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És una satisfacció poder posar quatre ratlles al començament d’aquest llibre, 
que va ser l’obra guanyadora del V Premi L’Esperidió d’assaig sobre el fet casteller 
convocat per l’Associació d’Amics de la Colla Jove.

Aquesta associació va néixer el 1995, impulsada des de la Junta de la colla, 
precisament tenint com a objectius abraçar activitats que no eren específiques 
d’una colla castellera, però que contribuïssin a eixamplar el cercle de gent que es 
relacionés amb la colla. I és evident que també es buscava captar nous castellers 
d‘altres àmbits socials i de tota ciutat. La seva tasca durant més de vint anys no ha 
fet altra cosa que contribuir a donar vida i suport a la colla.

Sens dubte, aquest estudi que es presenta, encaixa perfectament en les acti-
vitats de l’Associació. Tanmateix, contribueix al coneixement dels orígens de la 
Colla Jove amb uns detalls desconeguts fins ara per la majoria i, per tant, passa a 
formar part de les petites històries tarragonines, que un dia seran imprescindibles 
per escriure la història global de Tarragona de la segona meitat del segle xx.

Enhorabona a l’autor i a la Junta de l’Associació per l’encert de publicar-lo i 
posar-lo a l’abast dels nous castellers que no van viure, ni de lluny, tots aquells 
esdeveniments i que als interessats els permetrà descobrir per què i per culpa de 
qui hi ha la Colla Jove.

Felicitats a tots!

Jordi Sentís Bonet
President de la Colla Jove (1995)

President fundador de l’Associació d’Amics de la Colla Jove

Tarragona, maig del 2009

Presentació
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Prefaci

Plaça de braus, 1 d’octubre del 1978

Com ja és habitual en els anys parells, passades les festes de Santa Tecla, la 
plaça de braus de Tarragona acull una trobada castellera que inicialment tenia el 
format de concurs i que en les darreres edicions ha funcionat, sota la designació 
de Manifestació Castellera, sense taula de puntuacions i, per tant, sense guanya-
dors i perdedors. Això, però, no impedeix que l’expectació dels aficionats davant 
aquesta diada especial sigui gran, i que les colles portin a l’autodesignada “Capital 
dels Castells” —si més no, aquesta és la pretensió del Patronat Municipal de 
Castells tarragoní, organitzador de l’esdeveniment— les millors construccions. 
Aquest 1 d’octubre del 1978 és un dia doblement important per al Patronat, ja 
que el seu primer president i principal impulsor, Enric Olivé, serà homenatjat i 
proclamat ni més ni menys que “prohom casteller”.

En la diada hi participen les quinze colles castelleres existents en aquell mo-
ment, entre les quals, òbviament, els Xiquets de Tarragona. La colla de la camisa 
ratllada ha nascut fa vuit anys, fruit de la fusió, forçada des de l’Ajuntament mit-
jançant l’esmentat Patronat, de les dues colles existents a la ciutat: la Colla Vella 
Xiquets de Tarragona i la Colla Nova de Sant Magí. A aquestes altures es pot con-
siderar que la fusió, que tenia com a objectiu dotar Tarragona d’una colla potent, 
que pogués figurar entre les més destacades i realitzar castells de vuit pisos, no ha 
complert el seu objectiu. De fet, els Xiquets no han aconseguit superar l’estanca-
ment que ja patien les colles a partir de les quals es van formar. Un estancament 
que tant es pot considerar tècnic —només molt de tant en tant es pot fer algun 
castell de gamma alta de set— com social, ja que la colla continua nodrint-se bà-
sicament d’un nucli força tancat, tant des del punt de vista geogràfic (la Part Alta 
o nucli antic) com fins i tot laboral (treballadors del moll).

