©

Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona
Complex Educatiu de Tarragona
Autovia Salou s/n
43006 Tarragona

Primera edició: novembre 2008
Text: Ada Jiménez Sales
Núria Montardit Bofarull
		 Marta Segura Pont
		 Jordi Tortosa Giménez
M. Joana Virgili Gasol
Dibuixos: Josep Serra Virgili
Correcció lingüistica: Servei Lingüístic URV
Disseny i muntatge: Josep Serra Valls
Edita: CdA de la ciutat de Tarragona
Dipòsit legal: T-1796/08
ISBN: 84-691-4706-1
Impressió: GRUPBOU

Fem un castell? / Guia didàc tica

?
L
L
E
T
S
A
C
FE M U N
GUIA DIDÀCTICA



Fem un castell? / Guia didàctica



Fem un castell? / Guia didàc tica

Presentació

Des de la Secretaria de Joventut ens és molt grat de poder-vos oferir aquest material que
suposa la culminació del temps i esforços dedicats al Fet Casteller durant disset anys!
Un dossier de treball com el que ara us mostrem es pot valorar des de moltes i molt
diverses perspectives, però bàsicament n’hi ha dues que podrien resumir la seva
importància: d’una banda el rigor que demostra; i , de l’altra, l’adequació a la perspectiva
amb què ha estat elaborat, ja que va dedicat a un públic especial. En principi va destinat
als centres educatius, tant a primària com a secundària; però, alhora, ha de servir com
a eina divulgativa de la tradició castellera, i ha de poder arribar a tot aquell encuriosit pel
tema.
Aquesta perspectiva propera i rigorosa, que impregna cada activitat didàctica i cada
capítol, la completa amb un material pedagògic que en possibilita el treball manipulatiu i
dinàmic.
Així, tant el Dossier de l’alumne com la Guia Didàctica que l’acompanya ens introdueixen
sense cap dificultat en el món casteller. Com si se seguís una història, que considerem
ben escrita, propera i viva; i que convida a ser llegida o treballada de manera atenta i
interessada.
Un cop traduït a diferents llengües, un públic molt ample podrà conèixer des dels orígens
dels castells, fins als diferents aspectes d’organització; o també des de l’ambientació i la
festa que els acompanya, fins a les diferents colles del nostre territori.
Aquest material, a més de l’experiència educativa, té un altre valor intrínsec, que de segur
que farà arrelar el Fet Casteller entre el gran públic entès o neòfit. I això és així perquè
aixecar castells comporta tradició, força, treball en equip, desig de superació i d’arribar
cada cop més amunt amb l’esforç de tots... i aquest són desitjos que hem d’ensenyar als
nostres joves, però que també hem de fer arribar a molts altres pobles que els vulguin
compartir.
Agraïm, doncs, el suport del Consell Comarcal de l’Alt Camp, de Repsol; i sobretot, la
bona elaboració d’aquest material que vàrem encarregar al Camp d’Aprenentatge de la
ciutat de Tarragona. Esperem que tindrà la difusió, l’ús i l’acollida que de ben segur que
es mereix. Pit i amunt!
Jean-Marc Segarra i Mauri
Coordinador Territorial de Joventut a Tarragona
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Pròleg

Valls, bressol dels castells
Arreu de Catalunya existeixen moltes colles castelleres; fins i tot n’hi ha a les Illes Balears
i, de des fa molt poc, a Xile estan aprenent a fer castells. És a Valls, però, on es van
començar a fer castells i on la tradició està més arrelada des de fa anys. Les colles
Vella i Joves mouen centenars de vallenques i vallencs que lluiten per superar-se diada
rere diada, però també demostren que l’amistat i el treball en equip són valors molt
importants.
A les vostres mans teniu un material de treball que us farà conèixer els castells des que
es munta la pinya fins que s’acaben de descarregar. Coneixereu què és un enxaneta,
el folre o com comptar els pisos. També aprendreu la història dels castells i en quins
municipis catalans hi ha una o més colles. Espero que quan acabeu de treballar aquest
material tingueu més ganes de conèixer el món dels castells i, encara millor, que us
animeu a fer-ne, a formar part d’alguna colla i del fascinant món casteller.
Carme Mansilla i Cabré
Presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Camp
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1. JUSTIFICACIÓ
A proposta de la Secretaria de Joventut del Departament d’Acció Social i Ciutadania
de la Generalitat de Catalunya, des del CdA hem elaborat un material didàctic, “Fem
un castell?”, adreçat a l’alumnat català, per donar a conèixer una de les tradicions
popular més arrelades a les nostres contrades, amb nombrosos adeptes.
Hem plantejat un seguit d’activitats variades, manipulatives i actives per tal que
resultin tan atractives com sigui possible als nostres nois i noies. Hem defugit
voluntàriament aspectes excessivament tècnics i complexos que els facin pensar
que és quelcom massa complicat i els pugui desanimar a participar-hi. Al contrari,
hem pensat en tots els objectius i estratègies que els puguin engrescar i alhora
entenguin els avantatges del treball cooperatiu i en equip.
En aquesta seqüència didàctica, els estudiants partiran de la història dels
castells, per endinsar-se en les arrels, i faran un trajecte en el temps que els
permetrà ordenar cronològicament els fets més significatius i treballar conceptes
cronològics com la successió, la simultaneïtat, l’evolució, el canvi, etc. Així
mateix, farem “pràctiques” de muntatges de castells, per tal d’entendre’n la
complexitat estructural i aprendre un vocabulari bàsic, que els permeti expressarse correctament a l’hora de comptar els castells. Hem proposat l’organització
d’un concurs, mitjançant fitxes de fusta que ens acosten a la complicació d’una
construcció real.
Evidentment, una organització humana d’aquesta envergadura necessita un cap
de colla que distribueixi i coordini les tasques. Un cop més, emprarem l’empatia
a fi de copsar les funcions i les responsabilitats d’aquest personatge. Com
a tret caracteritzador de cada colla, tractem el vestuari amb què abillem els
alumnes per entendre la funció de cada peça i diferenciar les principals colles
catalanes.
La música i els instruments són també part substancial de la festa; per aquest
motiu, els nois i les noies poden experimentar amb els sons i els ritmes.
La localització de les colles sobre un mapa gegant de Catalunya,
els permetrà d’observar-ne la distribució i endevinar les zones
més castelleres. Així, acabem amb una activitat final sobre
les festivitats més assenyalades i on es duen a terme.
Per fer l’activitat didàctica hem previst un material escrit
per a l’alumne/a, amb uns adhesius encunyats per a la
seva compleció i un seguit de materials manipulables, que
permetran dinamitzar i motivar el grup:
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• Vestuari per a dues edats diferents (8 i 10 anys).

