tres o quatre dies.

Amb oli d’oliva, sempre extra verge, feu un sofregit clàssic de ceba i tomata 
(dues parts de ceba per una de tomata) amb uns grans d’all xafats a “cop de puny”, 
una fulla de llorer i una branqueta de farigola, ben sofregit, fins que es converteixi 
ben bé en una melmelada i reserveu-ho.

Amb l’oli de confitar els crancs i en una cassola de ferro catalana de tota la 
vida, ben calent, afegiu-hi els crancs, després calamar o sípia tallada a daus, dos 
tombs, la “melmelada ceba-tomata”, dos tombs i l’arròs (per a aquest arròs que a 
mi m’agrada que quedi melós, ni caldós ni sec, fem servir el gra Carnaroli, produït 
al delta de l’Ebre), dos tombs més i mulleu-ho amb brou de peix. La quantitat 
de brou per arròs no és matemàtica! Pot ser referencial; en aquest cas, seria una 
part d’arròs per cinc de brou. Però, repeteixo, això no es matemàtic. De fet, res 
a la cuina no és matemàtic. Serà la vostra pràctica la que us durà a la proporció 
perfecta i que només servirà per a vosaltres. 

El showcooking esdevé un tast en format d’esmorzar de forquilla.
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Showcooking inaugural

És importantíssim mullar l’arròs amb el brou ben calent. L’arròs ha de por-
tar-se a ebullició tan ràpid com sigui possible, i després anar abaixant la intensitat 
de foc. Aquest tipus de gra sol estar fet en 13 minuts. Però tampoc això no és 
matemàtic. El gra d’arròs mai no té el mateix punt d’assecat. Recordeu: res no 
és numèric a la cuina. A la cuina compten el producte, la paciència, la memòria, 
la il·lusió i la companyia.

Per al brou de peix, jo faig servir galeres quan n’hi ha; si no, crancs de platja 
(sofregidets lleument), ceba, sal grossa, pastanagues, pebre negre en gra, clau, 
congre o cap de rap, api, llorer i farigola. També aigua freda; per a cada kg de peix, 
10 litres d’aigua. Porteu-ho a ebullició ràpid a foc fort i, un cop comença a bullir, 
abaixeu el foc al mínim, però que bulli lleugerament. Aneu escumant el brou, 5 o 
8 minuts, retireu-lo del foc i passeu-lo per un colador xinès.

espineta de Corball

Hem completat el showcooking i l’esmorzar de forquilla d’aquesta Fira de San-
ta Úrsula de Valls amb un tast d’espineta de corball. L’espineta de tonyina amb 
caragols o amb caragolins és el plat patrimonial de les festes de Santa Tecla de 
Tarragona, una de les tres ciutats del triangle històric casteller. Tradicionalment es 
preparava per al dinar de la patrona tarragonina, i encara hi ha famílies que així 
ho fan.

L’equip d’El Llagut servint l’espineta de corball.
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Drets d’imatge i assaigs castellers

Però la tonyina és en l’actualitat una espècie amenaçada. Per això, a l’hora de 
preparar el plat, des d’El Llagut hem volgut oferir una doble connexió: d’una ban-
da, entre ciutats històricament castelleres amb celebracions de llarga existència; 
de l’altra, reinventar un plat tradicional amb una espècie menys coneguda que la 
tonyina i, a hores d’ara, no amenaçada: el corball. I és que som fidels a la cuina 
respectuosa amb el nostre entorn per reinventar el patrimoni de la nostra cuina.

Fitxa del restaurant

El Llagut
Regentat per Ramon Martí i Astrid Schoen
Carrer de Natzaret, 10
43003 • Tarragona
http://elllagut.com
info@elllagut.com
Tel. 977 22 89 38 
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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 

Bon dia a tothom, a tots i a totes. Vull saludar el regidor de Cultura de l’Ajun-
tament de Valls, el senyor Marc Ayala. També ens acompanyen el primer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament, el representant de la Coordinadora de Colles, el presi-
dent de la Colla Joves, el president de la Colla Vella, i totes les persones que pro-
tagonitzeu aquest ja tradicional matí, en el dissabte abans de Santa Úrsula. De fet, 
avui és Santa Úrsula. A les onze tenim una recepció a l’ajuntament de les Úrsules 
de la ciutat, que cada any creixen una mica. Era un nom que es posava poc i cada 
any hi ha alguna Úrsula més que ens acompanya en un dia especial.

Vull dir-vos, com a introducció, que aquesta diada, aquesta fira, està emmar-
cada per la situació que viu el país, que és un fet del qual no ens podem escapar 
com a representants, també, del món associatiu, cultural, de cultura popular i 
cooperatiu del país. De fet, avui a la tarda s’ha canviat tot el programa de la fira, 
s’han anul·lat tots els actes, com la Fira Castells (que de tres a set de la tarda estarà 
tancada), i també hi ha hagut canvis per deixar la tarda i el vespre lliures perquè 
la gent pugui anar a Barcelona a la manifestació organitzada per l’Assemblea Na-
cional Catalana i Òmnium, entitats que vull remarcar en aquesta inauguració 
d’aquest Simposi Casteller, que han tingut presència en el simposi algun cop. 
Recordo que la Muriel Casals havia vingut en aquest marc del Simposi.

Entitats que, a més a més de defensar la independència de Catalunya i la lli-
bertat i el dret a decidir dels catalans i les catalanes, també són dues entitats que, 
al llarg de les seves activitats, han tingut els castells d’una forma molt present. 
Òmnium, per exemple, va realitzar tota la campanya en què diferents colles van 
anar arreu del món a escampar aquest missatge (recordo que aquí a casa la Colla 
Joves va anar a Londres i la Colla Vella va anar a París); i a l’Assemblea Nacional 
Catalana els castells sempre hi han tingut una presència molt important a les ma-
nifestacions de l’11 de setembre. Els dos presidents d’aquestes entitats en aquests 
moments estan presos. Nosaltres no podem ser insensibles a aquest fet. Per tant, 
és una fira de Santa Úrsula amb un punt de tristesa per aquests fets injustos. Per 
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Benvinguda

això, conjuntament amb les dues colles dels Xiquets de Valls, vam decidir que 
tingués un to reivindicatiu a la diada de Santa Úrsula, amb dos elements que ja 
veureu demà a la diada. S’ha parlat amb les dues colles que mantinguin aquest 
pols reivindicatiu de país. Que fem Santa Úrsula, però que no oblidem que hi ha 
dues persones innocents que són a la presó.

Res més, donem per inaugurades aquestes jornades, aquest simposi. Que tin-
gueu un bon dia i ens retrobem al final amb els caps de colla, en aquest moment 
previ de Santa Úrsula, de cara, doncs, a orientar la diada de demà.

Enhorabona als organitzadors, especialment al Xavi Pons i la Rosa Rovira, que 
són les persones, doncs, que estan delegades per les dues colles. Deu haver-hi el 
CNI per aquí escoltant si fem alguna cosa il·legal o no. Ja hi estem acostumats 
aquests dies. Però sí que m’agradaria acabar amb un agraïment a la Rosa i al Xavi 
perquè de forma voluntària, durant tot l’any, estan treballant per totes les activi-
tats que fem, des d’un punt de vista de castells. Aquestes activitats han situat molt 
Valls, des d’un punt de vista d’aquest km 0 casteller, generós, obert a totes les 
colles, amb projectes tan ambiciosos com el Museu Casteller de Catalunya, que 
fan identitat col·lectiva del món casteller. Enhorabona i moltes gràcies.
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Àmbit a
L’evolució del món casteller

a partir de les noves dinàmiques d’assaig
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