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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 VI Simposi Casteller dins del Fòrum Casteller de Catalunya 
realitzat amb motiu de la Fira de Santa Úrsula 2016 i va ser integrat per:

Jordi Bertran, Lluïsa Gené, Xavier Pons i Rosa M. Rovira.
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Els castElls, un aDn 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 

Els castells tenen un ADN molt especial. Són una manifestació absolutament 
arrelada a la comunitat, perquè sense les dones i els homes que la integren no 
serien de cap de les maneres possibles. Alhora, lluny del cofoisme i el confort, 
aquests gens han fet que hagin viscut en un repte continu des del seu naixement. 

Sense una emigració des del País Valencià cap a molts indrets de la Península, 
els castells no haurien arribat a gestar-se. La prova és que Algemesí, Peníscola o 
Titagües atresoren els balls de valencians en estat primitiu, pràcticament sense 
evolucionar. Aquests valencians, que viatjaven arreu i no deixaven de ser passa-
volants foren acollits a casa nostra, concretament a les comarques del Camp de 
Tarragona i del Penedès.

De l’acolliment va néixer la competència, i d’aquesta l’evolució tècnica i el 
creixement en alçades. Els reptes de l’acollida, de la simbiosi, de la rivalitat, de la 
millora de les estructures i del progrés foren clau en uns temps ja llunyans, a cavall 
entre finals del segle xvii i principis del xix.

En les actes del darrer Simposi Casteller —i ja en van sis, la qual cosa vol dir 
que hem superat l’equador cap a les properes Festes Decennals de la Mare de Déu 
de la Candela de 2021—, la comissió de treball dels Xiquets de Valls ha seguit 
el camí dels seus llunyans antecessors. Tampoc no ha estat cofoia ni ha romàs en 
la confortabilitat. Ha volgut triar dos temes que parlen de reptes, d’evolució i de 
futur.

Tots som conscients que els espectadors són cada cop més exigents i això s’ha 
traslladat també a la durada de les actuacions castelleres. Diferents places han 
estudiat, assajat i en molts casos aplaudit mesures, d’una banda, per agilitzar la 
dinàmica de cada exhibició i, de l’altra, per escurçar-ne l’extensió temporal. El 
Simposi ho va posar damunt la taula ara fa un any, el 2016.

L’altra temàtica abordada fou l’impacte econòmic i social que es deriva del 
món cultural, tant dels equipaments com de projectes concrets. La comissió és 
conscient de la feina ingent que des del Consorci del Museu Casteller de Catalunya 
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a Valls s’ha impulsat els darrers anys. Aquella idea, potser inicialment utòpica, del 
mestre Pere Català Roca, va començar a prendre forma quan vam encarregar un 
projecte arquitectònic, quan vam aconseguir els terrenys necessaris per viabilit-
zar-lo, quan vam esponjar el barri antic enderrocant vint-i-nou immobles en mal 
estat, quan hem aixecat la caixa o continent ideat pel prestigiós arquitecte Dani 
Freixes o quan hem encarregat el projecte museogràfic a qui va guanyar el concurs 
d’idees, el museògraf i escenògraf Ignasi Cristià.

Per això, Valls i el món casteller van convidar experiències d’èxit d’altres punts 
de Catalunya o del País Basc, amb ressò internacional, per aprendre de la seva 
trajectòria i per contrastar amb ells idees de futur. Ho vam fer també amb la 
participació del món universitari, amb el qual hi hem treballat en diferents opor-
tunitats dins el Simposi Casteller i la Fira de Santa Úrsula, i amb el de la gestió 
cultural, un altre sector lligat al progrés de l’acció municipal en aquest àmbit i al 
del conjunt del país també en la reivindicació dels drets nacionals. 

El Simposi, del qual llegireu els resultats en aquest volum, no és altra cosa que 
una mostra del tarannà present del món casteller. Les colles han estat comprome-
ses amb el nostre país, molt especialment en aquelles oportunitats en què ha cal-
gut refermar i visibilitzar l’ADN nacional. Els darrers temps no han deixat dubte 
que el món casteller era i és al costat de les institucions catalanes com a delegació 
d’una voluntat que ha emergit des de les mateixes pinyes.

