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Tradició Castellera
Nois de La Torre.

Ignasi Paris Molné

1. Introducció. 

Aquest treball ha estat realitzat l'any 2017, cal tenir en compte, doncs, 
que no conté les dades de les darreres temporades. Té com a finalitat 

explicar a aquells que es sentin atrets pel món casteller i per les seves 
curiositats, un trosset d’història ben definida. 

Ens endinsarem en els sentiments i vivències d’alguns dels castellers 
més veterans i coneixerem les seves històries de la colla local. Des dels 
anys 70, els seus orígens, la seva fundació i els elements que avui en dia els 
identifiquen com l'entitat castellera de la vila. 

Veurem la importància de certs castells al llarg de la història de la colla 
i l’impacte que va suposar l'entrada de la dona; els Nois van ser pioners 
en aquest aspecte. Passejarem entre camises blau cel a la plaça de braus, 
olorant els aromes que desprenien les colles durant els diferents Concursos 
de Castells, sense oblidar el “Concurset”, trobada creada per la colla local i 
que encara n’és amfitriona cada 2 anys i a més, ara ja forma part del Concurs 
de Tarragona. 

Les fonts han estat castellers amb molts anys d’experiència i amb un 
historial de grans castells fets, quasi en la seva totalitat han tingut, en un 
moment o un altre, un càrrec ja sigui dins la junta tècnica, directiva o les 
dues. 

Les fotografies provenen de llibres relacionats amb la història del poble 
i també cedides per alguns castellers de la colla. 
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2. El món dels castells, tradició catalana?. 

El fenomen casteller sovint planteja 
un dubte: Quin és el seu origen?. 

Quan van començar a aixecar-se 
aquestes icòniques estructures humanes 
que escapen, a priori, a qualsevol lògica 
humana? Qui van ser els primers homes 
que es van atrevir a desafiar d’aquesta 
forma la gravetat? És un fenomen únic 
a tot el planeta? Podem trobar fenòmens 
similars a d’altres cultures?. 

La resposta, o bé les respostes en 
plural, són ben complicades de tancar. 
De la seva catalanitat no en dubta ningú, 
tots els experts, de forma unànime, així 
ho han afirmat. Més difícil és situar el seu 

origen. Moltes vegades es citen les Muixerangues. Enteses com una vessant, 
realment, són més antigues que els primers castells registrats als inicis del 
segle XVIII. Datats a l’any 1770 a l’Arboç, s’alçava una construcció de ‘’sis 
sostres’’ acompanyada de la música de la dolçaina. L’any 1790 ja es feia servir 
el terme de “castell” per anomenar aquestes construccions. El 1801 ja apareixen 
documentats els pilars al quilòmetre zero del món casteller: Valls. Tot i això, 
no se sap del cert quina de les dues colles vallenques, la Colla dels Pagesos i la 
Colla dels Menestrals, són propietàries d’aquests pilars. 

Tot i ser aquests els antecedents de l’art de pujar uns sobre els altres, no 
tot s’acaba aquí; a l'Índia van néixer les “govindes”1. Construccions similars 
als castells d’origen hindú en què des d’una torre humana es trenca un bol 
que conté un líquid dolç que representa un nèctar diví. Aquestes estructures 
semblen molt fràgils i de fet ho són. Tot i així, són les úniques de totes les 
construccions humanes esmentades que han assolit l’equivalent al pilar de nou. 

Aquestes construccions són molt perilloses ja que les pinyes que utilitzen 
ells són ni més ni menys que gent amb les mans aixecades sense tocar el Castell, 
fent així quasi impossible parar l’impacte dels membres del pilar al caure. 2

Muixeranga valenciana.

1Construccions similars als castells d’orígen hindú.
2Informació cedida per Eduard Jimenez.
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3. Prohibicions i supervivència del fet casteller. 

L’èxit actual del fenomen casteller 
és un emmirallament d’èpoques 

anteriors força recents. Podríem dir 
que el fenomen casteller va estar tocat 
de mort entre el 1889 i el 1926.3

El període que comprèn entre el 
darrer Castell de 9 descarregat (1889) 
i la fundació de les colles Tarragonines 
i Vendrellenques (1926), autèntiques 
pioneres en un nou món ple d’incerteses 
culturals i tan arrelades a l’identitari 
popular i tradicional del país.4

De fet els vint-i-cinc primers anys 
del segle XX van ser els més negres i 
amb menys actuacions fins arribar al 
punt de desaparèixer puntualment.

La decadència castellera, a banda 
d’una gran davallada del nivell casteller, va suposar la desaparició de moltes 
colles i agrupacions. Aquest fet va comportar que moltes colles s’ajuntessin. 
Com exemple les de Valls, tot i que van separar-se dos anys després per 
continuar amb la rivalitat habitual.
 

La guerra civil va aturar durant dues temporades el desenvolupament 
normal de l’activitat castellera al país. En canvi, al front sí que van haver-hi 
castells. Estructures més aviat senzilles dutes a terme per militars tant de les 
files republicanes com de les nacionals.

També a Castella i a Andalusia hi ha constància que petits grups de catalans 
aixequessin pilars de quatre per les festes del moment. D’aquests actes hi ha 
relat oral i escrit en documents com ara ‘’La renaixença castellera del Vendrell’’.5

De tota aquella activitat castellera feta al front de Madrid es podria 
destacar la d’un grup de soldats de la brigada 111 desplaçada al front de

Pilar de 4 amb el puny alçat.

3REVISTA CASTELLS. Fotografia extreta de l’article Castells al front (https://goo.gl/zoMhmd).
4REVISTA CASTELLS. Informació extreta de l’article Castells al front (https://goo.gl/zoMhmd).
5REVISTA CASTELLS. Fotografia extreta de la de l’article Castells al front (goo.gl/zoMhmd).

Ignasi Paris Molné
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 “Brunete” on es trobaven castellers del 
Vendrell, de Valls, de Sant Jaume dels 
Domenys i de Vandellós. Els castellers 
anaven vestits de militars, així portaven 
la faixa negra. Aquesta gent havia 
arribat a fer el 3 de 6 amb “figuereta” 6 
inclosa, la torre7 de 5 neta i el pilar de 4 
on de manera reivindicativa s’aixecava 
el puny enlaire alhora de fer l’aleta.

Els castells van tenir un altre dels 
seus moments més complicats durant 
la dictadura franquista.

3. 1 De la memòria a 
la recuperació.

El 25 d’octubre del 1981 a la Plaça del 
blat de Valls, en la diada de Santa 

Úrsula, davant d’una plaça plena de 
gom a gom, la Colla Vella dels Xiquets 
de Valls, efectuava el primer intent de 
castell de nou amb folre descarregat.

Aquest fet tenia doble importància ja que la implementació del folre 
modern donava molt menys pes i millor tècnica al per aleshores “colós” del 
món casteller. Folre que havia sigut reinventat pels Nens del Vendrell i la 
pròpia colla Vella.

En aquella mateixa diada es va aixecar el primer cinc de vuit.Tot i quedar 
col·lapsat pel quatre folrat va ser el primer cinc descarregat d'aquell segle i un 
gran pas per la colla Joves; escissió de ni més ni menys que la Vella.

Durant tot aquest temps la Colla Vella va monopolitzar els castells 
folrats de nou pisos, carregant doncs per Santa Úrsula de 1982 el primer 
tres de nou amb folre del segle. Durant el vuitanta-quatre i el vuitanta-cinc 
només es van fer un Castell de nou per any, i tots dos, com no podia ser 
d’una altra manera, a càrrec de la Colla Vella de Valls. 

3 de 6 amb figuereta inclosa.

6Figura que es solen fer els terços, quarts o quints que consisteix en fer el pi sobre un dels castellers 
del pis inferior.
7Torre o ‘’dos’’ és una estructura formada per dos castellers a cada pis un cara a l’altre.
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L’any 1986, el món casteller va quedar bocabadat quan de mà de la Colla 
Joves es veia el quatre de nou amb folre carregat i esdevenien la segona colla 
de nou pisos al Concurs de Tarragona. Poc després consolidaven el mandat 
compartit gràcies al primer tres de nou amb folre descarregat de la història 
per Santa Úrsula. 

Com a tercera colla a unir-se al mandat casteller no podia faltar-hi la 
colla de la camisa verda, els Castellers de Vilafranca, que van fer el primer 
assalt als nou pisos i van ser els predecessors dels Minyons. 

Precisament els de Vilafranca van trencar tots els rècords quan el 1990 
van descarregar el tres i el quatre de vuit i van carregar el dos de vuit. 