•  Instruments musicals: 1 gralla i 1 timbal.

•  6 jocs de mòduls de construcció: “El castell desmuntable”.

•   6 jocs de construcció de fitxes d’un castell: “La meva
colla”.
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•

4 jocs de cartes de colles: “Les famílies castelleres”.

•

1 dòmino.

•

1 mapa gegant de Catalunya i les banderoles.

Fem un castell? / Guia didàc tica
•

2 jocs de sis samarretes (en dues talles de 8 i 10 anys)

D’altra banda, en el dossier hi hem inclòs una àmplia varietat d’activitats escrites,
en les quals s’estimula l’observació, la deducció, el treball en equip, l’ordenació,
la classificació, la identificació, la construcció, l’anàlisi, l’extracció de conclusions,
la localització d’errors, la integració, la responsabilitat, el gaudi, la lectura, etc.
Hem procurat incloure-hi força exemples que propiciïn la cooperació i l’elaboració
de tasques en conjunt, per valorar la importància de l’associacionisme per a dur
a terme grans projectes.

2. CONTINGUTS
FETS, CONCEPTES I SISTEMES CONCEPTUALS
1. Història comparada dels castells
2. Parts d’un castell
3. Tipus de castells. El muntatge
4. L’organització
5. El vestuari
6. La música i els instruments
7. La distribució de les colles
8. Les places castelleres i les celebracions
PROCEDIMENTS
1. Ordenació d’imatges i textos
2. Conceptes cronològics: canvi, durada, ritme, successió,
simultaneïtat, evolució, permanència...
3. Ordenació comparada de fets
4. Ús d’un eix cronològic
11
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5. Compleció d’imatges i de textos
6. Muntatge i desmuntatge de castells
7. Identificació d’imatges
8. Ús del vocabulari específic
9. Observació directa i indirecta
10. Còmput de castells
11. Comprensió dels conceptes bàsics treballats
12. Identificació d’errors
13. Seguiment de les instruccions del cap de colla
14. Lectura d’imatges i interpretació de llegendes
15. Anàlisi, deducció i extracció de senzilles conclusions
16. Identificació de la música de la festa
17. Localització de les colles castelleres catalanes
18. Interrelació entre informació visual i escrita: ciutats, sants, festes
castelleres i dates
19. Ús del glossari, la bibliografia i d’enllaços informàtics
ACTITUDS, VALORS I NORMES
1.
2.
3.
4.

Valoració del treball associatiu i del paper del líder
Respecte cap al material comú usat
Participació en les tasques comunes proposades
Respecte cap a les diferències individuals que completen el treball
grupal
5. Valoració del patrimoni i del costumari català
6. Realització d’un treball personal acurat i ben fet

3. OBJECTIUS
En acabar la seqüència didàctica, l’alumne/a hauria de ser capaç
de:
1. Fer ordenacions cronològiques i comprendre el significat
de canvi, continuïtat, ritme, durada, successió i simultaneïtat
2. Comprendre l’origen i les etapes més importants
del fet casteller
3. Identificar les parts principals d’un castell i aprendre’n el vocabulari específic
4. Ordenar informacions visuals i textuals
5. Treballar en equip a partir de les instruccions d’un
responsable
6. Manipular amb respecte els materials didàctics
dissenyats
7. Entendre la complexitat estructural i organitzativa
12
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en la formació dels castells
8. Llegir les estructures castelleres
9. Comprendre el paper de cada component d’un castell
10. Identificar el vestuari típic de les colles més importants i properes a l’entorn de
l’alumne/a
11. Conèixer els instruments musicals i les melodies usades en el procés del
muntatge
12. Localitzar les colles castelleres catalanes al seu lloc d’origen
13. Identificar algunes places castelleres amb els patrons i les diades de festa
14. Valorar el patrimoni cultural català
15. Gaudir de l’activitat per aprendre a participar en els castells de manera
activa

4. EL MATERIAL VA ADREÇAT A.....
Als alumnes d’educació primària, de cicle mitjà i cicle superior, per tal d’estimularlos a participar activament en les festes tradicionals catalanes, específicament en
els castells. Per aquest motiu, alguns materials (el vestuari) disposen de dues
talles per adequar-se a la variabilitat de l’edat. Tanmateix, si el professor ho creu
oportú, pot adaptar algunes d’aquestes activitats per a cicle inicial o a primer cicle
d’educació secundària obligatòria. En l’apartat de Materials Complementaris, us
facilitem una sèrie de materials dividits per a cicle inicial i per a educació secundària
obligatòria que pot ser-vos d’utilitat.