El suplement especial que aquell mateix dia publica el Diario Español fa una 
anàlisi de la situació en què arriba cada colla a la cita. Sobre la local assegura en 
el titular que “irán a por todas”.1 Tot i aquest titular optimista, el text reflecteix la 
situació que hem descrit, en considerar que es tracta d’“una de las collas de las que 

1 “Extra Castells”, Diario Español, 1 d’octubre del 1978.
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siempre se ha esperado mucho y que parece no encontrar el momento adecuado 
y oportuno”.2 Més endavant, el rotatiu apunta:

La colla, desde luego, parece que está comenzando a sacar partido a aquella 
promoción de jóvenes que se incorporaron a sus filas en la anterior manifestación 
y que tal vez no tengan aún la madurez suficiente pero que luchan de forma infa-
tigable para poder conseguir sus propósitos: devolver a Tarragona la colla que, por 
su tradición y solera dentro del contexto casteller, se merece.3

El periodista preveu que l’actuació a la plaça de braus consisteixi en un tres de 
set, un quatre de set, un quatre de set amb l’agulla i potser un intent de dos de set, 
castell que la colla no ha assolit mai.

La diada, que gaudeix de la presència del president de la Generalitat restaura-
da, Josep Tarradellas, deixa un balanç notable pel que fa a les construccions que 
s’hi veuen: les dues colles vallenques i els Castellers de Vilafranca sumen un total 
de set castells de vuit pisos, entre els quals un parell de dos de vuit amb folre, en 
aquell moment pràcticament la construcció límit del món casteller. Tot i això, 
la dada negativa és l’excés de caigudes. En la crònica publicada al mateix Diario 
Español dos dies més tard, Josep Manel Llorens —presumiblement, també autor 
de la prèvia de l’actuació dels Xiquets esmentada— lamenta “el espíritu de su-
peración de todas las collas que les ha llevado a realizar intentos de envergadura 
que, en algunos casos, han rayado la imprudencia”.4 Entre aquests intents, “un no 
menos inesperado intento de 4 de 8 por parte de los Xiquets de Tarragona que no 
llegaron a colocar ni tan solo dosos”.5

Els més crítics amb aquest intent de carro gros són alguns dels membres més 
joves de la colla —els mateixos de què parlava Llorens i sobre els quals, al seu 
parer, s’havia de construir el futur de l’agrupació—, que avui han vestit per darrer 
cop la camisa ratllada. De fet, alguns ja fa molt de temps que s’estan plantejant 
la possibilitat de deixar els Xiquets de Tarragona i fundar una colla nova. Consi-
deren que han provat de fer canviar els que aviat designaran com a “matalassers”, 
fins i tot formant part de les juntes de la colla, però que l’evolució, senzillament, 
no és possible. Volen una colla més oberta a la ciutat, més en sintonia amb els 
nous temps de canvi polític i social, i que, a més, doni un més bon nivell casteller. 
Aquella mateixa tardor començaran les reunions per crear la Colla Jove Xiquets 
de Tarragona.

2 Ídem.
3 Ídem.
4 Diario Español, 3 d’octubre del 1978.
5 Ídem.
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El fet casteller viu actualment, amb tota probabilitat, el seu millor moment. 
No solament quant a les construccions assolides, sinó quant a consideració social i 
extensió geogràfica: ara els castells es veuen i es fan a pràcticament tot el Principat, 
i fins i tot fora: a la Catalunya Nord, a les Balears… Però aquest creixement del fet 
casteller, que es dóna fonamentalment al llarg dels anys noranta del segle xx, no 
hauria estat possible si abans no s’hagués donat un canvi en el model de colla cas-
tellera. Aquest canvi el podem situar a cavall dels anys setanta i vuitanta, coincidint 
amb la transició política —coincidència gens casual, d’altra banda— i comporta 
tant l’aparició de colles noves com la transformació progressiva de les ja existents. 
Comprendre aquest canvi és fonamental per entendre el fet casteller avui.

