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Les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela de Valls tenen l’origen en 
la devoció que la ciutat té cap a la Mare de Déu de la Candela. Consten documen-
talment les súpliques adreçades a la Mare de Déu per part de les vallenques i dels 
vallencs quan la pesta delmava la ciutat l’any 1348. Per refermar aquesta tradició, 
el 1791 Valls instaurà unes Festes Decennals, que han continuat fins a l’actualitat 
marcant el temps i la vida dels seus habitants. La història de les colles vallenques, els 
Xiquets de Valls, corre paral·lela a aquesta celebració, en què el fet d’aixecar aquestes 
construccions humanes ha estat present des del 1801, any candeler i punt de parti-
da de la consideració de la ciutat com a bressol dels castells. Per tant, les Decennals 
i els castells són elements inseparables des de l’origen fins al segle xxi, moment en 
què la UNESCO ja els ha proclamat patrimoni immaterial de la humanitat.

Amb motiu de la darrera edició de la celebració, el 2011, la Fundació de les 
Festes Decennals —la nova eina creada per gestionar-les, més eficientment i efi-
caçment— programà la ja tradicional Trobada Castellera dels Països Catalans, un 
moment del calendari que entre tots els castellers fem possible cada deu anys, els 
acabats en u, i que serví per a estrenar de manera col·lectiva entre totes les colles la 
declaració de la UNESCO realitzada al novembre del 2010. A més, aquesta edició 
va incorporar una novetat important el dia abans de la Trobada amb l’organització 
d’un Simposi Casteller, en què abordàrem tres temàtiques: tradició i contempora-
neïtat del fet casteller; la relació amb els mitjans de comunicació, i el vessant inter-
nacional dels castells. Paral·lelament, va tenir lloc la primera FiraCastells, una altra 
nova idea que aplegà productes relacionats amb aquesta manifestació del nostre 
patrimoni viu. Tot plegat, foren les Decennals més castelleres.

Ara teniu a les mans aquest volum, generós de continguts i plural d’idees, que 
aplega el conjunt de ponències, comunicacions, taules rodones i col·loquis que van 
derivar del I Simposi Casteller. No hauria estat possible sense la implicació dels cas-
tellers, dels seus estudiosos, dels periodistes que s’hi relacionen, dels aficionats, dels 
gestors, dels patrocinadors, de les institucions. El compromís d’editar els materials 
que la Fundació de les Festes Decennals de Valls va adquirir ha estat possible gràcies 
a la dedicació de tots plegats i ara també de Cossetània, aquesta editorial vallenca 
que, com els castells i com Catalunya, també té vocació de projecció internacional.

Des De Valls cap a l’uniVers casteller

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

de la Mare de Déu de la Candela 
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Mai no oblidaré l’experiència dels castells que he vist. I expressament dic “ex-
periència” i no “espectacle”. És evident que els castells són espectaculars. Puc dir 
que és la festa més espectacular del món? Puc dir-ho, en efecte, però seria que-
dar-me, només, en la superfície dels fets, en la dimensió plàstica, en els colors, en 
el so vibrant de les gralles.

Els castells són molt més que això, què us he de dir a la gent del Camp de 
Tarragona? L’atractiu visible, l’espectacle que deia, és el primer que sedueix un 
espectador que contempla per primera vegada com s’alça un castell.

No hem de criticar els qui no hi vegin altra cosa. Jo mateix, la primera vegada 
que vaig assistir a una trobada de castellers, em vaig deixar seduir per l’espectacle. 
Té tanta força que no et deixa pensar, només pots emocionar-te. I patir una mica, 
si m’ho permeten. Tens l’ànim en suspens mentre vas pensant: ja han pujat quatre 
pisos. Arribarà l’enxaneta a dalt? Podrà fer l’aleta? Sí! Però ai!, que em sembla que 
baixen massa de pressa, i algú relliscarà i adéu castell. O al contrari, potser el cas-
tell es desmunta massa a poc a poc, i algun casteller no podrà resistir tanta estona.

Aquests són els primers pensaments i els primers sentiments de qui descobreix 
els castells, o es limita a admirar la proesa. Jo he passat per aquesta fase d’admira-
ció instintiva, fins que en els castells hi he vist alguna cosa més. O m’ho sembla.