5. TEMPORITZACIÓ
Considerem que s’ha de dedicar un matí a realitzar les activitats, és a dir,
unes tres hores. Tanmateix, depèn de l’organització que faci el professor/
a, de l’aprofundiment dels temes que tractarà o de la participació activa
dels alumnes.
A títol orientatiu, anotem:
Apartat
Apartat
Apartat
Apartat

1 ........... 20 min
3 ........... 20 min
5 ............ 30 min
7 ............ 30 min

Apartat
Apartat
Apartat
Apartat

2 ............. 40 min
4 ............. 20 min
6 ............. 20 min
8 ..............20 min

Total .......................... 3h

6. ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES
Aquest material es pot dur a terme de manera autònoma,
en què el centre escolar sol·licita al CdA o a Joventut el
material, dossiers i manipulatius, i el seu mateix professorat
13
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desenvolupa l’activitat. Així mateix, es pot dur a terme amb la direcció directa dels
professors/es del CdA o bé de monitors preparats per a aquesta actuació.
En el primer cas, els docents recolliran els quaderns i els objectius previstos al CdA.
Lògicament, el centre serà el responsable de l’ús del material de préstec i l’haurà de
vetllar curosament, a fi de retornar-lo en un excel·lent estat de conservació. En la
segona possibilitat, el professorat responsable del CdA portarà tot el necessari al
centre docent, el qual l’ajudarà en el muntatge i en cedir-li un espai adequat.
1. I quan comencen els castells humans?
En aquest primer apartat, es pretén fer una ràpida presentació d’alguns fets històrics
generals i específics, relatius al món casteller que haurem de llegir conjuntament.
A continuació, agafarem els adhesius que col·locarem en l’eix cronològic de
les pàgines 10 i 11. A la banda superior, posarem les referides als castells i,
a la inferior, les històriques: els anys donaran les pistes de l’ordenació a la
mainada:
•
•

1780 Tarragona, 1805 Valls, 1820 Tarragona, 1851 Valls, 1930 Tarragona,
1951 El Vendrell, Valls 1981, 2000 Tarragona.
Napoleó, tren, F. Macià, F. Franco, II Guerra Mundial, Usa 1969, J. Pujol,
moneda única.

Aquesta seriació ens servirà per treballar de forma oral i
conjunta conceptes cronològics bàsics, amb els alumnes més
grans, com són el canvi (a través del vestuari o de la tècnica),
la continuïtat (dels castell a través del temps), la durada (anys
de governs, dels castells), ritme (pujades i baixades del fet
casteller), successió (diferents personatges), simultaneïtat
(comparació entre els fets històrics i castellers), etc. Alhora,
si ho creiem convenient, podem pintar o marcar en un color
diferent els esdeveniments dels segles XVIII, XIX i XX. La
resolució de les dues preguntes ens ajudarà a fixar les
idees bàsiques.
14
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2. Com es munta un castell?
Per tal de simular la pràctica de la construcció d’un castell, obliguem a una lectura de
baix a dalt de les ordres que ens permeten muntar amb els adhesius tot el procés.
Pensem que el vocabulari es treballa d’una manera senzilla, sense caure en els
tecnicismes, perquè els alumnes el comprenguin i, a poc a poc, el memoritzin i
l’assimilin.
Al final (pàg. 43 i 44), hem inclòs un vocabulari, que permet cercar els termes no
compresos.
•  Pàg. 14 (1): Castell desmuntable
Material: 6 conjunts de mòduls cilíndrics.
Jugadors/es: la classe es divideix en 6 grups.
Instruccions: Sis conjunts de deu estructures cilíndriques de fusta de mides
diferents (cadascun dins d’una caixa de plàstic), amb els castellers de sis colles
impreses a les seves cares, permeten construir diversos models de castells i
introduir el vocabulari adient per a cada pis (la pinya, els baixos, els dosos...)
fins arribar al pom de dalt. Els alumnes hauran d’identificar el nom de cadascuna
de les parts.
•  Pàg. 14 (2): A continuació, escriuran els noms de les parts, al costat del
castell (de baix a dalt): pinya, folres, manilles, quarts, quints, sisens, dosos,
aixecador i enxaneta.
•  Pàg. 14 (3): Joc de cartes de les famílies castelleres.
Material: 4 jocs de cartes dins d’unes fundes de plàstic.
Jugadors/es: 4 equips de 2 a 4 alumnes cadascun.
Instruccions: Es reparteixen totes les cartes (32) entre els jugadors/es i comença
el denominat jugador-mà, que ha estat escollit per mitjà d’un sorteig, el qual
començarà demanant a un altre jugador una carta concreta
d’una de les cinc colles: els minyons de Picapoll, la jove de
mas Molins, els Xiquets de Matafaluga, La vella de Malpàs
o els nens del Turonet. Si la té, la hi ha de donar.
Aquest alumne/a continua demanant
cartes als jugadors/es fins que falla. Si
succeeix així, i té un comodí, la gralla,
l’ha de donar al darrer participant, al
qual havia sol·licitat la carta, però pot
continuar jugant. Quan falli o no tingui cap
comodí, el
torn passarà al situat a la seva dreta, que actuarà de la
mateixa manera.
La finalitat del joc és formar el major nombre possible de
colles castelleres. Quan un jugador/a ha reunit una colla
sencera (format pel músic, el baix, l’aixecador, el dos,
l’enxaneta i el cap de colla), l’exposa sobre la taula i
continua la partida. Guanyarà qui hagi format un nombre
15
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mes elevat de colles. El nom de les colles és imaginari i la finalitat és identificar
i memoritzar alguns dels membres que les constitueixen.
3. Tipus de castells
En aquest apartat, treballarem les tipologies de castells i els alumnes aprendran a
comptar-los. Cal que observin la complexitat de les estructures i que en valorin la
imprescindible organització per aixecar-los.
•

Pàg. 16: 1, 2, 3 i 4.

•

Pàg. 18: 4 de 7.

•

Pàg. 19: 2 de 8 i 3 de 9.

•

Concurs de castells: La meva colla, joc de construcció d’un castell.
Material: 6 jocs en caixes de plàstic diferenciats pels colors de les seves
camises i per la mida de fitxes, per reproduir les talles dels castellers i el
lloc on hauran de situar-se.
Jugadors/es: la classe es divideix en 6 grups.
Instruccions: Cada grup d’alumnes ha de construir el castell atenent a les
ordres que donarà el cap de colla (un dels alumnes), mitjançant petits
blocs de fusta pintats amb els colors de la camisa d’unes colles castelleres
fictícies. És un joc d’equilibri, seny i paciència que pretén arribar a
coronar i desmuntar un castell amb diferents graus de dificultat. Es
poden aconseguir diverses estructures. Guanyarà el grup que hagi
construït un castell de més dificultat coronat i desmuntat sense fer
llenya (sense caure), segons les instruccions i la puntuació establerta
al quadern de l’alumne/a.