Arriba el 1992 i sembla que el somni dels aficionats es convertí en 
una realitat quan es certifiquen més de deu construccions de nou pisos en 
només 365 dies. També aquest any va veure a la Colla Joves Xiquets de Valls 
descarregar per primer cop la mítica tripleta màgica de nou: tres i quatre de 
nou i dos de vuit, aconseguint així, la millor actuació de la història. 

Donem un salt enrere, ens situem al 1989. Potser per a molts sembli 
una data qualsevol o irrellevant, potser fins i tot prescindible; doncs ans 
el contrari. L’any 1989 es va crear la Coordinadora de Colles Castelleres 
de Catalunya. Ha estat el pilar que ha sustentat el que coneixem avui en 
dia per ‘’món casteller’’. Entitat que vetlla per als interessos comuns de les 
colles castelleres.8

La importància de la Coordinadora no és pas poca. Entre d’altres 
millores que ha aportat hi podem trobar la obligatorietat del casc.
 

La primera colla en fer servir casc va ser la dels "Borinots" 9,que van 
optar per a fer servir un casc de taekwondo per als més menuts. El fet que 
s’escollís aquest casc i no un altre era per uns motius ben senzills; aquest 
casc era prim, i no molestava a la canalla. 

Més tard la coordinadora va encarregar a una empresa la tasca 
de desenvolupar un casc més efectiu que el seu predecessor i que fes la 
mateixa funció. Això es va aconseguir mitjançant la idea d’agafar un casc de 
motocicleta i treure-li el folrat de plàstic. Així el poder d’aturar l’impacte 
era el mateix per a qui portava el casc i alhora no donava un cop tan gran a 
qui rebia la caiguda. 
8 (http://cccc.cat/). Informació de la web de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. 
9 Castellers de Sants. 

Ignasi Paris Molné
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Des de la creació de l'entitat, les diades més marcades al calendari 
casteller com bé poden ser Sant Fèlix, Santa Tecla, Sant Joan i per 
descomptat el Concurs de Castells han millorat d’una manera considerable 
en eficiència en la duració del temps de les diades. 

4. El món casteller a La Torre.
4. 1 Castells del segle XIX.

El vincle entre la ciutat de Valls i la 
torre va donar molts i grans castells 

durant el segle XIX. Ara són més 
comuns, com per exemple els de vuit, 
però abans eren una cosa tant estranya 
com ara ho pot ser veure un quatre de 
deu emmanillat. Van ser duts a terme 
en aquesta plaça ja que la col·laboració 
entre vallencs i torrencs era molt més 
forta del que ho és en l’actualitat. 

Normalment els de Valls eren 
contractats per l’Ajuntament de 
Torredembarra per a portar el tronc 
del Castell i alguns membres de pinya 
a la vila. Això de no portar tota la pinya 
com es fa ara és perquè la interacció 
del poble amb aquestes visites era 
màxima, fins i tot s’havia posat de 
segons a gent del poble, i molt poques 

vegades també de terç.10

Els castells durant aquesta època eren d’una dificultat alta per al 
moment; estem parlant de castells com ara tresos i quatres de vuit, torre de 
set i castells de set bàsics. 

També és veritat que s’havien dut a terme castells en perill d’extinció 
com ara el tres de vuit per sota. 

Sense desmerèixer els castells citats, s’hauria de donar un especial 
èmfasi a un pilar de set folrat caminant que només es va assolir dos cops, 

3d8 Vallenc.

10Bargalló Valls, Josep (1985) Informació extreta del llibre ‘’Pit i amunt els castells a Torredembarra’’.
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a Tarragona i a Torredembarra amb un 
total de catorze passes.

D'aquest fet més que històric, no es 
conserva cap fotografia. Va ser narrat 
pel que molts consideren el primer 
cronista casteller Joan Mañé i Flaquer. 
Va escriure el següent el 6 de setembre 
de l’any 1853: 
«Torredembarra 6 de Setembre de 1853. - Sr. 
Director del Diario de Barcelona. 
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 

Espadat de 7 CJXT. (Sense caminar). hacer los espadats de siete limpios y fijos». 

4. 2 Colles castelleres 
torrenques.

La memòria i el desconeixement dels 
fets, sovint, porta a errades. Avui en 

dia està bastant estesa la idea que els 
Nois de la Torre ha estat la primera i 
única colla de Torredembarra. Aquesta 
idea mal entesa ha dut a l’oblit a d’altres 
experiències prèvies. 

L’any 1889 va ser fundada la Colla 
dels Xiquets de la Torre, és a dir, la 
que seria la primera agrupació o colla 
castellera de la vila. No es tracta de la 
creada de nou recentment.

D’aquesta colla una de les més 
interessants actuacions documentades 
que hi ha és durant la festa de Santa 

Rosalia l'any 1926. Les úniques altres colles que hi podien actuar, Nens del 
Vendrell i la Colla dels Xiquets de Tarragona, eren molt novelles i encara 
no s’havien desplaçat a cap plaça considerada castellera fins aleshores. 

3d5 amb en Ton Sagal com a enxaneta.

Ignasi Paris Molné
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Així les úniques que quedaven eren els Xiquets de la Torre i la Colla de 
Valls. En aquesta època només n’hi havia una a la capital de l'Alt Camp. 

15A la fotografia anterior es veu un castell que sembla ser de tres persones 
per pis i de cinc pisos. Podria ser que l’enxaneta fos en Ton Sagal (pare) que hi 
podria haver pujat d'una manera totalment improvisada. 

 Una anècdota interessant és que la Colla Nova de Valls havia d’anar a 
fer castells a les illes Balears, concretament a Mallorca. Era el primer cop que 
una colla feia castells fora de la península, però això no es podia dur a terme 
sense una ajuda econòmica considerable. Bé, doncs aquesta ajuda va venir d'en 
Esteve Huguet, pare del Joan Maria Huguet, futur co-fundador dels Nois, i en 
reconeixement i gratitut la colla vallenca va regalar una camisa amb les inicials 
bordades A. U (Asteve Huguet).

La creació dels Nois, va començar arran la formació de la colla castellera 
d’Altafulla. Aquest fet fa que el Joan Maria Huguet es prengui seriosament 
el tema. Va començar a quedar amb en Jordi Bernal que va aportar la seva 
experiència en la creació d’entitats. Les reunions es duien a terme en un bar 
anomenat ‘’Màxims’’ on preparaven cartells per promocionar la seva idea de 
colla castellera torrenca. L'edició dels cartells va costar aproximadament unes 
2.000 pessetes que van posar els dos fundadors en un fons comú.
 

Segons se sap hi van començar a haver unes reunions no secretes però si 
discretes amb futurs castellers com en Salvador Cañellas o el Luís Gonzàlez. 

La fundació dels Nois quatlla de la mà del Joan Maria Huguet, i de castellers 
mítics com l’Anton Gras (Sagal) o el Sebastià Ciuró (‘’Tià de la gralla’’). 

4. 3 La plaça de la verdura com a plaça històrica.

Cal repassar la història de la Plaça de la Vila. Ha patit canvis de tota 
mena. Sempre ha estat un focus social i cultural de grans dimensions 

que no ha deixat indiferent a ningú. 
Comencem pel principi, i en concret pel nom. Aquest espai n'ha tingut 

molts com per exemple ‘’Plaça del Dr. Robert’’, ‘’Plaça de la Vila’’ o com 
tradicionalment s’ha dit sempre ‘’La Plaça de la Verdura’’. A la plaça, en un 
principi, hi havia una casa blanca on actualment hi trobem la escultura de 
ferro d'homenatge al pilar de sis. 
15BARGALLÓ VALLS, Josep (2002) Fotografia extreta del llibre ‘’Joan Maria Huguet i els Nois de 
la Torre’’ pág. 14.
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Aquesta és una de les places amb més història de Catalunya. Per exemple 
citar l'actuació castellera de Santa Rosalia de l'any 1901, els Xiquets de 
Valls varen abastar una fita interesant ja que van plantar un tres de set amb 
una peculiaritat: que al pis de segons hi havia algun vilatà torrenc. 

Hem de recordar l'actuació també per Santa Rosalia però l’any 1933 
on de nou la colla de Valls va descarregar un pilar de cinc davant de l’antic 
Ajuntament. Una èpica digna del que representava ser casteller durant 
l'època, la primera torre de set del segle XX.16 Un nou exemple, obligatori 
per a remarcar que Torredembarra va seguir mantenint la importància de 
la seva plaça fins i tot després de la Guerra Civil. La mostra resta en els 
anys 1939 i 1941 quan de nou els Xiquets de Valls hi van descarregar, tirant 
d’ofici17, el quatre de vuit; una construcció que s'imposava com un colós. 