Els castells estan classificats en l’apartat de folklore. No és cap error, si en-
tenem per folklore el conjunt de tradicions, costums i llegendes populars. Però 
d’ençà que vaig començar a reflexionar sobre els castells, la meva valoració va anar 
per un altre camí: el dels significats que podrien atribuir-se a l’espectacle.

Però abans d’entrar en aquesta reflexió, i encara que el meu parlament serà 
curt, he de dir alguna cosa més de l’emoció. L’emoció es pot sentir davant els fets 
més diversos. Contemplant una catedral gòtica, que apareix de cop en tombar 
una cantonada. També davant la petita casa pagesa, que veiem de lluny enmig 
d’un camp. L’emoció que meravella i l’emoció que esgarrifa. Potser és —confesso 
que no ho sé— aquesta enorme dosi d’emoció que hi ha en la gent que contempla 
com es va carregant un castell i com es va descarregant. Potser és aquesta emoció 
tan profunda el que s’ha tingut en compte per designar els castells patrimoni im-
material de la humanitat.

ponència inaugural

Josep M. Espinàs
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Ponència inaugural

Immaterial, suposo, perquè no es basa en la pedra, la permanència. Construir 
un castell és construir una obra efímera, i trobo que té un gran mèrit dedicar un 
enorme esforç a construir una cosa sabent que al cap d’uns minuts haurà desapa-
regut. S’ha de tenir molta fe, molta capacitat d’entusiasme. Una fe i un entusias-
me que s’han de compartir. Aquest sentiment col·lectiu és el que va saber veure 
el poeta francès Lamartine quan va escriure que l’emoció és “la convicció de les 
masses”. La gent de les colles està convençuda que, tinguin sort o no tinguin sort, 
l’emoció no faltarà. És l’emoció d’una aposta.

D’altra banda, és una emoció que neix quan els primers braços comencen a 
fer pinya, i que creix al ritme de l’aixecament del castell. Perquè no és un miracle 
que es produeixi de cop. Pis a pis, el naixement dels castells es fa visible. Deixa de 
ser un amuntegament de persones, que era el que semblava abans de començar. 
Tot està calculat. La gent observa com l’estructura va agafant forma. És una obra 
combinada d’aritmètica i de física. L’espontaneïtat és molt agradable, però amb 
espontaneïtat no es construeix res. Es necessita la indispensable disciplina.

I arriba el moment màgic. Comencen a sonar les gralles. Les gralles són un ins-
trument aspre, penetrant, comparat amb les dolçaines, que són les seves germanes 
més ben educades. Les gralles no hi són per fer bonic, són com les persones que 
tenen caràcter. Que no volen afalagar, sinó estimular.

És el moment tan esperat: les gralles comencen a sonar. I em sembla bé que no 
sonin des del primer moment. Com si fossin un complement decoratiu de la feina 
esforçada d’alçar un castell. No. Les gralles callen fins que és el moment de donar 
una empenta als castellers. És una injecció de força. Serveix per donar confiança, 
perquè els castellers sí que senten quan les gralles comencen a sonar. És com si 
aquell so enèrgic els digués: “Tot comença a funcionar, nois, i comença bé. Ànim, 
que les gralles us acompanyaran fins al final.”

Una vegada vaig preguntar a un casteller: “Com sabeu quan l’enxaneta ha 
coronat el castell? Si teniu tanta feina a mantenir l’equilibri i no podeu moure el 
cap, perquè els caps estan empresonats pels peus dels companys que teniu al da-
munt, com esteu al corrent del progrés del castell?” L’home em va donar aquesta 
resposta: “Per les gralles. Els castellers saben com va tot gràcies a les gralles, perquè 
la música va marcant els pisos”.

Em vaig quedar parat. Sóc un ignorant, potser sí que les gralles marquen els 
pisos que es van alçant, però em sembla un miracle que els castellers les sentin, 
les gralles. Penso que la sang els deu bullir a les orelles, congestionats com estan, 
i que tots els seus sentits es concentren a aguantar, a sobreviure en l’esforç. Vaig 
pensar que si sabien en quin punt es trobava la construcció era perquè hi havia 
una misteriosa comunicació, una informació que corria a través de la xarxa de 
braços i cames. I només estaven segurs que el castell s’havia aconseguit quan els 
arribava l’explosiva cridòria de la gent.
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L’univers casteller, avui

He citat l’enxaneta. El nen o la nena que, amb el seu últim pas, allà dalt, és 
com si firmés una acta notarial: sí senyors, el castell ha estat carregat.