•

Joc del paquet.
Per interioritzar tot el vocabulari que es va introduint en la
seqüència didàctica, proposem aquesta activitat que dinamitza
la classe i motiva la participació. Cinc minuts de joc són suficients
per assolir els objectius projectats.

•

Joc dels disbarats.
Hi ha les 7 incongruències següents: casteller/
a fumant, gos, casteller/a amb una bota, una
persona de la pinya mirant cap dalt, un component
de la colla amb una camisa diferent, un quint que
es rasca, un nino entre els dosos.

4. Qui ho organitza tot?
Un cop més, el joc ens permetrà la simulació, en aquest cas,
del paper del cap de colla, el qual anirà donant les ordres al
16
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seu grup, la classe, que es disposarà en rotllana al seu voltant. Qui s’equivoqui o no
obeeixi serà eliminat i s’asseurà a terra.
• Fer l’enxaneta: El nen o la nena es posarà dret amb l’avantbraç aixecat i la mà
esquerra a la cintura.
• Fer l’aleta: L’infant adoptarà la posició següent: cames obertes, mà esquerra
recolzada al terra i el braç dret estirat i alçat.
• Aixecador: Es recolzarà al terra amb les cames i les mans amb el cos una mica
aixecat.
• Girar un pilar: Es pot fer de dues maneres.
o Entre tots els nens i nenes de la classe poden muntar un pilar estirats
en el terra. Quan el cap de colla dóna l’ordre, giren tots plegats primer a
l’esquerra i desprès a la dreta.
o Individualment tot col·locant les mans a la cintura i primer giren a l’esquerra
i després a la dreta.
•  Rodar un pilar: Igual que abans es pot fer de les dues maneres però donant una
volta completa sobre sí mateix.
•  Pàg. 27: de manera orientativa, segons el castell, prenem com a exemple el
primer, treballat a la pàg. 13 (dos, enxaneta, quint o sisè, baix).
5. Com ens vestim?
Agafarem la capsa on hi ha la roba d’un/a casteller/a i ensenyarem totes les
peces i explicarem com és cadascuna i la funció que té. Tot seguit, vestirem
un/a casteller/a, alhora que expliquem com es posa cadascuna de les
peces sobretot la faixa. Assenyalarem la importància de l’ús del casc
per a la seguretat dels participants i que és obligatori per a la canalla:
enxaneta i aixecador. També hi hem inclòs dos retallables: un casteller
i una castellera, que ens permeten seguir la pràctica del tema. Poden
retallar-los tots dos o que cada alumne/a triï el que vulgui, per fer-ho dins
o fora de classe.
•  El dòmino de les camises i les colles.
Material: 1 joc de dòmino amb 28 fitxes.
Jugadors/es: 2-4, que poden ser individuals o parelles.
Instruccions: segueix la mecànica del joc tradicional del dòmino, en
què cada fitxa representa un color de camisa i el nom d’una colla
castellera real. Tanmateix, a fi de facilitar el joc, hem posat també els
números que correspondrien a un joc tradicional de dòmino
S’han escollit les colles més representatives
del panorama casteller actual, segons el
barem establert la temporada 2007-08,
que va donar les set primeres colles
del país. La primera fitxa a llançar-se
serà la que coincideix la camisa amb el
nom de la seva colla. Les fitxes dobles
són:
17
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-

Colla Jove xiquets de Tarragona, lila claret
Xiquets de Tarragona, blanca ratlleta vermella
Colla Vella dels Xiquets de Valls, rosat fort
Colla Joves Xiquets de Valls, vermell
Capgrossos de Mataró, blau marí
Castellers de Vilafranca, verda.
Minyons de Terrassa, fúcsia

L’objectiu del joc és arribar a aconseguir una puntuació fixada
prèviament, jugant les rondes que siguin necessàries. El jugador que
guanya la ronda, suma els punts dels seus contrincants. Guanya el
primer jugador que aconsegueix la puntuació fixada a l’inici de la
partida.
Abans de començar, les fitxes es col·loquen de cara avall i es remouen
per tal que els jugadors agafin fitxes. Normalment, surt el jugador que
té la fitxa del doble 6 i continua el jugador de la seva dreta. Col·loca
una de les peces amb la condició que dues fitxes només es poden
col·locar juntes si tenen el mateix valor (ex.: Castellers de Vilafranca
anirà amb la camisa verda). És costum col·locar les fitxes dobles
transversalment. Si un jugador no pot col·locar fitxa ha de robar-ne
(si n’hi ha) fins que pugui tirar o, si no, passa el torn al següent. El joc
s’acaba quan algun dels participants es queda sense fitxes i guanya.
També s’acaba quan, encara que quedin fitxes en joc, no se’n pot
col·locar cap; en aquest cas, guanya el jugador que suma menys
punts.
6. Música i instruments
Entenem que aquest apartat ha de
comptar amb la implicació
del professorat de música de cada
centre. Dins del material,
hi aportem una gralla, un timbal i
la partitura del toc de castells
que també es pot interpretar
amb la flauta. Pensem, però, que
per qüestions d’higiene
només un alumne/a o el mestre/a
haurien de bufar la gralla,
ja que cal canviar cada cop
l’embocadura o l’inxa.
D’altra banda, es poden
escoltar amb CD o
baixar-se d’internet els sons
típics de la festa.
7. On tenim les colles?
•