Les colles han visualitzat Catalunya en les capitals europees i també en altres 
continents. En algunes ocasions fins i tot els seus dirigents han hagut de combatre 
els intents aliens per aprimar l’ADN català del fet casteller. Cal agrair-los-ho. Per-
què el món casteller va aspirar a aconseguir ser proclamat Patrimoni Immaterial 
de la Humanitat per part de l’organisme internacional de la UNESCO i ho va 
assolir, sempre dins les coordenades del binomi amb Catalunya. 

Des del seu amor pel país, des de la idea de ciutat on han nascut icones nacio-
nals, des del punt de vista del bressol i el quilòmetre zero, enmig d’una Catalunya 
configurada com a xarxa de ciutats que es respecten entre elles, des de les proves 
evidents que les institucions —també la més propera que són els ajuntaments— 
han d’estar al servei de les ciutadanes i els ciutadans, Valls continua amb força, 
equilibri, valor i seny la feina de sumar continguts, reflexions i equipaments per 
enriquir aquest ADN casteller.
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Showcooking inaugural:
alimentació pàleo,

evolució humana i castells
Eudald Carbonell i Cinta S. Bellmunt

L’esmorzar consistent i en grup, el de forquilla, com alguns l’anomenen, pot 
sorprendre més d’un si us expliquem que aquest costum es remunta almenys a fa 
1,5 milions d’anys, època a la qual pertanyen els primers banquets identificats i que 
van tenir com a escenari l’Àfrica. Allí s’han trobat restes d’un rinoceront que, pels 
estris (eines de pedra) descoberts al seu voltant i la magnitud d’aquest exemplar, 
s’ha calculat que se’l devien cruspir entre els membres d’un grup d’uns 40 homí-
nids. Esmorzar rodejant el foc o l’animal mort, doncs, és una tradició mil·lenària 
que s’enriqueix amb la cultura de les construccions castelleres. És una síntesi de 
l’evolució biològica i cultural del nostre gènere, Homo, que amb la nostra espècie, 
Homo sapiens, culmina el control de les relacions de cooperació. Com es construeix 
un bon castell si no és per la implicació i coordinació entre moltes persones?

En aquest context, què és més humà que menjar junts i construir junts, com-
partir uns cargols amb conill, una calçotada o les Pàleo receptes que donen nom al 
nostre llibre, una recreació de les quals es van oferir durant el showcooking inau-
gural del VI Simposi Casteller de Catalunya?

Menjar també ens fa humans: l’alimentació i la cuina vora del foc ens varen aju-
dar a millorar la nostra forma de comunicar-nos, va propiciar el desenvolupament 
del llenguatge i la nostra sociabilitat. Amb els castells recuperem aquest costum i, 
a més, ho fem creixent amunt gràcies a l’agregació intergeneracional, cosa que ha 
contribuït a la cooperació i a l’organització de la nostra espècie.

Els humans som els únics primats que mengem en grup i cal remarcar el treball 
en equip que comporta la cacera, el processament dels animals i el seu consum. Per a 
nosaltres, el món dels castells també té aquest simbolisme circular en el qual, al final, 
el menjar és una excusa per compartir pensament. Aquesta forma de construir en cer-
cles i en columnes està documentada ja en els neandertals, tal com ha quedat registrat 
a França, on aquelles formes es duien a terme amb l’ús d’estalactites i estalagmites.
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Cargols amb conill a la pedra. Foto: María Ángeles Torres (del llibre Pàleo receptes: La dieta 
dels nostres orígens per a una vida saludable)
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Sobre lA dietA pàleo

I què menjaven els nostres avantpassats? No ens conformem només a saber-ho, 
sinó que, com un exercici cultural, us convidem a gaudir-ne ocasionalment. La 
dieta pàleo és una estratègia alimentaria moderna que es basa en els aliments que 
prenien les poblacions paleolítiques, tant si eren animals com vegetals, crus o 
tractats amb foc. Ara bé, hem de tenir en compte que el context no és el mateix 
i no podem aplicar rigorosament un nodriment propi d’homínids que estaven 
en constant estrès per sobreviure en un medi molt agressiu i amb un desgast físic 
que no tenim a l’actualitat; la nostra vida és molt sedentària. De totes maneres, 
això tampoc no és un obstacle perquè una sèrie de combinacions de productes 
puguin tenir gastronòmicament un gaudi puntual, alhora que serveix per ampliar 
la cultura en el camp del consum de diferents productes.