L’elecció de la ciutat de Tarragona com a marc d’estudi d’aquest canvi que 
es dóna arreu del país resulta molt pertinent. A banda dels lligams i facilitats de 
tipus personal, Tarragona proporciona per a l’investigador social un cas gairebé 
de laboratori, únic, ja que hi coincideixen en el temps una colla de nova creació, 
formada ja a partir del nou model (la Colla Jove Xiquets de Tarragona), amb una 
de tradicional o clàssica (els Xiquets de Tarragona). És possible, per tant, veure les 
diferències entre una colla i l’altra, i al mateix temps comprovar com interactuen 
entre elles. Tot i que òbviament hi ha una aproximació als anys anteriors, l’estudi 
es concentra en el període 1976-1984. És a dir, arrenca amb la integració dins 
els Xiquets de Tarragona d’una sèrie de persones que van acabar formant la nova 
colla, i acaba en el moment en què la rivalitat entre les dues agrupacions, ja con-
solidades, és màxima, just abans de caure en un període més gris.

A banda de l’interès que té estudiar aquest canvi de model en les colles caste-
lleres, l’anàlisi que proposem resulta innovadora quant al fet que mira de fer una 
història en paral·lel de dues colles. L’èmfasi, doncs, se situa en bona manera en la 
interacció entre totes dues. Un punt de vista radicalment diferent al més habitual 
dins la bibliografia castellera, composta sobretot per històries “de colla”, escrites 
des de la colla mateix i per a consum intern. El nostre plantejament ens permet 
comprovar, per exemple, com uns mateixos fets són contemplats des de perspec-
tives oposades: els “herois” per a uns poden ser “traïdors” per als altres.

Aquest llibre ha estat possible gràcies a una beca que em va ser concedida 
pel Centre per a la Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana l’any 
2005. La investigació va consistir, en primer lloc, en la revisió de tota una sèrie 
d’informació documental: diaris, revistes de colla, actes de reunions de junta i 
assemblees, revisió de la bibliografia existent… El gruix de la informació, però, 
es va obtenir mitjançant entrevistes als protagonistes dels fets. D’aquesta manera 
vaig buscar no solament obtenir allò que habitualment no es deixa per escrit (les 
opinions, les sensacions, els fets políticament incorrectes), sinó contrarestar un 
altre dels defectes que, al meu entendre, pateix la bibliografia castellera: a partir 
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de la concepció totalment errònia que els castells són anònims, es deixen de banda 
les aportacions individuals en favor del col·lectiu. D’aquesta manera, s’oblida que 
les colles les componen individus, i que són les idees i actes d’aquests individus 
—d’uns més que d’altres, lògicament— els que acaben configurant la trajectòria 
de cada colla.

Lògicament, els agraïments han d’anar en primer lloc cap a la vintena d’entre-
vistats: Manel Sanromà, Jordi Olivan, Ferran Ventura, Maurici Preciado, Alfred 
Fort, Joan Olivan, Màrius Castellví, Gregori Luengo, Joan Aregio, Sisco Gómez, 
Jaume Renyer, Antonio Solé, Mariano Borrero, Josep Ferrer, Tòful Conesa, Jaume 
Vilanova, Xavier Solé, Àngel Conesa, Ramon Gómez i Sergi Xirinachs. L’agraï-
ment és doble per a Manel Sanromà, que va llegir i comentar una primera versió 
d’aquest text, i per a Jaume Renyer, que a més d’accedir a ser entrevistat em va 
proporcionar dos treballs que ell mateix havia realitzat amb intencions semblants 
a aquest, amb el mèrit de plantejar-los el 1981! També haig d’agrair l’atenció 
d’Albert Pallarès, responsable de l’arxiu dels Xiquets i en aquell moment també 
president de la colla, que em va proporcionar pistes i contactes de gran vàlua.