18

Mapa i banderoles.
Material: un gran mapa comarcal
de Catalunya i banderes de
colors.
Jugadors/es: tota la classe.
Instruccions: cal localitzar
sobre el mapa de Catalunya
la ubicació de cada colla amb la
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població que li correspon i situar-hi unes banderetes de color, en què figura el nom
de la colla, la localitat i l’any de la fundació. Es pretén donar a conèixer les colles,
les localitats i les àrees o comarques amb més tradició castellera i l’antiguitat des
de la seva fundació. Atès el gran nombre de colles castelleres, les hem separades
per quatre colors que corresponen a les demarcacions catalanes.
8. Places castelleres
•   Joc de les samarretes.
Material: 6 samarretes de dues talles diferents.
Jugadors/es: tota la classe
Instruccions: mitjançant uns rodolins i un conjunt de samarretes impreses, els
alumnes hauran d’esbrinar, a partir de la imatge d’un sant o d’una santa, el
seu nom, a quina localitat correspon i quina és la data d’una important diada
castellera.
Proposem posar les samarretes a sis alumnes, sense que es vegin les
inscripcions de l’esquena. Ells, sempre de cara a la classe, mostraran la
imatge del patró, mentre es llegeixen un a un els rodolins que ens donen
les pistes per resoldre’ls. Un cop hem dit el primer, intentem que els nois/es
l’identifiquin amb una de les imatges i endevinin, per tant, el nom del sant,
santa o Mare de Déu; la ciutat adscrita, i la data de celebració de la festa
castellera.
p. 40: 1, Santa Tecla; 2, la Mercè; 3, Sant Jordi; 4, Sant Joan; 5, Sant Fèlix;
6, Santa Teresa.
Un cop l’encerten, l’alumne/a amb la samarreta es gira d’esquena per fer-ne
la comprovació i marcar-ho al quadern.
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EDUCACIÓ INFANTIL
Tot i que l’activitat està pensada per a nivells curriculars superiors, si algun centre desitja
dur a terme l’activitat amb alumnes de 3 a 6 anys, el CdA li deixarà igualment el material
manipulatiu i un quadern de model per al professorat.
El mestre/a adaptarà el material que us oferim per a aquest nivell, tot destriant les activitats
que els seus alumnes puguin realitzar. Així mateix, us adjuntem un seguit de propostes
que us poden ser útils:
1. Identifiquem un castell. Podeu fer servir la imatge de la pàgina 14.
2. Podem vestir a un nen/a de casteller/a tot destacant els trets més identificatius:
mocador vermell amb piquets blancs, pantalons blancs, camisa de color, folgada i
amb màniga llarga, faixa, etc.
3. Es col·loquen la faixa entre dos nens/es.
4. Joc del paquet de la pàgina 24.
5. Identifiquem els gests més característics dels castellers/es a través del joc. Pàgina
26.
6. Muntem un castell amb les fitxes del “Joc de construcció d’un castell” tot treballant
el vocabulari: pinya, tronc, aixecador, enxaneta.
7. Acolorim un castell.
8. Pintem les camises.
9. Ordenem de menys a més gent: pilar, torre, 3 de 7, 4 de 8.
10. Simulem la construcció d’un castell estirats a terra i treballen el vocabulari bàsic:
pinya, tronc, aixecador, enxaneta.
11. Punxen la imatge d’un casteller (pàgina 32) o d’una castellera (pàgina 30).
12. Muntem un castell amb les peces d’un joc de la capsa “Castell desmuntable”
(pàgina 14).
13. Escoltem els diferents tocs dels castells.
14. Identifiquem els instruments: gralla i tabal.
Com a objectius bàsics, ens plantegem que els alumnes siguin capaços de:
1.
2.
3.
4.
5.
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Començar a valorar les tradicions catalanes.
Integra-se en les arrels del país.
Gaudir de la festa.
Adonar-se de l’espectacle que suposa.
Identificar alguns trets significatius de la festa
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CICLE INICIAL D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Les propostes anteriors d’educació infantil són totes vàlides per a cicle inicial, però us en
detallem unes d’específiques per a aquest nivell:
1. Identifiquem els diversos castells i pilar que figuren en el quadern d’activitats.
2. Identifiquem el vestuari propi dels castellers a través de les peces de roba que hi
ha dins de la capsa “Vestuari”.
3. Col·loquem el nom a les peces de roba que porta el casteller de la pàgina 32 o de
la castellera de la pàgina 30.
4. Fem el retallable tot punxant les peces.
5. Realitzem l’activitat “Concurs de castells” amb estructures molt simples.
6. Comptem el nombre de persones que es necessiten per muntar un castell. Trobareu
les imatges en el quadern de treball.
7. Treballem el vocabulari bàsic dels castells a través de la capsa “Castell
desmuntable”
8. Cerquem els errors del castell a la pàgina 25.
9. Identifiquem els instruments musicals i acolorim-los.
10. Escoltem els tocs dels castells.
11. Identifiquem el nombre de pisos d’un castell.
12. Treballem el vocabulari casteller a través del “Joc del paquet” de la pàgina 24.
13. Fem castellers/es amb plastilina o fang.
14. Pintarem un castell i/o camises.
15. Elaborarem un cartell amb tots els elements de la festa: castell, músics, cap de
colla, etc.
16. Ens col·locarem el casc i explicarem per a què serveix.
Podem plantejar-nos els mateixos objectius que per a l’educació infantil, però a més
incloem:
1.
2.
3.
4.
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Comptar els castells i identificar algunes estructures.
Treballar un vocabulari específic senzill.
Identificar els instruments musicals i els sons.
Comprendre el sentit del vestuari i dels colors.
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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
El professorat interessat pot adaptar per a aquest nivell tot el material del quadern
d’activitats. Tot i així, us adjuntem uns textos que fan referència al fet casteller i que us
permetran treballar-lo des del vessant de la llengua.