Tots aquests castells i totes aquestes fites van fer de la plaça un lloc de 
culte per al món casteller. Aquesta plaça va viure, ha viscut i esperem que 
durant molts anys pugui seguir gaudint de grans castells com el pilar de sis 
que els Nois de la Torre van descarregar l’any 1982 o la torre de set que van 
carregar durant el seu primer any d’existència. 

Actuació castellera amb motiu de la visita del president de la Generalitat de Catalunya Francesc Macià.

16CM, JJ, RG, ÀL, FP (2002) Fotografia extreta del llibre’’ Imatges per recordar Torredembarra 1900-
1975’’.Aj. Torredembarra i CESM.202. Pàgina 122 Fets i Gent.
17Fent un esforç extraordinari.

Ignasi Paris Molné
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4. 4Anuncis de Festa Major. 18

 

18 SOLSONA I LLORENÇ, Lluís (2005) Fotografia extreta del llibre ‘’La festa major de 
Torredembarra (1849-1950 segons la premsa) Pàgina 101.

"A la salida de 
la iglesia los 
"Xiquets de Valls" 
levantarán sus 
más atrevidas 
torres, frente a la 
casa Consistorial, 
entre ellos el difícil 
"Cuatre de vuit" 
que aún no ha 
podido levantarse 
desde hace dos 
años".
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19SOLSONA I LLORENÇ, Lluís (2005) Fotografia extreta del llibre ‘’La festa major de Torredembarra 
(1849-1950 segons la premsa). Pàgina 99.

Ignasi Paris Molné
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En la meitat de la dècada dels setanta, en Joan Maria Huguet fill d'en 
Esteve Huguet Viada, gran entusiasta casteller,20 segueix amb la tradició 

familiar per a veure castells. Aquesta passió va fer créixer l’amistat amb en 
Salvador Cañellas (pare) i amb altres persones importants per la futura colla.21

A tot arreu on hi ha castells, hi ha rivalitat, i aquí no va ser pas diferent. 
L’any 1973 es va crear els Castellers d’Altafulla. Van créixer així les ganes 
d’una colla torrenca. Es va començar a planificar la creació en un local 
anomenat “Màxims”. La dictadura franquista, encara era molt present, 
dificultant molt el fet de crear una entitat cultural. 

És per això que el Joan Maria va demanar la col·laboració o més aviat 
l’aixopluc de la UDT (Uníó Deportiva Torredembarra). L’únic dubte era 
qui es ficaria al capdavant i agafaria el càrrec de cap de colla. Després de 
converses entre el Joan Maria Huguet i el Salvador Cañellas (pare) van 
decidir que seria el Salvador el cap de colla el temps que ell volgués.

Em va produir força estranyesa saber que el color blau de la camisa va 
ser triat lleugerament més clar que el blau marí característic de la UDT. 
Simbolitzava la independència o com a mínim la diferència entre la colla i 
l’entitat esportiva, tot i així l’escut de la colla és el de la Unió Deportiva afegint-
hi un pilar de cinc. Després de grans dificultats i esforç, la colla va aconseguir 
trobar un local on assajar. Calia encara una cosa importantíssima: Actuar. 

 5. Els Nois de La Torre.

5. 1 Orígens, fundació i elements identitaris.

Actuació dels Nois al camp de futbol de la UDT.

20 i 21 Bargalló Valls, Josep (2002) Informació extreta del llibre ‘’Joan Maria Huguet i els Nois de la 
Torre’’.
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com eren els Nens del Vendrell. Aquest apadrinament és devia a la relació d'en 
Salvador Cañellas amb aquesta colla. D’aquesta actuació cal recordar un dos de 
sis conjunt i pilars de quatre simultanis de les dues colles i sobretot que els Nois 
aconseguiren carregar el primer 3 de set i descarregar la torre de sis. 

Les ganes de descarregar els castells de set augmenten de manera 
considerable i la moral de la colla era altíssima. Els assajos es varen intensificar. 
L’oportunitat arribà el dia 5 d’octubre del mateix any a Sitges. Els Nois no la 
van desaprofitar. Tirant d’èpica i d’ofici descarregaren el tres i el quatre de set, 
la torre de sis i el pilar de cinc.22

Per molt que costi de creure en un temps rècord ja eren colla de set 
consolidada. Les fites d'aquest primer any d’existència no acaben aquí. El 4 
de setembre de 1977 la colla va descarregar a La Torre la majestuosa torre de 
set, castell insòlit per l'època i que va donar ales a la colla. * 

Hem de recordar el 19 de febrer de l’any 
1976. El llavors rei d’Espanya, Joan Carles I, 
va visitar Tarragona. Les colles de la província 
van actuar en el seu honor23. Com no podia ser 
d’una altre manera els Nois també hi van actuar, 
tot i que alguns membres no n’estaven d’acord. 
Cal recordar però, que el Joan Maria Huguet 
mai va barrejar la seva ideologia amb els castells. 

Tot i que els assajos seguien, 
es van fer algunes actuacions 
abans de la presentació oficial de 
la colla per tenir més rodatge. 

El somni arriba el 18 de juliol 
de 1975, en un acte organitzat 
per la UDT durant les festes 
del Quadre. La presentació va 
ser a la Plaça de la Verdura de 
Torredembarra i no s’hi cabia. 
Amb les camises blau cel noves 
de trinca i uns padrins d’alt nivell Inauguració del local.

Joan Maria Huguet donant la ma al 
Rei Joan Carles I.

22 23BARGALLÓ VALLS, Josep (2002) Fotografies extretes 
del llibre ‘’Joan Maria Huguet i els Nois de la Torre’’.
*Informació extreta de la Base de dades de la CCCC.

Ignasi Paris Molné
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5. 2 Importància del pilar de sis.

És ben conegut que la fita màxima de la colla va ser durant molts anys 
la "bèstia negra" de moltes altres; el pilar de sis. Semblava quasi bé 

impossible d’assolir, de fet poques colles l'aconseguien carregar. Va esdevenir 
una obsessió per als Nois de la Torre, arribant a ser un Castell que provaven 
allà on anaven i que va quedar en intent un nombre elevat de vegades.

En els seus inicis era una fita difícil, però alhora concebible en conjunt 
a la resta de castells que s’oferien durant les actuacions, ja que estem parlant 
d’acompanyants com la torre de set, el tres de set amb el pilar o el quatre de set, 
que per l'època no eren poca cosa.

Els primers intents d’aquesta estructura majestuosa van arribar durant 
el setembre i l’octubre de l’any 1977 on l’inèdit espadat va quedar en intent. 
Tot i això la colla no va deixar d’intentar-ho, cosa que va provocar que només 
dotze dies després d’un intent sense èxit a Torredembarra el carreguessin a 
Sant Jaume dels Domenys. Va tenir molt ressò mediàtic. Fins i tot va donar 
nom a la revista de la colla i va posar Torredembarra com a punt de referència 
del món casteller de l’època.24

L'alegria va durar relativament poc. L'odissea de poder aconseguir la 
majestuosa fita un altre cop va ser d’allò més llarga, cinc anys llargs i carregats 
d’intents sense èxit. L’espadat va tornar, també carregat, l’any 1982, a part 

d’insòlit, seria l’últim de la colla. Aquest pilar 
va significar per a molts la cimera castellera 
de la vila, un fet que no es tornaria a repetir, 
un motiu d’orgull absolut, mentre que per a 
altres va ser una victòria amb un gust agre-
dolç pel fet de no descarregar-lo en cap més 
ocasió. Les especulacions sobre per què mai 
s’ha pogut carregar aquest pilar un tercer 
cop són moltes: Perquè no hi ha la implicació 
que hi havia abans, perquè els castellers que el 
van fer eren molt experimentats i tenien una 
tècnica que avui en dia és difícil de trobar o fins 
i tot s’ha sentit a dir que el pilar no s’ha provat 
per falta de coratge i fins i tot per falta de talent 
dels castellers.Primer pilar de sis carregat de la colla.

24 BDCJ. Informació extreta de la Base de dades de la Coordinadora (https://goo.gl/Dc1sSk).
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Pilar de sis carregat a Torredembarra.
Personalment crec que no és cap dels motius anteriors. Jo crec que és tan 

senzill com que el pilar està fora de l’abast de la colla perquè és una estructura 
extremadament precisa i que necessita d’una implicació i una tècnica conjunta 
a nivell de tronc que actualment no es pot dur a plaça.