És probable que el lector hi trobi a faltar determinades dades, o bé que, si co-
neix prou bé els fets —potser n’ha estat protagonista ell mateix—, s’estranyi de 
determinats èmfasis, de la poca o molta transcendència atorgada a uns elements 
i altres. Ho assumeixo: aquest és un treball que utilitza com a matèria primera 
els records i les opinions, i uns i altres són subjectius. Assumeixo igualment 
el perill que, a més de subjectiva, la visió que doni finalment el text de fets o 
persones pugui ser esbiaixada i injusta, i per descomptat incompleta. En aquest 
sentit, he estat conscient que tractava uns esdeveniments pròxims i que poden 
ser matèria sensible per a qui els va viure directament. Per això he procurat no 
donar per fet allò que no estigui contrastat, i presentar les diferents versions 
d’una mateixa qüestió quan n’he trobat més d’una. Malgrat això, que accepti les 
meves disculpes si algú creu que les mereix. En tot cas, si bé hi han intervingut 
moltes veus, del text final en sóc l’únic responsable, en tant que feia les pregun-
tes i he seleccionat les respostes.
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El canvi en el model
de colla castellera

LA COLLA CASTELLERA TRADICIONAL
El fenomen casteller neix a cavall dels segles xix i xx a diversos punts del Camp 

de Tarragona, com a derivació del Ball de Valencians. Des d’un primer moment, 
els castellers s’estructuren a partir de colles més o menys formals que s’identifiquen 
sobretot amb un líder, el cap de colla. El segle xix està dominat clarament per les 
colles de Valls —generalment dues—, que són les que es desplacen arreu del terri-
tori casteller —llavors limitat al Camp de Tarragona i el Penedès— per actuar-hi. 
Cal ressenyar també l’existència d’agrupacions d’aficionats locals que inicialment es 
limiten a donar suport a les colles de la capital de l’Alt Camp però que poden acabar 
convertint-se en colles castelleres pròpiament, tot i que el seu radi d’acció poques 
vegades supera el municipi propi. La creació el 1926 tant dels Xiquets de Tarragona 
com dels Nens del Vendrell modifica de forma definitiva el panorama, ja que a par-
tir d’aquest moment existeixen colles castelleres a diversos punts del territori.

Evidentment, els canvis en el concepte de colla castellera al llarg del temps han 
estat notables. Per exemple, un element avui en dia tan associat al món casteller 
com és la utilització d’un uniforme distintiu (un color de camisa per a cada colla) 
no arriba fins al voltant del 1930. Malgrat tot, és possible establir tota una sèrie 
d’elements que es mantenen força constants des del nou-cents fins a l’entrada del 
darrer quart del segle xx i que són els que, d’alguna manera, ens poden permetre 
configurar un model (si més no ideal) de colla castellera tradicional.

Podem qualificar la colla castellera tradicional com un grup humà reduït i tan-
cat en funció de llaços professionals, socials o, fins i tot, familiars. Efectivament, 
les colles castelleres del segle xix i de la major part del xx no disposen de grans 
efectius. Generalment, desplacen tan sols els castellers necessaris per fer l’estructura 
del castell, el tronc, i dels llocs més compromesos de la pinya, mentre que el gruix 
de la pinya l’acaben aportant els aficionats locals, en el millor dels casos. L’histo-
riador casteller Pere Ferrando6 ha recollit aquelles informacions periodístiques del 

6 La seva ponència “Una colla de castellers: de grup a massa social” (2004) ha estat una gran 
ajuda a l’hora d’elaborar aquest apartat. 
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segle xix en què juntament amb el resultat d’una actuació hi apareix el nombre de 
castellers implicats. El resultat és que en diverses actuacions en què s’assoleixen cas-
tells de vuit pisos el nombre de components de la colla que els executava se situava 
entre les trenta i les quaranta persones. Evidentment, el nombre de castellers podia 
créixer en les actuacions més importants. Al llarg del segle xx, les colles continuen 
sent grups reduïts. A les bases del Concurs del 1933 es marca en 150 el màxim de 
components per colla. Novament es tracta d’una dada recollida per Ferrando, que 
a més matisa: “Creiem que es tracta d’unes quantitats difícilment assolides malgrat 
la puixança d’aquells anys trenta”.7 A partir de finals dels anys seixanta, la mateixa 
progressió castellera, amb la consolidació dels castells de vuit i la recuperació dels 
primers folres, obligava a augmentar el nombre de components de les colles.