Apoteosi del castell
(...)
I, braus, nerviüts, atlètics, enardits per l’esperit
de Colla forren els baixos, mig crossen els segons,
les gralles espeteguen, i tothom s’enfila amunt
i apareixen nets els terços; a baix no hi ha
bo i ningú.- Oh Déu! Si ara caiguessin...
“Amunt! Amunt, fills meus!”, les mares criden.
“Amunt va!”, se sent per dins. I el castell que
tremolava es redreça tot altiu i les gralles feta
l’aleta donen per fet el castell, mentre volen
barretines en senyal de gran triomf.
ANTONI MATORELL
(A Lluitem de Vilafranca)

Recods d’infantesa
(...)
Els terços, trepitjant caps, s’enfilen tots arrogants;
i els grallers, que’ls esperaven, llancen ses notes vibrants.
Els quarts i quints van enlaire esperonats per la gent
enfervorida i pendent del castell que va creixent.
(...)
Tothom s’aguanta l’alè. Ambdós castells van pujant,
i les gralles que’ls empenyen no paren d’anar tocant.
Només falta el més petit, el més valent, l’enxaneta,
que deixa el castell bastit en un vol com d’oreneta.
Eloi H. FALCO.
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Torres humanes
Qui gaudeix d’una manifestació castellera, experimenta en el seu si emocions úniques
que només la vida multitudinària pot oferir. En aquella jornada inolvidable el públic va
seguir amb meravellosa atenció els dramàtics moments de les construcció deIs vint-icinc o trenta castells. Tothom, com enlluernat o hipnotitzat, aguanta l’alè ensems que els
cors continuen el batec a ritme del cant que s’escampa arreu. La piràmide va tancantse i “l’enxaneta” a punt d’aixecar la tendra mà, però de vegades tot allò trontolla, les
columnes humanes es tornen bellugadisses i trencant el silenci un xiscle es deix sentir
com un xiu-xiu de neguit i un ai! d’angoixa, silenci que es torna entusiasme frenètic si el
monument aguanta i l’enxaneta, tot passant pel cim, aleteja la seva mà. Tot és gloria i
honor per aquells atletes realitzadors de la gesta.
MANUEL DE MONTOLIU

L’enxaneta
La plaça gran de la vila
és plena de gom a gom,
brandant el castell s’enfila
i a l’entorn cridant s’apila
per a guaitar-lo tothom.
Amunt va! I fent esqueneta
cap amunt hi pugen tots,
ja sols manca l’enxaneta
que abraça a sa mare inquieta,
estremint-la amb sos singlots.
-Amunt fins al cel! – febrosa
la gent crida amenaçant
i la mare tremolosa
l’empeny, i mirar no gosa,
i el nen va pujant, pujant...
Ja és dalt, el pobret somreia
quant la torre cau d’arrel,
i encara al morir se’l veia
com alçant els braços deia:
-Sí, mare, amunt fins al Cel! 