Tot i així, si ens volem apropar el màxim a la realitat i saber el per què mai 
més es va tornar a carregar, cal preguntar-ho a algú que ho visqués en primera 
persona. El Luís González, segon del pilar de sis, va confirmar en una entrevista 
que trobareu més endavant que el pilar no es va dur mai més a terme a partir de 
l’accident fatídic de l’enxaneta David Sánchez, accident que va provocar que la 
família deixés d’assistir als assajos, cosa que va fer que no només la colla deixés 
de fer el pilar, sinó que quasi deixessin de fer castells. 

Ignasi Paris Molné
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REVISTA ‘’PILAR DE SIS’’ número zero (Pàgina dedicada al primer pilar de sis assolit per la colla). 
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5. 3 Importància de la dona i professionalització del 
fet casteller.

Pisos formats majoritàriament per castelleres.

No és cap secret que els castells 
van començar sent una activitat 

de caràcter masculí, el primer segle i 
mig de castells va ser íntegrament 
dominat per homes. 

Els castells que s’havien 
assolit durant la primera època 
eren majoritàriament de ‘’petita 
envergadura’’ degut a la manca 
de tècnica i al pes excessiu que 
suportaven. 

L'entrada de la dona va fer donar 
un tomb. Des del primer moment, 
el món dels castells va tremolar i 
desestabilitzar l'estructura jeràrquica 
d'aquestes catedrals. 

No només pel fet significatiu 
d'alleugerir els castells, sinó que va 
aportar altres punts de vista. Gràcies 
a les castelleres, es va assolir un nou 

25Informació cedida per Badó Cañellas, Joan María Busquets i Montse Huguet.

nivell arquitectònic amb més altura i alhora més estabilitat. 
El tres de deu amb folre i manilles o el pilar de vuit amb folre i manilles 

són només un petit tastet de l'èxit d'aquests nous valors.
De dones castelleres avui en dia n’hi ha moltes, però quines van ser les 

primeres? Quines van ser les pioneres del moviment?
Aquí a Torredembarra potser no tenim els millors castells, ni els més 

alts ni els més lleugers, però podem estar ben orgullosos de tenir les 
primeres dones castelleres de la història. Aquestes dones van ser dones com 
la Trinidad, la Montse Devesa o la Lola, la mare del Joan María Busquets. 
També com a canalla castellera la Montse i l’ Anna Huguet 25. 

Ignasi Paris Molné
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Considero que també és 
d’una importància cabdal 
parlar del canvi físic dels 
castellers al llarg de la història. 

Durant els primers dies 
que va viure el fet casteller, 
els qui formaven aquestes 
estructures humanes que 
desafiaven la gravetat 
eren bàsicament pagesos 
i menestrals vallencs, que 
muntaven les estructures 
després de llargues jornades 
de treball, més tard va a passar 
a ser una entitat cultural 
en molts pobles creant així 
una mena d’esbarjo per als 
ciutadans. 

Per últim, avui en dia, les 
entitats culturals i tradicionals 
que estan repartides per 
quasi la totalitat del territori 
català i sota l’aixopluc de 
la Coordinadora de Colles 
Castelleres de Catalunya, 
que consten de castellers que 
es prenen aquest com el seu 
‘’esport’’ i dediquen dietes, 
rutines i exercicis per tal de 
millorar el seu rendiment; 
aquests casos però, no només 
succeeixen en colles grans, 
sinó que cada colla té els seus 
‘’professionals’’ fets a mida. 

D’esquena podem trobar l’Anna Huguet, de cara a la 
Montse Huguet. Sota la Anna trobem a la Trinidad, i 
a l’esquerra la Montse Devesa. 26

26Fotografia cedida per Montse Huguet.
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5. 4 Màxims castells assolits.

Els castells assolits 
pels Nois avui 

en dia solen ser els 
de la gamma bàsica 
de set, en moments 
puntuals fins i tot de 
set i mig, com va ser 
el cas de la diada de 
la festa del Quadre 
de Sta. Rosalia 
d’aquest mateix any, 
on el poble va poder 
gaudir d’una diada 
magnífica on els 
Nois, acompanyats 
dels Castellers de 
Vilafranca i de la 
Colla Jove Xiquets de 
Tarragona van assolir 
un tres de set amb el 
pilar que va ser motiu 
de gran eufòria a la 
plaça. 

Aquest ritme 
regular de castells de 
set no va ser sempre 
el que és avui en 
dia. Tenim registrats 

castells de gamma superior, considerats castells que puntuen com bàsics 
de vuit pisos, castells com el dos de set, el tres de set per sota i el pilar de 
sis, que es van carregar i en algun cas puntual, fins i tot, es van arribar a 
descarregar durant l'època daurada dels Nois. 

Aquesta colla també ha assolit castells considerats nous o moderns com 
ho és el set de set, castell que entre d’altres, van descarregar l’any 2014 a la 
Diada del Quadre de Santa Rosalia. 

3d7ps Concurs de castells 1982.

Ignasi Paris Molné



198

Recull de Treballs V.II. · 19(2019)

5. 5 Evolució orgànica.

Pel que fa a l'evolució de les colles durant la història d’aquesta tradició 
podem dir que ha sigut progressiva i contínua. 
La base de qualsevol entitat són les juntes tècnica i directiva, que són 

aquell grup de persones que porten la veu cantant dins i fora de la colla. Per 
part de la junta tècnica es valoren aquells aspectes que cal tractar a nivell 
tècnic per tal de millorar resultats. Aquests resultats responen al treball, 
esforç, constància i buscar les errades per a poder solucionar-les. 

Aquesta junta està formada pel cap de colla que és la màxima autoritat 
dins de la colla, el segon cap de colla o el seu adjunt que és la seva mà dreta 
i a partir d’aquí s’obre un arbre on es troben el cap de tronc, cap de pinyes, 
cap de canalla i cap de baixos. Cadascú té una feina clara i distinta a la 
resta de tasques que es realitzen. La feina d’aquesta junta és trobar el lloc 
adient per a cada persona i preparar-lo per al correcte funcionament durant 
l'actuació. 

D’altra banda hi trobem la junta directiva, que es decanta per tot allò de 
caire social i econòmic pel que es refereix a la colla. 

La junta directiva està formada pel president i el vicepresident en 
primer lloc, i després consta de tresorer, que és qui porta els comptes de 
la colla conjuntament amb el secretari. També hi ha diferents vocals que 
porten diferents àrees com comunicació i jovent, entre d’altres. 

L'obligació de les dues juntes, tant de la tècnica com de la directiva, és 
actuar de forma conjunta però independent l’una de l’altra. És a dir: La 
junta tècnica ha de fer les seves funcions de manera que la directiva només 
s’hagi de preocupar per la part social, lúdica i financera. D’altra banda, la 
junta directiva no ha d’intervenir mai en la feina de la tècnica quan es 
tracta de temes que afecten al conjunt de la colla pel que fa a organització 
d’assajos, actuacions, ordre de castells, etc. 

Cada colla té els seus estatuts formats per a què tots seguim una mateixa 
directriu i les coses quedin clares des d’un primer moment. 
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5. 6 Els Nois al Concurs de Castells.

El concurs de castells no ha estat sempre una cita on els reis indiscutibles 
superen els nou pisos. Durant els seus inicis el concurs era una 

oportunitat per a les colles d’arreu de Catalunya per a mostrar quines eren 
les fites màximes de l’època. Un concurs on més que anar a guanyar, que 
també, s’anava a demostrar l’alt nivell general de les colles participants. 

La pregunta és: què pinta el Concurs de Castells quan els Nois només 
participen al Concurset? Doncs bé, la resposta és ben senzilla. El Concurset 
de Torredembarra va ser creat l’any 1997 i acollia certes colles que no 
arribaven a la puntuació de tall del concurs de Tarragona. Els amfitrions 

Taulell de classificacions del concurs de Castells de Tarragona de l'any 1982.

Ignasi Paris Molné
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d’aquest concurs de nivell reduït, però similar competitivitat, no eren altres 
que els propis Nois de la Torre, i l'organització d’aquest era ben semblant 
al de Tarragona. Les colles competirien per rondes, un jurat puntuaria els 
castells segons la seva execució i restant punts si és que es cometia una 
infracció de les normes ja fos una infracció a l’hora de dur el castell a terme 
o una infracció de caire tècnic, és a dir, que per exemple l’enxaneta pugés i 
baixés per la mateixa rengla. 

Dins d’aquest concurs que es duu a terme a la vila, s’han vist grans 
castells com el set de set de la mà de la colla local i d’altres com el quatre de 
vuit que jo mateix vaig poder gaudir de la mà dels Castellers de Badalona. 