Enxaneta és una paraula molt bonica. He sentit la curiositat de saber d’on 
venia, una paraula tan singular, i quin significat podia tenir. He consultat el dic-
cionari de Joan Coromines, que és un pou d’informació, i he vist que descarta 
diverses interpretacions i que arribar a una conclusió no és fàcil. L’explicació més 
vàlida, diu, és la que fa derivar la paraula enxaneta de l’occità antic, en la forma 
llemosina. Significava ‘fletxa’ o ‘punta de fletxa’, aplicat a les ballestes. I jo trobo 
molt adequat, i molt bonic, que en comptes del sentit inicial, aquesta punta de 
fletxa sigui per a nosaltres el noiet que, des de dalt de tot del castell, assenyala la 
culminació d’un enlairament. L’enxaneta marca, doncs, el destí de l’esforç humà: 
arribar tan amunt com sigui possible.

Es podria dir que, avui, els castells van pertot arreu, que es fan diades castelle-
res en diversos llocs i per diversos motius. Però sembla indiscutible que els castells 
adquireixen la màxima justificació el dia de la festa major. El doctor Estalella va 
escriure els versos d’una auca que són senzills però molt descriptius, amb un final 
una mica irònic:

Un predicador de fora
fa un sermó que dura una hora.
Els Xiquets pugen castells
fins més amunt dels penells.
Les gralles diuen: “Xiquet,
aguanta, que no està fet.”
A la fi és dalt l’enxaneta
i alçant la mà fa l’aleta.

I m’agrada molt aquest rodolí final:

Quina olor que s’ha sentit.
No és de pólvora, és de rostit.

M’agrada que els castellers siguin gent de bon humor. Entenc que a vegades 
s’enfadin, fan una feina molt difícil, però sense bon humor no podrien assajar 
tantes hores, no es podrien respectar els uns als altres, com a cavallers. Al cap-
davall, són hereus d’unes generacions molt antigues, dels atletes que feien jocs 
d’equilibris i de força a l’edat mitjana. Però si ara poguéssim veure aquells exer-
cicis, ens adonaríem que eren molt senzills, comparats amb els castells actuals, 
cada vegada més exigents, cada vegada més audaços. Es diu que en aquells temps 
remots eren cerimònies màgiques. Jo diria que, avui, el que és màgic és el nivell 
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Ponència inaugural

on han arribat, i que encara vulguin anar més amunt. Ja no n’hi ha prou amb la 
fe. Avui cal, també, tècnica i disciplina. I molt sacrifici.

La sardana i els castells tenen en comú que són dues manifestacions populars 
antiquíssimes. Han nascut en altres civilitzacions. Que avui perdurin i s’hagin 
perfeccionat a Catalunya, i formin part de la cultura actual, és un fet extraordi-
nari.

Deixeu-me apuntar algunes diferències, encara que jo no sigui folklorista ni 
sociòleg. Només insinuaré algunes interpretacions. No tinc cap notícia que els 
castells hagin estat considerats, mai, immorals per l’Església, però sí que és cert 
que un bisbe castellà de Tortosa, l’any 1734, va fulminar amb càstig d’excomunió 
els que ballaven indecentment en carrers i places, i la indecència consistia que ho-
mes i dones es tocaven les mans. És a dir, la sardana era pecaminosa perquè dues 
mans s’agafaven molt discretament. És la visió d’algú que era malaltís. Perquè, 
com tothom sap, el ball rodó es convertí en una dansa sòbria i elegant, una dansa 
que, en les seves variants, es ballava als palaus. Una dansa cortesana i tranquil·la. 
Aquesta és una de les característiques que Catalunya ha heretat. L’harmonia dels 
passos mesurats, una anella compartida democràticament. Fraternitat i seny, si 
voleu dir-ho així. Una virtut catalana, sens dubte.