ANGEL GUIMERÀ.
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Podem aprofitar els objectius marcats al quadern per a les activitats previstes i, si
treballem aquests textos, podem afegir-hi:
1. Comprendre els fragments llegits.
2. Identificar la realitat dels castells amb la interpretació literària.
3. Comprendre el vocabulari usat.
4. Llegir en veu alta els poemes per practicar la vocalització, l’entonació i la
puntuació.
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CASTELLS, DES DE QUAN?
Tot i que alguns historiadors han volgut veure precedents més antics, fins i tot mítics i
simbòlics, i d’altres els fixen a l’edat mitjana, en els balls que representaven les confraries
i els gremis a partir dels segles XIII i XIV, sens dubte el ball de valencians ha tingut una
relació molt directa amb l’aixecament de les torres humanes. Podem dir que aquesta
dansa ha estat la precursora dels actuals castells. A Tarragona, la primera menció
d’aquest ball es remunta al 1687, però, tanmateix, en el primer terç del segle XIX, se’ls
coneixia dins la comarca del Penedès amb el nom de valencians. L’historiador Eusebi
Ribas, en una monografia vallenca, ens assabenta que el 5 de maig del 1712, la dansa
dels valencians va acompanyar la Mare de Déu del Lladó. Tanmateix, les colles dels
balls de valencians a les nostres comarques no foren un fet aïllat. Així, un document
trobat a l’arxiu de la parròquia de l’Arboç ens informa que el 23 de gener del 1770, amb
motiu d’unes festes religioses i populars, actuaren el Ball de Valencians del Vendrell, la
Riera, Santa Margarida i els Monjos i el Catllar. Aquest últim va considerar-se el millor en
aixecar un “castell de sis sostres, acompanyat de la dolçaina”. El 1788, a l’ermita de la
Verge del Remei d’Alcover un tal Cargol, amb l’ajut d’uns quants homes, va alçar un pilar
de tres i l’any següent un pilar de quatre. Anotem també la notícia que Rafel Amat, baró
de Maldà, en la seva visita a Tarragona el 1794 es lamenta de no haver pogut veure els
castells que havia contemplat en anteriors visites a la ciutat tarragonina.
La tradició oral diu que el 1805 Valls ja comptava amb dues colles, la dels pagesos i la
dels menestrals. La primera, es va erigir com la tradicional, mentre que la segona era
més liberal. Ambdues colles han anat evolucionant i han canviat de nom al llarg del
temps; malgrat tot, es pot afirmar que la Colla dels Pagesos és l’actual Colla Vella dels
Xiquets de Valls i la dels Menestrals és la Colla Joves Xiquets de Valls. Per tot aquest
valor històric, la població és considerada el bressol dels castells. Hem d’apuntar, també,
que ben aviat la ciutat de Tarragona es va convertir en una important plaça castellera i es
va configurar la trilogia Valls, Tarragona i Vilafranca, puntals històrics del fet casteller.
La història
Al llarg del temps, la història de l’activitat castellera ha patit alts i baixos destacats que
han caminat de la mà dels períodes de crisis, de fort potencial econòmic o social o
dels estralls de la guerra. L’activitat castellera va quedar greument afectada durant la
Guerra del Francès (1808-14) i la Primera Guerra Carlina o dels Set Anys (1833-1840).
En el període d’entreguerres, s’aixequen castells importants com l’any 1819, en què
tenim constància del primer castell de vuit i ja no es parla dels balls de valencians, sinó
d’actuacions castelleres.
Aquestes colles feien les seves exhibicions no solament a Valls, sinó a molts pobles de
les comarques tarragonines, coincidint amb les festes majors o altres celebracions. En
aquests desplaçaments, disposaven de l’ajut de persones de la localitat que visitaven.
Aquestes col·laboracions van fer que sorgissin noves colles; així, sabem que l’any 1841
a Tarragona ja hi havia la Colla dels Pagesos i la Colla dels Pescadors i que cadascuna
comptava amb un bon nombre de castellers que permeteren, el dia 23 de setembre, a
la Colla dels Pagesos carregar el 3 de 8 i als Pescadors el 2 de 8, a més de muntar el
pilar de 5 que va pujar i baixar les escales de la Seu. Hem de dir que per aquests anys
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Vilafranca no disposava encara de cap colla castellera pròpia, però convidava, a les
colles vallenques, per sant Fèlix i per les festes de les dues confraries més importants
de Vilafranca, la del Roser i la de la Muxerra.
Primera època d’or. 1851-1889
A l’any 1851 s’inicia una gran etapa castellera coneguda com a primera època d’or. En
les festes de Santa Tecla d’aquest any, una colla de Valls descarrega per primera vegada
a la història el 3 de 9 amb folre. Les colles vallenques viuen els millors moments d’aquest
període històric entre els anys cinquanta i vuitanta. Així, segons la premsa, el 1852, a
Torredembarra, tenim constància que una colla vallenca va fer un castell de nou sense
folre; també sabem, que el 1881, a Tarragona, la Vella dels Xiquets de Valls basteix el
4 de 9, i la Nova de Valls eleva el 3 de 9 sense folre, i el 1883, la Vella de Valls, a Valls,
aixeca el 5 de 9 amb folre. Altres castells fets en aquesta època són: el 2 de 8 amb
folre, el 5 de 8, el 3 de 8 aixecat per sota i el pilar de 7 amb folre caminat. Referències
documentals ens fan pensar que es va fer el pilar de 7 net, i la torre de 8 aixecada per
sota. Al llarg d’aquest temps, a les poblacions de Vilafranca, Tarragona i Valls serà on
es realitzarà, per part de les colles vallenques, la major quantitat d’actuacions i amb el
nivell més alt. És per aquest motiu que encara avui són considerades les millors places
castelleres.
Decadència
L’esplendor continuà fins aproximadament el 1890 i a partir d’aquest moment comença
una forta davallada que es coneix amb el nom de decadència. La justifiquen diferents raons
històriques i sociològiques. La fil·loxera que provocà, a més d’un empobriment important,
una forta corrent migratòria cap a les zones industrialitzades com ara Barcelona. El segle
avançava i les actuacions eren cada vegada més escasses i amb castells petits. A tall
d’exemple, citem la diada de Sant Fèlix del 1920 a Vilafranca, en la qual els castellers
vallencs feren el 3 i el 4 de 6 i un pilar de 5 al balcó.
Renaixença
La recuperació de l’economia obre un nou període d’il·lusió castellera. Sabem que el
1922, a Valls, contrueixen el 3 de 7, el 4 de 7, el 3 de 6 aixecat per sota, el 2 de 6, i el
pilar de 5. Quatre anys més tard, ressorgeixen els Xiquets de Tarragona i neixen els Nens
del Vendrell.
La dècada dels anys trenta queda, doncs, definida per la consolidació castellera, l’aparició
de noves colles i la recuperació dels castells de vuit. A poc a poc es recupera el sostre
casteller, el 1930 ja tenim constància del 5 de 7, el 4 de 7 amb l’agulla i el 3 de 7 aixecat
per sota. El 1932 la Colla Vella de Valls recuperava després de trenta anys, el 4 de 8
carregat i el 2 de 7. L’any següent la Colla Nova de Valls descarregava el 4 de 8; els
Xiquets del Vendrell descarregaven el 2 de 7, i el 1935 carregaven el 4 de 8.
No podem parlar de castells durant el període de la Guerra Civil. A partir de 1939 a
cada municipi les Colles de Valls, el Vendrell i Tarragona es fusionen, obligades per
les circumstàncies, en una sola, però pocs anys desprès recuperen novament la seva
identitat. El 1946 ja hi ha dues colles a Valls i el 1950 passa el mateix a Tarragona. Cal
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parlar també del naixement de noves colles, com ara els Castellers de Vilafranca el 1948,
i del manteniment consolidat dels castells de vuit, però sense assolir el nivell anterior.
El 1951 podem parlar d’una nova etapa que comptarà amb uns protagonistes sense
competència, els Nens del Vendrell. L’any esmentat aconsegueixen descarregar, per
primera vegada en el segle XX, el 3 de 8. El 1967 fan el pilar de 6 carregat, el 1969
descarreguen el pilar de 7 amb folre i la Vella de Valls carrega el 5 de 8. Així, doncs, el
nou període arribarà a ser més brillant que l’anterior, però el procés serà més lent. En la
dècada dels setanta, colles com la Vella i la Joves de Valls, els Castellers de Vilafranca i
els Nens del Vendrell assoleixen castells com el 2, 3 i 4 de 8. És un època d’aparició de
moltes colles noves i la generalització de l’alt nivell casteller.
Segona Època d’or
S’inicia a Valls, el 25 d’octubre de 1981, quan la Colla Vella descarregava per primera
vegada en aquest segle el 4 de 9 amb folre i la Joves, el 5 de 8. L’èxit continuà i el 1982
la Vella de Valls carregava el 3 de 9 amb folre i el 1986 la Joves de Valls s’estrenava amb
les construccions de nou pisos. El 1987 els Castellers de Vilafranca s’uneixen als castells
de nou i el 1988 ho fan els Minyons de Terrassa.
És destacable la incorporació activa de la dona, ja que, tot i que puntualment havien
participat en les construccions de castells, no és fins el 1980 quan els Minyons de Terrassa
la incorporen de manera generalitzada a les colles castelleres.
Plenitud
A partir del 1992, s’inicia l’etapa més gran del fet casteller viscuda fins ara. Podem parlar
que les colles capdavanteres assoleixen més de deu castells de nou l’any i en el Concurs
de Tarragona. La colla Joves Xiquets de Valls descarrega en una única actuació el 3
de 9 amb folre, el 4 de 9 amb folre i el 5 de 8, fet que es coneix com la tripleta màgica.
Comença el període de castells superiors o de gamma extra; així, el 1993 els Minyons de
Terrassa carreguen el 2 de 9 amb folre i manilles. Altres fites aconseguides i impensables
són el 5 de 9 amb folre, el 4 de 9 amb folre i el pilar, el pilar de 8 amb folre i manilles, el
2 de 8 sense folre carregat, el 3 de 8 aixecat per sota i el 2 de 9 amb folre, 3 de 10 i 4
de 9 sense folre. S’han assolit aquests castells de gamma extra entre les Colles de Valls
(Vella i Joves), els Castellers de Vilafranca i els Minyons de Terrassa, tot i que altres
colles que enumerem per ordre cronològic, com ara la Jove dels Xiquets de Tarragona,
els Castellers de Terrassa, els Xiquets de Reus, els Xiquets de Tarragona, els Castellers
de Barcelona, els Bordegassos de Vilanova i els Capgrossos de Mataró, han assolit,
esporàdicament, castells de nou.
Hem de destacar també el gran nombre de colles noves que s’han constituït i que hem
d’ubicar en indrets tan allunyats del bressol casteller com és la Catalunya Nord i les Illes
Balears.
Així doncs, endavant!!
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ELS CASTELLS
Lema Casteller
El lema, que resumeix les característiques que, presumiblement, ha de tenir un casteller/
a, diu: “Força, equilibri, valor i seny”:
•