A tot això, cal a dir que els nois no sempre han participat al Concurset, 
la colla local, la meva colla, va participar durant les primeres entregues del 
concurs de castells de Tarragona, quedant l’any 1982 cinquens amb una 
actuació que va constar de quatre de set amb l’agulla, dos de set carregat, 
tres de set per sota, i un pilar de cinc. 

Cal dir que la fita del tres per sota va ser una fita històrica per a la colla 
ja que aquest era un castell de complexitat màxima, de fet encara ho és avui 
en dia per a les colles petites i mitjanes. 27

De fotografies al concurs n’hi ha de tota mena; de castells importants, 
de castells carregats, descarregats, èpics i, fins i tot, de petites fites que a 
nivell de colla potser es van quedar petites però que a nivell personal van 
ser grans punts d’inflexió. 

Aquest va ser el cas, per exemple, de la Laura Galván, que es va estrenar 
com a castellera de tronc al Concurs de Dissabte a un quatre de set fent de 
terça el passat 2014. 

Si hagués de definir el concurs amb una sola imatge tindria un gran 
dilema davant, un tres de deu? Un quatre de nou net? Una torre de vuit 
sense folre? Hi ha moltes imatges que podrien descriure el Concurs, però 
potser les millors imatges no són de castells, potser són de gent. 

Com bé intento explicar en aquest apartat, la història dels Nois al 
concurs és una història d’amor-odi que dura des de fa molts i molts anys, i 
de tota la recerca que he pogut fer, hi ha una imatge que m’ha captivat des 
del segon que la vaig veure per primer cop. 
27Brotons, Xavier (1995) Taulell de classificacions del Concurs de Castells de Tarragona extret del 
llibre ‘’Castells i Castellers, guia completa del món casteller’’,
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Aquesta imatge il·lustra la veterania d’alguns dels castellers més 
experimentats de la colla, com una canalla tan poc experimentada tant en 
els castells com en la vida està esperant el seu torn per a desafiar la gravetat. 
Ens ensenya com les emocions broten i surten a la llum entre colles que 
esdevindrien mítiques.28

5. 7 Els quatre principis i la evolució de la tècnica 
castellera.

El món casteller es sustenta sobre quatre principis que són indispensables 
en qualsevol colla moderna. Aquests quatre principis són la força, 

l’equilibri, el valor i el seny. Podríem dir que cadascun d’aquests principis 
es manifesta en una part concreta del castell, encara que tots els membres 
que formen una colla han de tenir els quatre valors, que, podem dir, que es 
divideixen en els següents apartats:

La força és aquella propietat que necessiten tots els castellers, tant de 
tronc com de pinya. Un exemple clar és el baix, que necessita molta força i 
concentració per mantenir la postura i l’esquena recta. Tot i així, no aguanta el 

Canalla dels Nois esperant a la Plaça de Braus. 28

28Fotografia cedida per Montse Huguet.

Ignasi Paris Molné
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castell ell sol, sinó que s’ajuda de les crosses, 
l’home o dona del darrere i de l’agulla, així 
com dels laterals, daus i primeres mans, 
cadascú fent la feina que li pertoca.29

La pinya vista des de dalt, sembla una 
munió desordenada de gent que només 
està per tapar el forat i si és necessari, fer 
menys dura la caiguda. Però no és pas així. 
La pinya és la base del castell, i si no està 
ben quadrada, l’estructura no anirà enlloc. La 
pinya es forma de dins cap enfora: primer 
s’agafen els baixos i es quadren les mides, tot 
seguit entren els homes i dones del darrere 

29(Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya) Imatge extreta del llibre ‘’Fem pinya’’. 
30Castells que porten dos o tres pinyes, una sobre l’altra per a major estabilitat.
31Esport que consisteix en caminar i saltar sobre una corda.

i s’agafen entre ells per no perdre les mides amb l'entrada de les crosses que 
va seguida de l'entrada de les agulles. Un cop el nucli és format, entren els 
primeres mans, que solen ser els més alts i agafen els segons pels glutis. 

Simultàniament a la entrada dels primeres mans, entren els laterals, que 
controlen el moviment lateral dels segons i serveixen d’ajuda als daus, que 
agafen un segon amb cada mà fent una espècie d’ics amb els braços. 

La segona propietat és l’equilibri, que es troba quasi en la seva totalitat al 
tronc, o si es fan castells folrats o emmanillats30 també podem trobar-ne en 
el folre o les manilles. 

L’equilibri és fonamental. Aquell art de mantenir-se de peu sobre un 
objecte o en aquest cas persona sense necessitat d’agafar-se per a no caure. 
L’única manera de perfeccionar aquesta propietat és per mitjà de la pràctica 
i la constància a l’assaig. També poden ajudar altres esports com el slacklin31 

que ajuda a perfeccionar el moviment de peus sobre superfícies petites.
La tercera propietat és aquella que més costa trobar. El valor no només 

és una paraula que es diu durant el discurs del cap de colla abans d’una 
actuació important, el valor es demostra a assaig, cada dia, sense fallar, sense 
preocupar-se per un mateix i preocupant-se pel conjunt de la colla, perquè 
per a deixar-te la pell per a una colla se n’ha de tenir molt de valor. També 
coincidim tots amb que el valor és allò que s’ha de tenir per a ficar-se en una 
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pinya quan les coses no van bé, disposat a parar el cop dels teus companys, i 
sobretot, valor és allò que ha de tenir la canalla, valor i confiança amb la gent 
que l’aguanta. 

Arribat a aquest punt només queda parlar del seny. Ara però, m’agradaria 
parlar de persones que han arribat al món dels castells i que fan d’aquesta 
tradició que tant ens agrada, una activitat més segura. Em refereixo a metges, 
fisioterapeutes, massatgistes i tots aquells altres membres del món de la salut. 
En el nostre cas tenim per exemple el Carles Miracle i l’Ignasi Rius, que 
són de gran utilitat després d’una caiguda a l’hora d’ajudar a les persones 
implicades en l’impacte. Seny però, també n’ha de tenir la junta tècnica, que 
liderada pel cap de colla, ha de tenir sempre clars els límits de la colla. 

Si parlem d’evolució, cal tenir en compte dos punts indispensables. La 
participació de la dona, importància de la qual ja n’hem parlat al punt 5. 3 i de 
la introducció del casc, que va ser una innovació d’importància clau a l’hora 
de la seguretat dels més petits. 

5. 8 Cartells i propaganda emprada.

En aquest apartat del treball la recerca ha estat de caire fotogràfic. L’únic 
que es pretén és ensenyar la propaganda i alguns dels cartells emprats 

per atraure camises tant a les actuacions com als assajos. No hi ha tots els 
cartells, només és un minúscul tastet d’història gràfica de la colla. 32

32 Totes les 
fotografies 
dels cartells 
han sigut 
cedides per 
l’Eloi Girol.

Ignasi Paris Molné
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5. 10 Entrevistes.
(Cap de les respostes de les entrevistes han estat modificades de cap manera).

Entrevista a Luís Gonzalez; segon del Pilar de Sis.
-Consideres el pilar de sis el teu Castell màxim o el compararies amb, per 
exemple, el 2 de 7? Per què?

Antigament el pilar de sis tenia molta més importància que qualsevol 
altre Castell que es dugués a terme durant l’època, molt més important i 
valuós que la torre de set, ja que contava com un 3 o 4 de vuit. Jo també 
li dono molta importància ja que el pilar és el Castell més tècnic que hi 
ha ja que s’aguanta en sí mateix, i per acabar d’adobar vam ser la primera 
colla a fer-lo després de cinc anys de sequera de pilars. 

-Quin creus que era el motiu pel qual només fos possible carregar el pilar de sis 
dos cops? (Falta de tècnica, d’assaig, excés de pes…)?

El motiu és més senzill que la falta de tècnica; el pilar es va carregar 
abans de l’accident del David Sánchez, després de l’accident com es lògic 
la família va deixar de venir i donat que al pilar hi pujaven tant ell com 
el seu germà (del total de la família sis eren membres de tronc d’altres 
castells, només dos al pilar, sense contar membres de pinya). Llavors arran 
d’aquest accident va haver de suspendre’s el pilar de sis. Va ser un cop tan 
dur que de ben poc no pleguem tots. (Especial insistència en què no era 
problema de pes, assaig ni tècnica).
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-Quants cordons de pinya hi havia aproximadament pel pilar? Creus que eren 
suficients?

Aproximadament uns quatre cordons. Jo trobo que són suficients, però 
mai ve de més uns quants cordons extra per donar confiança al tronc i 
sobretot a la canalla. 

-Creus que ha millorat la tècnica dels castells en algun aspecte específic?
Jo considero que no, ja que les famílies eren les que havien viscut tota la 
vida els castells i ara és una cosa més extensa. Abans érem els de tota la 
vida, i fèiem el mateix patint més. 