I resulta, sempre al meu entendre, que els valors dels castells són complemen-
taris. I indispensables. La complicitat ja no és cerimoniosa, sinó enèrgica. Apareix 
un punt de rauxa. De somni.

L’important ja no és tocar de peus a terra, i com a màxim fer uns petits salts, 
sempre mesurats. Amb els castells, la voluntat és alçar-se, guanyar altura. La sar-
dana és la identitat horitzontal. Els castells són la part de la nostra identitat que 
vol ser vertical. L’afany d’anar més amunt.

Es comprèn que sigui aquesta força, que hi ha acumulada en la construcció 
d’un castell, allò que hagi atret molta gent nascuda en altres terres. La gent té 
necessitat d’incorporar-se a projectes de progrés, de pujar, de fer pinya amb gent 
decidida a anar més enllà. Aixecar un castell ja no és, només, un acte folklòric, és 
un acte simbòlic de la possibilitat de cohesió, de sumar esforços.

Canviant una mica l’himne del Barça, tots els castellers podrien cantar: “un 
tres de vuit ens agermana”.

I si l’enxaneta corona el castell i fa l’aleta, el triomf és de tots. Els baixos també 
senten que ells han arribat a dalt.

Potser res no ens fa tan solidaris com compartir la suor. Tothom col·labora 
perquè l’enxaneta, és a dir, la fletxa, arribi cada vegada més amunt. No voldria 
ser pretensiós, però diria que Catalunya ha d’aprendre dels castells la cohesió, la 
suma de forces, la dels terços i els quarts, la de la pinya, perquè puguem celebrar 
que estem construint col·lectivament el futur.
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Raquel Sans

Molt bon dia i benvinguts a aquest I Simposi Casteller, organitzat dins el marc 
de les Festes Decennals de Valls. Els castells tenen més de dos-cents anys d’histò-
ria i han viscut dues èpoques daurades, en la segona de les quals ens trobem en 
l’actualitat. Però la primera època d’or va anar seguida del que es va anomenar 
Decadència. En aquest àmbit, un dels tres que s’han programat, avui precisament 
parlarem de com els castells es mouen entre la tradició i l’evolució.

Permeteu-me que abans de res us presenti els quatre ponents que ens acompa-
nyen en aquesta taula, així com el relator, que tindrà la funció de sintetitzar-ne els 
continguts i, quan es publiquin, vetllar perquè el sentit de la transcripció sigui el 
correcte. Tenim amb nosaltres l’Artur Gaya, estudiós de la festa i músic de Quico 
el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries; Pere Ferrando, estudiós casteller; Gereon 
Wetzel, d’Alemanya, director de la pel·lícula Colla Joves Xiquets de Valls, i Joan 
Maria Minguet, professor del departament d’art de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Actuarà com a relator Xavier Brotons, estudiós casteller.

En primer lloc, per tal d’introduir el debat, m’agradaria que tots els ponents 
definissin què són per a ells els castells. És a dir, que si haguessin de fer un diccio-
nari, com explicarien què són els castells. Per ajudar-los, els introduiré amb una 
pregunta concreta per a cadascun.

Per al Gereon Wetzel, m’agradaria saber quin va ser el seu primer contacte 
amb els castells i quina sensació li van provocar la primera vegada que els va veure. 
Dins de què els emmarcaria? Amb què els compraria? Passat el rodatge de la seva 
pel·lícula durant la qual va conviure durant pràcticament una temporada amb 
una colla, de la denominada zona tradicional —la Joves de Valls—, va variar la 
seva impressió inicial?

Gereon Wetzel

Els castells són una de les tradicions catalanes més espectaculars, però una 
colla com la que va ser protagonista de la meva pel·lícula és molt més que això. 
La colla té una vida rere de l’escenari de la plaça, les il·lusions, les tensions, els 
fracassos i els èxits en cada temporada. El compromís de cadascun dels castellers, 
des dels nens fins als avis, amb les seves emocions, els seus dubtes, l’alegria o la de-
cepció, és bàsic perquè la comunitat funcioni harmoniosament i així aconsegueixi 

taula roDona
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superar-se amb castells cada vegada més difícils. Els castells són una metàfora de 
la societat.

Raquel Sans

Per a l’Artur Gaya, com a estudiós de la festa, com emmarcaria els castells dins 
la cultura tradicional i popular del país? Es tracta únicament d’una activitat de la 
cultura tradicional i popular? Té algun element diferenciador?