En la història de l’evolució humana, el foc ha tingut un paper important per 
a la nostra socialització. No només transforma productes que són tòxics en co-
mestibles i, per tant, la ingesta de proteïnes animals i vegetals és més fàcil, sinó 
que alhora serveix d’aglutinador de les comunitats homínides i facilita que, per 
primer cop, es mengi en grup. Vora el foc es comparteix el menjar i així s’afavoreix 
la comunicació entre els primats humans.

Un altre aspecte que cal tenir en compte és la conservació dels aliments. Al 
paleolític, les tècniques més freqüents són els fumats, obtinguts amb el fum proce-
dent del foc, i també amb l’ús del glaç i la neu. Els humans es van adonar que les 
gèlides temperatures mantenien inalterables les propietats dels cadàvers dels ani-
mals, de manera que es podien preservar durant molt més temps, amb la qual cosa 
se’n podia extreure la carn, guardar-la i utilitzar-la una vegada s’havia descongelat. 

La ingesta de carn va suposar un gran salt evolutiu. Quan comencem a inge-
rir-la, d’un aparell intestinal de grans dimensions, com el que tenen els goril·les o 
altres primats no humans, passem a posseir-ne un de més reduït, perquè la nostra 
dieta ja no era eminentment vegetariana i no necessitàvem digerir grans quanti-
tats de tiges, fruites, arrels i fulles. Això va permetre que el cervell, el nostre òrgan 
més costós de mantenir, rebés més irrigació, cosa que va facilitar-ne el creixement 
progressiu.

Com ho SAbem?

Tot això ho sabem gràcies a la recerca transdisciplinària, que es realitza des de 
centres de recerca molt diversos, com l’IPHES (Institut Català de Paleoecologia 
Humana i Evolució Social), ubicat a Tarragona i amb projectes d’investigació 
a arreu del món. O des de la Fundación Atapuerca, que impulsa els treballs als 
jaciments d’Atapuerca, a Burgos. Però n’hi ha molts més, tal com constatem en 
el llibre.
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Gràcies a l’aplicació de diverses disciplines, al mètode científic i a una tecno-
logia cada vegada més sofisticada i precisa, tenim força informació sobre quins 
tipus d’aliments ingerien les comunitats homínides del paleolític. S’ha pogut sa-
ber gràcies a les restes fossilitzades, tant vegetals com animals, que es conserven 
en els jaciments arqueopaleontològics. Els estudis amb microscòpia electrònica, 
espectrometria així com cromatografia i isòtops han ajudat a l’hora de determinar 
els components de la dieta de la prehistòria. La seva investigació inclou tant l’ús 
de disciplines que s’apliquen directament sobre les restes, com poden ser la pali-
nologia o anàlisi dels pòl·lens, com altres mètodes que indirectament ens aporten 
evidències sobre l’alimentació. En aquest últim grup hi trobem, per exemple, 
l’anàlisi del desgast dental; segons les marques observades als fòssils de les dents 
dels homínids, podem deduir quin tipus de vegetal o de carn va ser consumit, 
perquè deixen empremtes diferents.

l’eStil de vidA

Al paleolític es podien passar molts dies sense caçar cap gran animal i quan 
en capturaven un podien menjar-ne molta quantitat i acumular energia, però a la 
nostra societat fem unes quantes menges, tenim els aliments més a mà, les nostres 
necessitats calòriques no són les mateixes… Per tant, un homínid actual podria 
viure seguint estrictament una dieta pàleo sempre que no fes una vida sedentària, 
perquè ha d’haver-hi una doble adaptació entre el menjar i la pràctica quotidiana 
d’exercici físic.