-Si poguessis tornar un sol cop a fer castells quina plaça escolliries per actuar? 
Perquè?

Sens dubte la plaça de la Verdura (també anomenada Plaça de la Vila) 
ja que des de ben petit els veterans sempre havien dit que és la plaça on 
s’han fet grans castells tota la vida; sempre s’han fet castells importants i 
per rematar és la plaça del meu poble. 

Entrevista A Eloi Girol (Cap De Tronc).
Dades Formals:
Edat: 23 Anys. 
Anys com a casteller: 8 Anys. 
Junta directiva i carrecs:
2010: Adjunt al president i ajudant del vocal de jovent. 
2011: Vocal de Publicitat. Comissió de concur-7. Comissió de festes. 
2012: Vocal de Publicitat i adjunt al vocal de Jovent. Comissió del concur-7. 
2016: Comissió de festes final de temporada. 
Junta Técnica i càrrec:
2013: Adjunt al cap de colla. 
2015: Cap de tronc. 
2016: Segon cap de colla. Cap de tronc. 

-Quin va ser el teu primer Castell de set a tronc i a quina posició estaves? I 
castells en total?

El 3 de abril del 2011, quart en un 3d7. 
En total he fet 139 castells dels quals 13 carregats, ja sigui per caiguda del 
castell en el qual jo anava o en el cas de, per exemple, l’últim quatre amb 
el pilar caiguda del pilar un cop el quatre ja estava descarregat. 

-Com a cap de tronc, quina és la fita que consideres més important de la teva 
feina feta durant tot aquest temps?

Realment no he aconseguit els meus objectius, però sí hi ha dos fites molt 
importants. 

Ignasi Paris Molné
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Per començar que els castellers de tronc tinguin una disciplina i una 
responsabilitat. No és un joc, és un treball en equip, on la salut dels teus 
companys depenen en bona part de la teva situació mental i física. I no tot 
es realitza a un assaig. La preparació ha d’anar conjunta amb la resta, i això 
comporta un esforç constant, on es coneixen, comparteixen experiències, 
rectifiquen i s’ajuden entre ells. D’altra banda, la reducció del pes, després 
de veure quarts de 50-60kg, terços de entre 65-86kg i segons de 90-130kg, 
aquest any hem reduït el pes de quarts que es troben entre 40-50kg, terços de 
entre 50-65kg i segons de 60-110kg. Encara falta una gran feina en reduir 
pes a segons i perfeccionar l’estructura però el canvi ha estat important. 

-Quin és el Castell que consideres més complicat, tant a nivell tècnic com a 
nivell humà (volum de gent)?

Actualment fora de les nostres fronteres, però el 3d8ps, 2d8 i 4d9 són 
castells que requereixen un gran compromís dels castellers, una tècnica 
fins i tot insultant, a banda d’una concentració exagerada. 

-Quines qualitats ha de posseir algú per a ser ‘’titular’’ al tronc d’un Castell?
Respecte, responsabilitat, compromís, seny, equilibri, valor i força.

-Entrant ara a nivell personal, ser cap de tronc durant aquests anys t’ha donat 
més moments d’il·lusió o mal de caps? En recordes algun de concret?

Realment molts més maldecaps. D’il·lusió em quedo amb dos: el moment 
que vàrem descarregar el pilar de 5 basat en el Eduard J. i la Laura G. ja que 
era un objectiu que tenia molt clar i alguns em deien que era impossible, 
jo hi confiava plenament en què tenien la capacitat i evidentment ens van 
sorprendre. D’altra banda el moment en què la Maria T. va descarregar el 
seu primer 4d7, ja que és una persona molt complidora amb la colla però 
no va ser fàcil la seva preparació. 
Respecte a maldecaps en mostro ben pocs, perquè en el moment que 
escolto l'amenaça que “ si no pujo marxo” la meva resposta ha estat 
sempre molt clara, “la porta és ben grossa, i si no ho tens clar demano a 
la directiva que obri la porta del darrera ” perquè en la meva opinió en 
el moment d’aquestes amenaces, la persona en qüestió perd la part més 
valuosa d’un casteller de tronc, el respecte als companys. Tot i ser tant 
contundent la situació m’incomoda i sovint em replantejo si la culpa és 
meva per no deixar clares les coses de bon principi. 

-Ara que arriba el final de la temporada, creus que t’ha quedat alguna cosa per 
fer, o creus que acabes temporada amb la feina feta?

Crec que m’he quedat al 10% dels objectius, també he de dir que els 
objectius eren cara 4 anys mínim i en tot moment ha de ser la colla qui 
decideixi el camí a seguir. 

-El dos de set és un Castell de dificultat màxima per a la nostra colla, creus que 
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aquest any no s’ha dut a terme per falta de compromís, falta de tècnica del tronc, 
falta d’habilitat, de pràctica o algun altre element?

Des del meu punt de vista el 2d7 no era un objectiu assolible aquest any. 
L’ objectiu hauria d’haver estat perfeccionar els castells de 7, controlar-los 
en perfecció i no mostrar un patiment tot i reduir el pes en cada pis. 

-Quantes persones s’han estrenat al tronc d’un Castell sota la teva estança com 
a cap de tronc? (Aproximació)

12(Exactitud). 

Entrevista a Lluís Batet (Ex–Cap De Colla).
Dades Formals:
Edat: 48
Anys com a casteller: 17
Junta directiva i càrrec: 
2 anys de sots president (amb Lluís Escuredo de president) 
Junta tècnica i càrrec: 
4 anys de segon cap de colla (2008-2009 i 2014-2015) 4 anys de cap de colla 
(2010-2013)

-Qui et va introduir en el món dels castells? 
Vaig entrar a la colla perquè m’agradaven els castells i volia participar de 
l’emoció, l’esforç, la passió que veia a les places. Quan vaig començar era Cap 
de Colla del Ball de Diables, confiava que altre gent seguiria el meu exemple, 
no vaig tenir massa èxit. En aquell temps havíem fet La Vigília, que llavors 
no tenia entitat pròpia sinó que pertanyia als castellers i als diables. Jo tenia 
molt bones relacions amb el President dels Nois, Josep Maria Cortés, i arran 
de La Vigília m’havia començat a relacionar amb altres castellers. Vaig pensar 
que tenia una certa obligació moral de donar un cop de mà a la colla (a més, 
com ja he dit, del fet que em venia de gust). 
Cap a l’any 2004 em vaig apartar de la colla: marxava llargues temporades 
a l’estiu fora del país i a més, no m’hi sentia massa bé. L’any 2007, el Jaume 
Capdevila (Xano) va aconseguir, amb la seva insistència, que tornés a 
participar de la vida de la colla. El Lluís Escuredo n’era Cap de Colla. Encara 
que la colla estava travessant un dels pitjors moments des del punt de vista 
dels resultats, en va agradar l’esperit i m’hi vaig tornar a enganxar. Poc després, 
assumia el paper de segon cap de colla amb Jordi Cañellas al capdavant. 

-Quines virtuts ha de tenir un bon cap de colla?
No t’ho sabria dir. Cal tenir força coneixements tècnics, però això no és 
determinant. Quan jo vaig començar encara n’estava aprenent. Cal ser 
humil, obert a consells i suggeriments, receptiu a crítiques. Això sí, cal 
saber destriar el gra de la palla, els qui et volen ajudar dels qui només fan 
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nosa o fins i tot et volen posar pals a les rodes. En el meu cas la clau va ser 
tenir un equip tècnic excepcional. Respecte de les crítiques, quan estàs al 
capdavant et plouen de tot arreu, cal tenir un gran respecte cap a un mateix 
i no deixar-se desviar dels objectius, agrair les crítiques constructives, 
aplicant-les si es considera que són enriquidores i desestimant-les si un 
no hi està d’acord; però cal tenir el cap fred davant les crítiques per enveja, 
gelosia o mala fe. 
En positiu, el cap de colla ha de ser capaç de generar il·lusió, proposant 
una combinació de reptes assolibles i reptes més difícils. Ha de saber llegir 
l’estat d’ànim de la colla i ser capaç de canviar el desànim en esperança, 
quan les coses van malament. Ha de saber donar prou moviment als 
troncs com perquè tots els castellers de tronc es sentin necessaris i alhora 
donar prou continuïtat als castellers que participen en les estructures més 
complicades per tal que agafin experiència i confiança els uns amb els 
altres. Aquest equilibri és difícil de mantenir i demana molta mà esquerra 
i treball tu a tu del cap de colla cap als castellers que senten que no tenen 
prou oportunitats. Cal tenir clar, però, que l’objectiu de la colla és fer 
castells, i no pas fer contenta tal persona o tal altra. En una colla com la 
nostra hi ha cent persones que no pugen ni pujaran mai dalt d’un castell, 
una gran part de la pinya i col·laboradors, i que volen que fem grans 
castells; quan més complicats són els castells que vols fer, menys rotació 
pots tenir al tronc. Cal tenir present que si la colla té èxit casteller, atraurà 
més persones als assaigs i haurà més noves incorporacions. Cal tenir un 
equilibri entre el “bon rotllo” i el treball disciplinat i estricte que porta a 
fer grans castells a plaça. 
A plaça i als assaigs el cap de colla ha de donar la impressió, en qualsevol 
moment, que sap el que es fa. És un referent per a la colla i ha de transmetre 
seguretat i autoritat, ha de ser capaç de superar contratemps, desercions i 
murmuracions sense dubtar dels seus objectius. 
Suposo, però, que cada colla necessita d’un cap de colla amb unes qualitats 
especials que són diferents, no només de les d’altres colles, sinó també 
depenent del seu moment històric. 