A banda de reduït, hem definit la colla tradicional com un grup tancat en fun-
ció de diversos elements. Un pot ser el perfil professional: de fet, les primeres co-
lles existents a poblacions com Valls o Tarragona són conegudes com a “colla dels 
menestrals”, “colla dels pagesos” o “colla dels pescadors”. No es tracta solament 
d’un fenomen propi del nou-cents. Com veurem, els Xiquets de Tarragona dels 
anys setanta encara estaven compostos generalment per treballadors del moll del 
port de la ciutat. Igualment pot funcionar com a element cohesionador la ideologia 
política. Això és especialment destacat en referència a les colles vallenques al llarg 
del segle xix, quan hi havia una forta identificació amb els bàndols carlí i liberal. 
Posteriorment, també hi ha certs graus d’identificació de les dualitats de colles 
Vella/Nova, tant a Valls com a Tarragona, amb un eix dreta/esquerra. Finalment, 
les colles tradicionals tenen un fort component familiar, que es pot comprovar 
fàcilment resseguint la història de les colles vallenques, tarragonines i vendrellen-
ques, en què cognoms i renoms es van repetint de generació en generació. Fins i 
tot en alguns casos les colles s’han designat amb el nom de famílies concretes, com 
és el cas dels Mirons i Caneles al Vendrell de la Segona República.

Una segona característica de la colla castellera tradicional és el seu caràcter 
semiprofessional. Durant tot el segle xix i almenys dos terços del xx, els castellers 
cobren personalment, sigui per cada actuació o repartint els beneficis al final de la 
temporada. Per a molts membres de les colles, els beneficis obtinguts de la pràc-
tica castellera són una part fonamental de l’economia personal, sovint de subsis-
tència. Suárez-Baldrís ha efectuat una interessant comparació entre els jornals que 
es pagaven per diverses feines al segle xix i el que les colles cobraven per actuar 
a les festes majors principals. La conclusió és clara: els castellers “eren professio-
nals reals que consideraven l’activitat castellera com un mitjà complementari per 

7 Ferrando (2004), p. 3.
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garantir la subsistència”.8 Val a dir, a més, que aquest complement tant podia 
ser en forma de diners com en espècies i que, a banda del que es pogués cobrar 
dels ajuntaments, cal afegir-hi les aportacions que podien fer tant altres entitats 
—gremis, associacions…— com particulars, sovint a canvi d’una actuació també 
de caire “privat”. I encara cal afegir-hi el dret a captar entre els veïns de la població 
a la qual s’actuava.

Un altre cop, aquest caràcter semiprofessional es manté al llarg del segle xx: 
fins i tot als anys seixanta i setanta no són pocs els castellers que disposen dels 
ingressos generats de la seva activitat castellera com a part de l’economia bàsica. 
Aquest és un dels factors que expliquen, d’altra banda, que les colles es man-
tinguin dins un nombre d’efectius baix: com menys castellers, més benefici per 
repartir. Al mateix temps, aquest fet contribueix a una imatge força dolenta dels 
castellers com a col·lectiu, que apareix associat, entre d’altres, a la figura del 
captaire.