Artur Gaya

Probablement, si les Terres de l’Ebre importa algun element de fora de la seua 
cultura tradicional —i és segur que allà tenim los nostres elements molt singu-
lars—, no m’estranyaria que volgués una colla castellera en un futur. I per què 
ho dic, això? Perquè crec que hi ha quatre coses que diferencien els castells molt 
clarament com un element molt important i emblemàtic de la cultura tradicional 
i popular catalana.

En primer lloc, la seua estètica, la seua bellesa; el castell, estèticament, és im-
pactant, és admirable. I per la seua simbologia, el que significa pujar amunt, tocar 
el cel. En estos dos aspectes els castells són inqüestionables.

En segon lloc, perquè representen un esforç col·lectiu. Perquè això, a més a 
més, costa, i la gent el que costa ho valora.

En tercer lloc, el poder associatiu d’un colla castellera. Des de fora ho veiem 
així. De la mateixa manera quan se fa una torre a baix hi ha la pinya, jo penso 
que detràs d’una colla castellera hi ha un teixit associatiu molt gran. Avui, quan 
l’alcalde parlava a la xarrada inaugural, detràs d’estes cinquanta-i-tantes colles hi 
havia set mil persones.

I hi ha un quart element, que crec que és molt important, que és que els 
castells captiven i atrauen però no imposen. A les Terres de l’Ebre estem molt 
acostumats que mos intenten imposar elements de fora. Allà es balla i es canta 
la jota, i durant uns quants anys semblava que ens volguessin donar a entendre 
que estàvem equivocats i que algun dia ja aniríem pel recte camí i acabaríem ba-
llant sardanes. Afortunadament hem sabut defensar la nostra tradició, la nostra 
cultura. Los castells no mos los han imposat mai, los castells mos agraden, los 
admirem. I jo crec que aquí està l’element diferenciador.

Raquel Sans

Per al Joan Maria Minguet. Els castells tenen unes estructures molt defini-
des: hi ha diades castelleres, per exemple, que es componen per les matinades, 
per l’entrada a plaça, algunes fan pilar d’inici, tres rondes més els pilars de 
comiat. Hi ha algunes veus que diuen que de vegades això potser va en contra 
de l’espectacle, a favor de la festa però en contra de l’espectacle, especialment 
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televisiu. Estan renyides, les dues coses? S’ha d’afavorir l’espectacle? S’ha de 
continuar mantenint la tradició amb aquesta estructura rígida? Perdre això seria 
perdre les essències?

Joan Maria Minguet

Bé, el que jo no em veig amb cor de fer és dir com ha de ser. Sí que crec que els 
castellers heu de defensar si realment el fet casteller ha d’innovar-se. S’ha d’inno-
var essent estrictament un espectacle, o aquesta condició d’espectacle ha de venir 
en un segon terme? Evidentment la festa castellera, fins on jo sé —ara tenim colla 
també a Cornellà, i, per tant, hi he anat més sovint a veure-ho—, crec que és un 
ritual. O sigui, hi ha un ritual dins de la festa, del fenomen, i és un ritual que, a 
vegades, em penso que no necessita l’espectador. És a dir, que o hi participes ja 
fent pinya o simplement com a observador partícip o, si no, és una festa que no 
necessita l’espectador en el sentit tradicional d’un espectador que mira una cosa i 
que l’aplaudeix o no.

Aquest punt és molt important perquè, en realitat, la televisió és un llenguatge 
que, generalment, debilita els fenòmens sobre els quals parla, i en el cas dels cas-
tellers jo ho he sentit poc. De vegades en parlo a classe perquè poso l’exemple que 
jo crec que els programes castellers són els més antitelevisius de tots. Crec que la 
construcció d’un castell és un fet antitelevisiu. La majoria de vegades la televisió 
busca una proesa, el “fem-ho més difícil”. Jo crec que hi ha uns certs paral·lelismes 
amb el circ clàssic, en què l’espectador, moltes vegades, anava a veure si la trape-
zista queia. Un espectador morbós, malaltís, potser. I això el circ ho va solucionar 
posant arnesos, posant xarxes, de tal manera que encara hi ha alguns artistes de 
circ que tenen accidents greus però són molts menys. Bé, jo tinc la sensació que 
la televisió, de vegades, ho busca una mica, és a dir, aviam qui ha fet més. I això 
és intrusisme, aquesta no és l’essència del fet casteller. Ja m’imagino que arribar 
més lluny que ningú deu ser molt interessant, però no és l’essència de la festa. 
L’essència de la festa és el ritual.