-Quines experiències en vas treure de la teva estada com a cap de colla?
No sé si acabo d’entendre bé la pregunta. Si et refereixes a moments que 
han quedat marcats en la meva memòria, hi ha el primer cinc de set, 
la Diada de Santa Rosalia de 2010, o el Concurset de 2011, quan vam 
aplegar vora 200 efectius a la plaça i vam fer la millor actuació dels últims 
30 anys, o el concurs de Tarragona de 2012. 
Si et refereixes a experiències vitals, el fet de posar-me al capdavant d’una 
colla amb la història del Nois, amb una idiosincràsia molt particular que 
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va costar molt de canviar, amb una imatge no gaire afavorida de cara 
enfora, que vam aconseguir anar netejant poc a poc; fer-ho sense haver 
adquirit prou experiència per assumir el càrrec: només havia estat dos 
anys de segon cap de colla, jo, una persona que havia començat a fer 
castells passats els trenta, sense coneixements tècnics previs ni cap gran 
bagatge com a casteller; fer-ho havent d’enfrontar-me amb poders fàctics, 
plens d’enveja i mala fe; haver hagut de passar dos anys, quan realment 
podríem haver fet el salt definitiu endavant, enfrontat amb un president 
que va decidir aniquilar tot el que havíem aconseguit en els dos anys 
anteriors només per satisfer el seu ego; adonar-me que persones que jo 
considerava amigues feien costat a aquest personatge en una conxorxa 
brutal per ensorrar-me; el fet que malgrat tot això els 4 anys que vaig ser 
cap de colla coincidissin amb les quatre millors temporades de tota la 
història dels Nois; que malgrat haver de suportar els atacs de la directiva 
i del president la colla mantingués, durant 2012 i 2013 el nivell que havia 
adquirit el 2011; tot això és el que m’enduc personalment. Gràcies a això, 
quan m’enfronto amb altres reptes laborals o vitals, penso en el que vam 
fer la meva tècnica i jo entre 2010 (aprofitant l’embranzida donada per 
Jordi Cañellas des de 2008) i 2014 (amb el Badó ja de Cap de Colla, 
abans que la colla es trenqués), trec pit, i tiro endavant, convençut que 
podré sortir-me’n. 

-Personalment com has après a ser un bon cap de colla? Quines decisions/ 
vivències han sigut cabdals per al desenvolupament correcte del càrrec?

Passar dos anys de segon amb el Jordi Cañellas de Cap de Colla em 
va ajudar molt. Haver d’assumir el càrrec de Cap de Colla amb només 
dos anys de rodatge, també em va fer madurar molt de cop. Vaig tenir 
la sort de comptar amb una Junta Tècnica excepcional (la mateixa que 
havia tingut el Jordi, però canviant els papers al capdavant). El primer 
cop vaig sortir escollit amb un marge molt estret, tenia molts vots a en 
contra. Però la tècnica vàrem decidir seguir endavant. Vam aportar una 
forma de treballar als assajos que, mirada des de la perspectiva actual, pot 
semblar anàrquica i improvisada, però que va donar uns grans resultats. 
Jo tenia molt clar què volia aconseguir de l’assaig, i adaptava el com a les 
circumstàncies. 

-Quan vas entrar als Nois, vas començar com a membre de pinya o directament 
al tronc? Quin va ser el teu primer Castell? On i com va ser el teu primer pilar 
de cinc descarregat?

Era el 1999. Vaig entrar per fer pinya, però em vaig trobar al cap de pocs 
dies fent un pilar de cinc de segon a la Festa Major de Baix a Mar. Va 
ser èpic, amb el Jordi Cañellas de terç i el Jordi Huguet de baix (si no 
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m’equivoco). El Juli anava a quarts. L’enxaneta titular va recular a mig 
pujar i, amb el pilar muntat i esperant, van enfaixar una nena que no 
l’havia assajat (Laila crec que es deia). Va trompejar cap a tot arreu, se’n 
va anar enrere, el vam redreçar i el vam poder descarregar. Inoblidable. 

-Quins són els valors que creus que imperen el món casteller?.
A nivell de la majoria de les colles, respecte i seny. També afany de 
superació i esperit de sacrifici. 

-Com creus que ha evolucionat en els últims anys el món casteller?.
Tot ha anat per amunt d’una manera impensable fa sis anys. Bé, tot 
menys els Nois. També era impensable fa sis anys que una colla amb la 
trajectòria que portàvem pogués fer una davallada tan gran. 

-Que t’han aportat els castells a la teva vida personal?.
Amics; un repte; un espai per gaudir de la tradició en família; també 
molts maldecaps i molt de temps perdut; però al cap i a la fi m’han servit 
per realitzar-me i, l’etapa com a Cap de Colla, per adonar-me que sóc 
capaç de fer. 

-Com a pare de canalla castellera, que sents quan la teva filla corona una 
estructura?.

La meva filla va fer el primer pilar de quatre quan li faltaven 20 dies 
justos per fer 3 anys. Quan fa un castell només sento alegria per ella. Sé 
que li agrada molt. Per cert, només ha fet d’enxaneta en un castell a plaça. 
Aquell dia va ser molt especial. 

-Amb els anys que portes fent castells, hi ha algun castell que no hagis fet però 
tinguis l ’esperança de fer?.

De la meva època com a Cap de Colla m’han quedat pendents tres castells: 
el tres de set per sota, que vam intentar tres cops sense èxit el 2012 (en 
aquest castell no hi pujava, clar, però aixecava la plena); la torre de set, que 
va quedar en intent desmuntat a finals de la temporada 2013 (en aquest 
tampoc hi pujava); i el 4 de 8, del qual havíem fet algunes bones proves 
de tronc, sense que anés a més. 
Fa poc encara tenia esperances de fer el 2 de 7, el 4 de 8 o el pilar de 6 
com a segon. Però penso que quan la colla estigui en condicions de tornar 
a plantejar-se aquests castells ja seré massa vell. 

-Que n’opines de la colla castellera dels Xiquets de Hangzhou? Creus que va ser 
correcte que participessin al Concurs de Dissabte com una colla castellera més? .

No conec la realitat d’aquesta colla, ni el seu encaix en el seu entorn 
geogràfic i social, però és una colla castellera i fan bons castells. No veig 
per què no podien participar en el concurs. Si qui organitza el concurs té 
a bé convidar-los, no hi veig cap inconvenient. Cadascú a casa seva que 
faci el que li sembli, oi?.
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Entrevista a Joan Maria Busquets (Cap de Pinyes i Ex-
President).

Dades Formals:
Edat: 46 anys
Anys com a casteller: 33 anys (1983-2016) i continuem... 
Anys dins de la junta directiva i càrrec en possessió: 2 anys i president
Anys dins de la junta tècnica i càrrec en possessió: 11 anys i cap de pinyes

-Qui et va introduir al món dels Castells? 
Els meus pares que em van obligar a anar a fer castells a Bèlgica. 

-Quines són les qualitats necessàries e indispensables per a un bon cap de pinyes?
Indispensable un tarannà molt positiu, saber tractar a la gent, divertit i 
afable i alhora fer-se respectar. 

-Com vas aprendre a ser un cap de pinyes eficient i eficaç? Creus que la relació 
tu a tu amb els membres de la colla és imprescindible per a la comunicació? 

Mai s’ és prou eficient i eficaç, cada dia aprens coses noves. I a la segona 
pregunta, si que és totalment imprescindible, és la base d’ una bona feina. 

-Per algú que no n’entengui de castells, la pinya sembla una munió de persones 
col·locades de qualsevol manera, però això no és així, quina importància té la 
pinya a l ’hora de dur a terme el Castell? 