Una altra característica de la colla tradicional és que s’estructura a partir de 
l’autoritat única i carismàtica del cap de colla. Els caps de colla no solament 
decideixen les qüestions tècniques; també són els encarregats de decidir quines 
actuacions es fan i quines no, de negociar els contractes, de repartir —sovint 
personalment— els diners corresponents a cada casteller… La identificació del 
cap de colla amb el col·lectiu és prou gran perquè les colles a vegades siguin desig-
nades directament pel nom del seu màxim responsable: “la colla de…” El càrrec 
pot ser vitalici, o com a mínim durar mentre la persona no hi renunciï. Lligat a 
l’estructura familiar que moltes colles tenen i que hem comentat anteriorment, el 
càrrec de cap de colla també pot ser hereditari, i passar de pares a germans, fills o 
nebots. Lògicament, aquesta concentració de tota l’autoritat en una sola persona 
comporta una estructura organitzativa mínima: el cap de colla ho fa tot. De mica 
en mica comença a tenir algunes persones que l’ajuden, sobretot en les qüestions 
de l’àrea administrativa. Les tasques d’aquestes persones acaben concretant-se en 
les figures del president o del secretari de la colla. Igualment, les colles no dispo-
sen de locals propis: generalment s’assaja en un espai cedit, a l’aire lliure, i s’utilit-
za algun bar o cafeteria com a seu social.

Una darrera característica que atribuïm a la colla castellera tradicional és una 
vinculació mínima amb la resta de la societat. Que s’entengui el que estem apun-
tant: els castells sorgeixen en el context festiu, i és dins aquest context on es 
desenvolupen fonamentalment. Els castells formen part del seguici popular de les 
poblacions del Camp de Tarragona i el Penedès i, per tant, és lògic trobar-los al 
costat de diables, gegants i nans o balls diversos. Però la colla tradicional té com 

8 Suárez-Baldrís (1998), p. 85.
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a únic objectiu desenvolupar la mateixa activitat castellera, i no apareix lligada a 
l’impuls d’altres activitats paral·leles. Si bé és evident que la colla pot ser un espai 
de sociabilitat, on es fan amics i s’hi pot passar l’estona, només ho és per als seus 
membres, no per a aquells de fora de la colla.

LA COLLA CASTELLERA MODERNA
El model que hem descrit anteriorment comença a presentar els primers símp-

tomes de canvi a cavall dels anys seixanta i setanta, tot i que és a la dècada següent 
—és a dir, la segona meitat dels setanta i la primera dels vuitanta— quan el canvi 
de model es consolida. Per exemplificar aquest procés, descrivim alguns dels prece-
dents, així com alguns dels principals exemples de colla moderna nova —com seria 
la Colla Jove Xiquets de Tarragona—. Cal tenir en compte, però, que en molts ca-
sos el canvi de model no passa per la creació d’una colla nova, sinó per la transfor-
mació d’agrupacions ja existents, com és el cas de les colles de Valls o de Vilafranca. 
Tot i això, primer mirarem d’establir quines són les característiques d’aquesta colla 
moderna ideal, tal com hem fet anteriorment amb la colla tradicional.

D’entrada, la colla moderna seria un grup ampli i divers. Les colles creixen i 
augmenten el nombre de components. Ja no es confia en el suport dels aficionats 
locals i es busca —si més no idealment— disposar d’una pinya suficient pròpia, 
és a dir, amb camisa. Uns quants factors hi intervenen, entre els quals una reva-
loració del casteller de pinya que té una part de real —les pinyes es tecnifiquen i 
esdevenen un element tan important i necessari per a l’èxit del castell com el tronc 
o el pom de dalt; un folre i unes manilles no es poden improvisar— i una altra de 
discurs —el “tothom és necessari, tothom fa el castell”—. Un nombre important 
de camises reflecteix la potència d’una colla de la mateixa manera que ho poden 
fer les consecucions castelleres.

Lògicament, el creixement de les colles va lligat a la nova heterogeneïtat: per 
poder ser molts s’ha de ser necessàriament divers. A la colla moderna hi conviuen 
persones d’extracció social, laboral i ideològica molt diferent: un obrer pot fer 
pinya al costat d’un empresari; un votant d’esquerres pot compartir pis amb un 
votant de dretes… Evidentment, hi ha un punt d’idealització en aquesta visió, ja 
que sovint en les colles castelleres hi predominen perfils concrets, però el que és 
innegable és que si contemplem el conjunt dels castellers, és ara infinitament més 
plural que trenta anys enrere. Innegable si tenim en compte que aquest procés 
d’obertura inclou la incorporació de la dona.