La televisió debilita i és anticastellera perquè, és clar, des d’on enfoca el fet 
casteller? Si agafa un pla general es perd els detalls, i si agafa els detalls es perd 
la construcció. De la mateixa manera que el circ televisiu perd molt; no sé si us 
agrada el circ o no, però als que ens agrada el circ, el reportatge televisiu sempre 
hi intervé trencant allò que és el circ, que és la comunicació directa del públic. I 
jo crec que en els castells això també passa. El directe només s’obté estant en una 
plaça, veient com s’aixeca el castell i percebent el so de les gralles.

Raquel Sans

Interessant, també, aquesta reflexió. L’última de les preguntes, al Pere Ferran-
do. Els castells, als anys noranta, experimenten un esclat, segurament incentivat 
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per la televisió, i apareixen moltes colles noves a pràcticament tot el territori, 
excepte a les Terres de l’Ebre. Aquestes colles castelleres fan que sorgeixi un tò-
pic —que no sé si és un tòpic o no—: que es parli de colles tradicionals i de 
colles modernes. M’agradaria preguntar-li al Pere si creu que existeixen realment 
aquests dos models de colla.

Pere Ferrando

Bé, sí que hi ha aquesta tendència a pensar-ho. Sobretot potser més que a 
partir dels noranta, a partir, crec jo, de finals dels setanta. Jo crec que aquesta 
idea neix, bàsicament, quan apareixen els Minyons de Terrassa i els Castellers de 
Terrassa —especialment els Minyons de Terrassa— perquè sembla que hi ha una 
sèrie d’elements dels primers anys de l’activitat de la colla egarenca en els quals al-
tres colles de tota la vida, per dir-ho d’alguna manera, no havien entrat. En aquell 
moment sí que sembla que hi havia aquesta separació entre colles tradicionals i 
colles modernes. Però després, amb els anys, jo penso que això s’ha anat dilu-
int, entre altres fets perquè les colles diguem-ne tradicionals han adoptat aquests 
models o aquests inputs diferents, nous, que han vingut del Llobregat en amunt. 
Després, fins i tot amb aquesta erupció que dèieu dels anys noranta amb colles 
fins i tot al sud de França o a les illes Balears, per mi, actualment, no podem parlar 
d’una separació entre colles tradicionals i colles modernes.

L’únic que sí que podem diferenciar, és clar, és la trajectòria: una colla que 
té deu anys no podrà fer algunes coses que fan les colles que en tenen dos-cents. 
Hi ha activitats de reconeixement, o sigui, hi ha tota una trajectòria molt llarga 
d’activitats relacionades amb nissagues que, és clar, són actius que només poden 
tenir colles que tenen cinquanta, cent o dos-cents anys. Però, tret d’això, l’ac-
tivitat del dia a dia, l’activitat plantejada actualment per les colles, penso que 
és la mateixa en un cantó que en l’altre, tant a l’efecte d’irrupció de la dona, a 
l’efecte tècnic, de preparació, d’assajos, d’estructura d’activitat durant l’any, de 
planificació, d’irrupció de les noves tecnologies, Internet… Tot això sempre ha 
anat a l’uníson a totes les colles castelleres. Per mi, actualment, aquesta divisió 
no hi és.

Però em sembla que dintre la zona tradicional —això sí, podríem parlar de 
zona tradicional, no de colles tradicionals— hi ha colles que fan activitats o de-
senvolupen la seva manera de fer d’una manera totalment trencadora, que sembla 
que pugui correspondre més a les colles noves i, en canvi, estan a dintre de la 
zona tradicional. I a la zona no tradicional, o la nova, veiem colles castelleres que 
es comporten absolutament com si tinguessin dos-cents anys, és a dir, amb una 
estructura i amb una manera de fer que en res, res no podem diferenciar de les 
colles tradicionals.
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