Per això proposem la dieta pàleo com un divertiment, no com un estil de vida. 
Ens ho podem passar molt bé practicant-la en grup, sobretot si ho fem a l’aire 
lliure, a la natura, sigui mar o muntanya, i seguint els passos que s’aplicaven a la 
prehistòria. Ens divertirem, coneixerem els recursos de l’entorn, la seva estacio-
nalitat, la conveniència o no de cruspir-se’ls i si s’han de menjar naturals o cuits, 
entre moltes altres coses.

poC proCeSSAtS, AlimentS SAludAbleS

Però que són les pàleo receptes? Remenat d’ous de perdiu amb cranc i espàr-
recs, cavall estofat amb nous i pomes, tonyina a la pedra amb ginebre i ruca… 
A partir d’una seixantena de receptes inspirades en els aliments del paleolític, 
presentem una nova —i molt vella— manera de menjar, la que està lligada a la 
manutenció dels nostres avantpassats més remots. Aleshores no hi havia gaire va-
rietat. Els àpats consistien bàsicament en el que procurava la naturalesa: verdures, 
herbes, fruites, ous, llavors, bolets i fruits secs, carn i peix de tant en tant, i poca 
cosa més. Era la cuina de proximitat, elaborada a partir d’aliments naturals i fres-
cos, poc processats i, per tant, altament saludables.
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Hummus de llenties amb pastanagues i rovellons. Foto: María Ángeles Torres (del llibre Pàleo 
receptes: La dieta dels nostres orígens per a una vida saludable)
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A partir del que sabem que es menjava al paleolític, vam posar-hi imaginació 
i ens vam inventar les 60 receptes, que es recullen al llibre Pàleo receptes, traduït 
a l’anglès, alemany, francès i espanyol. Proposem elaborar-les a l’estil pàleo, és a 
dir, com ho faria un homínid en aquella època, aconseguint fins i tot els produc-
tes bàsics directament en l’entorn més immediat i aplicant les seves tècniques de 
cocció i la manera de menjar-s’ho de les diferents etapes del paleolític. De cada 
recepta, els cuiners Rico Ponti i Dina Novell han fet una adaptació a la preparació 
actual, per fer-ho també a les nostres llars. A més, cada plat va acompanyat d’una 
fotografia magistral realitzada per María Ángeles Torres.

En la majoria de casos hem inclòs l’apartat “Sabies que…”, on es fa referència 
a algun jaciment on s’ha trobat algun dels ingredients utilitzats o alguna peculia-
ritat de l’aliment. Al principi del llibre hi ha una introducció molt didàctica sobre 
com era l’alimentació al paleolític, les disciplines que s’apliquen per estudiar-ho i 
els sistemes de cocció i de conservació.

D’aquí va sortir la proposta culinària que es va oferir a l’acte inaugural del 
VI Simposi Casteller de Catalunya a Valls: guatlles amb ceps i romaní, com a plat 
principal, i medul·la al forn amb tonyina deshidratada a manera d’aperitiu. Els 
cuiners van ser Agustí de la Rica i Rico Ponti, del restaurant La Bassa de Ventalló i 
La Ü de Vilaür, respectivament, a l’Empordà. Val a dir que, acostumats a rebudes 
amb un altre tipus de queviures, els comentaris d’alguns membres de les colles 
castelleres no es van fer esperar. Quan arribaven i descobrien el menú, es podien 
escoltar frases com: “Si ho arribo a saber esmorzo a…”, “avui passarem gana”… 
Estaven una mica sorpresos i mostraven certa desconfiança. Però això es va acabar 
ràpid, quan van començar a tastar els suggeriments d’aquell dia i s’ho cruspien tot 
amb molt de gust. I és que era boníssim i també atipava. Maridat amb un bon vi 
de la DO Tarragona, l’acte va quedar molt lluït.

Qui éS Qui en AQueSt projeCte

eudald Carbonell i roura

Arqueòleg, va néixer a Ribes de Freser (Ripollès), el 17 de febrer de 1953. 
Des de l’any 1999, ocupa la càtedra de prehistòria de la Universitat Rovira i Vir-
gili. Actualment és investigador principal del Grup d’Autoecologia Humana del 
Quaternari, d’aquesta universitat. També ha estat director de l’Institut Català de 
Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), del qual ara és investigador. 
Codirector del projecte Atapuerca.

Les seves fites científiques més destacades són la creació d’un sistema d’anàlisi 
de la tecnologia prehistòrica anomenat sistema logicoanalític i l’estudi del pobla-
ment antic de la península Ibèrica. És autor de diversos llibres de reflexió sobre 
l’ésser humà, entre els quals destaquen Ens farem humans?, La consciència que cre-
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