Tant l’ampliació del nombre d’efectius com la seva diversitat van directament 
relacionades a una altra característica de la colla moderna: l’amateurisme total 
dels seus membres. Les colles deixen de pagar els castellers a mesura que s’adonen 
que això suposa una llosa que n’impedeix el creixement i que aquests ingressos 
es fan menys necessaris. A la colla moderna tots els beneficis passen a ser per a 

Revolucio� o reforma.indd   18 14/7/09   11:10:17



19

Revolució o reforma. El canvi en el model de colla castellera a Tarragona

l’entitat. Ara bé, el moment en què cada colla deixa de cobrar varia. Els Castellers 
de Barcelona, apareguts el 1969, probablement són la primera colla en què els 
membres no cobren, però les colles que ja existeixen en aquell moment encara tri-
garan a fer aquest pas, i fins i tot algunes colles aparegudes posteriorment paguen 
els castellers. A la Colla Vella dels Xiquets de Valls es deixa de cobrar a mitjan 
anys setanta, però als Castellers de Vilafranca, en canvi, encara es cobrava a inicis 
dels vuitanta.

Les colles modernes s’organitzen de manera democràtica. L’assemblea de la co-
lla és sobirana i és la que escull el cap de colla, el president i la resta de càrrecs que 
componen tant la junta tècnica com l’administrativa. Generalment, els mandats 
d’aquests càrrecs i juntes estan limitats temporalment, de manera que han de sot-
metre’s a la valoració periòdica per part de la colla. Cada casteller té un vot, amb 
independència de la tasca que desenvolupi dins la colla: val el mateix el vot d’un 
casteller de tronc titular que el d’un membre del darrer cordó de la pinya. Lligat a 
aquest funcionament democràtic, hi ha el desenvolupament d’una estructura or-
ganitzativa complexa. Les branques administrativa i tècnica es diferencien clara-
ment (a vegades fins i tot s’escullen per separat) i impliquen cada cop un nombre 
major de persones. A l’equip tècnic, el cap de colla es veu acompanyat de tota una 
sèrie de persones que s’encarreguen de tasques més especialitzades (troncs, pinyes, 
canalla, etc.). La junta administrativa viu un procés paral·lel: a més del president 
i un secretari, s’hi incorporen el tresorer i vocals responsables de diverses àrees: 
relacions internes, externes, sortides, arxiu, etc.

Això facilita que les colles mantinguin una forta vinculació amb altres actors 
socials. Tot i que òbviament mantenen com a principal activitat la pròpiament 
castellera, les colles castelleres modernes desenvolupen tot un ampli seguit d’ac-
tivitats que poden anar des de l’organització de concerts fins a xerrades, publi-
cacions de revistes, trobades gastronòmiques populars, etc. L’objectiu és, com a 
mínim, doble: oferir als membres tot un seguit d’activitats d’oci dins el context de 
la colla mateix, i augmentar-ne la cohesió, i atreure per vies secundàries possibles 
futurs membres que a priori no estan interessats en l’activitat castellera o no la 
coneixen prou. En el context estricament festiu, les colles —que com a entitats 
mouen un elevat nombre de persones— es poden convertir en impulsores d’altres 
elements.

Aquest canvi en la caracterització del model de colla va acompanyat (de fet, 
n’és causa i alhora efecte) d’un canvi en la mateixa concepció de l’activitat caste-
llera. Deixa de ser un mètode, encara que sigui complementari, de subsistència 
econòmica, per passar a integrar-se dins la categoria d’activitats de lleure o oci. Al 
mateix temps, l’activitat castellera es veu adornada amb una progressiva valoració 
simbòlica positiva expressada sovint en termes nacionals: fer castells és ara fer 
cultura i fer país.
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