Sempre hi ha qui diu que l’ important és el tronc, d’ altres que és la pinya, 
la veritable munió és l’ enllaç de la pinya amb el tronc, tots junts fan el 
castell, i cada individu ha de treballar correctament i en el lloc assignat. Hi 
ha moltes posicions a la pinya i a cap d'elles es treballa d'igual postura. Des 
de la meva vessant de membre de pinyes crec que la complexitat alhora de 
muntar les pinyes i del treball que hi duen tots a terme, en el moment de 
descarregar el castell l'eufòria és màxima pel que s’ hi arriba a patir

-Quina és la pinya que més t’ha costat lligar, com te les vas enginyar?
Sens dubte el 1er 7/7 i el 1er 3/7 aa. Enginyar? veient altres pinyes d’ 
altres colles i fent un munt de proves als assajos, i lo pitjor a part de la 
dificultat de muntar aquestes pinyes son la quantitat de caps de pinyes 
que apareixen de sobte. 

-Quan un Castell va malament, l'èpica de la descarregada sempre recau en el 
tronc, però, pot una pinya salvar el Castell?

I tant, a la nostra colla s’ han salvat molts pilars de castells amb 
agulla, defenses èpiques, i una de les més èpiques el 7/7 al concurs de 
Torredembarra.

-Quina és la feina del president dins de la colla? 
S’ encarrega sobretot de la part social i d'enllaç amb la junta tècnica per 
intentar aconseguir tot allò que els hi faci falta. 

Ignasi Paris Molné
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-Dels anys com a president et vas retirar amb més bons o mals moments? En 
recordes algun d’especial? 

Va ser especialment dur, crec que vàrem fer coses molt bones i d’ altres 
que només cal pensar-hi quan faci falta. Personalment em quedo que vam 
aconseguir el millor jovent en aquesta colla

-Que t’han aportat els castells a la teva vida personal? 
De tot. Des de les més grans alegries i diades glorioses fins a dies que 
millor no aixecar-te del llit. 33 anys de casteller donen per molt.

-Com creus que ha evolucionat el món casteller en aquests darrers anys? 
Massa ràpid, arribarà l’ hora que es tocarà sostre i no se com reaccionaran 
les colles i els castellers, per als que estem acostumats a fer castells de 6 de 
7, sempre tindrem fites a millorar. 

-Hi ha algun Castell en especial que recordis amb especial il·lusió? Quin?
Sí, el 1er 5/7 va ser brutal, encara nomes de pensar-hi se’m fiquen els ulls 
plorosos. 

-Què n’opines de la colla castellera dels Xiquets de Hangzhou? Creus que va ser 
una decisió correcte la de fer-los participar com una colla qualsevol al Concurs 
de Castells? 

No va ser gens correcte al meu entendre, ja que els nostres valors castellers 
ells no els apliquen. 

6. Conclusió.

Amb aquest treball he aconseguit entendre una mica més el llarg camí 
que han hagut de caminar els castells per arribar on som avui en dia. 

He pogut comprendre una mica millor tot allò que envolta la seva història 
i tot allò que ha fet, al llarg dels anys, per ésser el que és a l’actualitat. 

També he intentat ensenyar parts que per als més novells a la colla 
eren desconegudes, i que poden portar records de tota mena a aquells que 
van viure les experiències plasmades en aquest treball. S’ha parlat de temes 
realment importants pel que fa a la vida dels Nois com pot ser la introducció 
de la dona a les estructures verticals dels castells o el famós pilar de sis, que 
durant anys va ser la marca d’identitat d’aquesta colla. A nivell personal 
crec que aquest document pot servir com a petita guia d’introducció als 
castells d’aquells curiosos que s’animin a llegir el treball. D’altra banda, 
crec que pot portar bons records als més veterans. Les motivacions que 
van fer d’aquest treball una realitat són en gran part motivacions referides 
a conèixer la història de la colla local, de la manera més objectiva possible. 



213

Els objectius principals eren, per començar, fer una minúscula 
introducció al món dels castells. Aquesta introducció ha sigut una de les 
parts més difícils de lligar ja que hi ha centenars de moments que podríem 
definir com a claus pel que fa al món casteller. Tot i així, he intentat posar 
els que jo considero més transcendentals. D’aquesta part podria destacar la 
dificultat de trobar documents fiables d’on extreure la informació i que no 
fossin simples manuscrits subjectius i poc fiables. 

La segona part ha sigut una experiència d’allò més enriquidora pel que 
fa al contingut d’història de la colla. He intentat i, crec que he aconseguit, 
recopilar alguns dels moments transcendentals pel que fa a les més de 
quatre dècades de vida de la colla castellera dels Nois de la Torre. Tota 
aquella informació que hi ha és totalment objectiva i veraç. 

La part més complicada del treball, juntament amb les parts nomenades 
anteriorment sobre la guerra i postguerra, ha sigut la part de la introducció 
de la dona, on alguns membres de la colla discrepaven sobre si havien 
sigut unes o altres. Al final però vam trobar un punt entremig on tothom 
coincidia, aquest punt que vaig trobar mitjançant el diàleg amb aquests 
membres, és el que ja està plasmat sobre el treball. 

D’altra banda, algunes de les parts que vaig fer amb més facilitat van ser 
les entrevistes. De fet, el més complicat va ser redactar-les, perquè havia de 
ficar preguntes coherents, rellevants i interessants. Un cop preparades les 
entrevistes vaig contactar amb els entrevistats, que d’una manera o d’una 
altra van prestar-se encantats a contestar les preguntes. 

Després de fer el treball crec que pot resultar de gran interès per a 
tothom que sigui una mica curiós sobre els castells, ja que no només 
reflecteix la història d’una colla, sinó que reflecteix l’efecte de la història en 
si sobre aquesta mateixa entitat. 

Jo personalment he après molt i he gaudit d’allò més fent aquest treball. 
He tingut la sort de comptar amb un grup de gent predisposada a oferir-
me tota la informació que he necessitat, tant oral, escrita com gràfica. 

Aquest treball, tot i que ha estat redactat i fet per mi, és una mica 
de tots, de tothom qui ha participat i de tothom qui gaudeixi llegint-lo, 
perquè el que he pogut aprendre durant el temps que porto fent castells i he 
pogut ratificar fent aquest treball, és que els castells, tant sigui fent-los com 
descobrint o recordant la seva història, són i seran sempre per gaudir-los. 

Ignasi Paris Molné



214

Recull de Treballs V.II. · 19(2019)

7 Bibliografia.

Llibres
MIQUEL, Carme; JUAN, Jordi; GUASCH, Roser; LLORACH, Àngela; 
PUJOL, Francesc: Imatges per recordar Torredembarra 1900-1975 
BARGALLÓ VALLS, Josep, GRAS MINGUELLA, Rosalia. La festa major 
de Torredembarra a la segona meitat del segle XIX. 
BARGALLÓ VALLS, Josep: Joan Maria Huguet i els Nois de la Torre (Primera 
edició del 2002) (copyright del text: Joan Maria Huguet i Estalella. Dipòsit 
legal: T-1570-2002) 
BARGALLÓ VALLS, Josep: Pit i amunt! Els castells a Torredembarra (Edició 
commemorativa del Xè aniversari de la colla) 
BARGALLÓ VALLS, Josep: Un segle de castells, de 1900 a 2000 en dades 
SOLSONA I LLORENÇ, Lluís. Geni casteller, Articles de recerca històrica 
castellera 
SOLSONA I LLORENÇ, Lluís. La festa major de Torredembarra (1849 – 
1950) segons la premsa. 
Repensar els Castells (A cura de Guillermo Soler, Jornades d’estudi dels castells 
de l’institut Tarragonès d’Antropologia)
BROTONS, Xavier: Castells i Castellers, guia completa del món casteller.
GARCÍA, Xavier; MORLÀ, David: Torredembarra Recull Gràfic 1870-1975 
Webs:
Article orígens dels castells: 
http://blocs.tinet.cat/actac/el-origens-dels-castells/historia-dels-castells
Article del Mon Casteller Nois de La Torre: 
http://elmoncasteller. cat/?s=NOIS+DE+LA+TORRE
Articles del Mon Casteller sobre Torredembarra:
http://elmoncasteller. cat/?s=TORREDEMBARRA
http://elmoncasteller.cat/torredembarra-tancara-el-cap-de-setmana-casteller-
amb-castells-de-9/
El mon casteller: 
http://elmoncasteller. cat/
Revista Castells:
http://revistacastells. cat/
http://www. cccc. cat/base-de-dades