Força. En l’origen, les persones que formaven el món casteller provenien,
principalment, de la pagesia i estaven avesades a suportar grans pesos i fer
esforços, com ara els que han de fer els baixos, els segons, etc.

•

Equilibri. Un castell està format per una persona sobre l’altre, fet que implica un
sentit de l’equilibri molt important per sostenir-se.

•

Valor. Molt necessari sobretot per a la canalla, l’enxaneta i l’aixecador, que han de
pujar molt amunt i amb rapidesa.

•

Seny. Per saber escollir un castell que estigui a l’abast de la colla, entendre quan
s’ha de desmuntar, saber triar la millor tàctica i les persones més adients per a
cada cas, funció del cap de colla.

Vestuari
L’abillament d’un casteller és simple: Camisa, pantalons blancs, faixa, mocador i calçat.
•

Els pantalons són de color blanc.

•

La camisa és de màniga llarga i amb el color diferenciador de cada colla. Pot
portar l’escut de la colla a la part superior esquerra.

•

La faixa és de color, generalment, negre, amb llargada i amplada variable.

•

Quant al calçat, els castellers/es que pugen van descalços i els que formen la
pinya tradicionalment portaven espardenyes, tot i que ara porten calçat.

•

El mocador és de color vermell amb punts blancs.

•

El casc el porten la canalla: l’aixecador i l’enxaneta.

Parts del castell
Les parts que composen un castell són:
•

Pinya. És la base del castell i s’agrupa tot formant una estructura interna que dóna
suport al castell. Es distribueixen en baix, contrafort, primera mà, segona mà, i a
més, lateral, vent, agulla, crossa, o en cordons concèntrics de reforç i protecció.

•

Tronc. El forma la part visible del castell i està integrada per diferents pisos,
depenent de l’alçada del castell, fins arribar al pis abans dels dosos. El componen
les diferents rengles o columnes del castell.

•

Pom de dalt. Format pels tres últims pisos del castell, que de baix a dalt són: els
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dosos, (formats per dues persones), l’aixecador (el nen o nena més petit dels
castell, que es col·loca damunt dels dosos tot recolzant-hi els peus i les mans) i
l’enxaneta, que puja per un cantó del castell i, tot passant per sobre de l’aixecador,
aixeca la mà (fa l’aleta), que significa que el castell està carregat.
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•

Folre. Grup de persones que s’estructura de manera similar a la pinya i es col·loca
al seu damunt per tal de subjectar els terços i ajudar als segons en castells de més
dificultat.

•

Manilles. Similar al folre, però amb menys persones i situats al seu damunt, al
nivell dels terços, i que ajuden a subjectar als quarts.
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Per construir un castell, els baixos, un per a cada rengle del castell, s’han d’agafar pels
braços i s’ha de comprovar que el castell estigui ben quadrat. Aleshores els contraforts,
per evitar la deformació de l’estructura, s’agafen al seu darrere i les agulles entren a
l’interior del cercle que marquen els baixos amb els braços enlaire, encarats amb els
baixos. A continuació, les crosses es col·loquen suportant les aixelles de cada baix, els
primeres mans rere el contrafort, les mans laterals als costats de les primeres mans, i,
finalment, els vents es col·loquen entre els laterals, per entrar a continuació els diferents
cordons de la pinya.
Quan la pinya està muntada, els segons hi pugen a sobre, cadascun sobre el seu baix
corresponent, i s’agafen pels braços, mentre que la pinya els ancora fixant natges i
cuixes. Un cop comprovat que el castell continua quadrat i és estable, pugen els terços,
que s’agafen i fan l’última comprovació de deformació. La pressió de la pinya ha d’anar
augmentant gradualment, a mesura que es carrega pes al tronc. Si el castell està bé, es
dòna l’ordre de pujar quarts i sonen les gralles.
La música dels castells i les tonades
La música de les gralles i el tabal acompanyen i integren sempre, des del segle XIX, les
jornades castelleres abans, durant i després de la construcció dels castells.
Les melodies s’interpreten, normalment, per tres gralles i un tabal, encara que el nombre
d’instruments pot variar segons les colles i les actuacions.
Toc de matinades
Els grallers, de bon matí, fan una passejada per despertar els veïns de la població, a fi
d’anunciar la diada i donar així per començada una nova jornada de festa major.
Toc de castells
És el toc més conegut i d’interpretació obligada durant la construcció de qualsevol
estructura castellera. Desconeixem qui n’és l’autor i el podem datar-lo entre els segles
XVIII i XIX, ja que la partitura més antiga que es conserva està datada el 1834.
El toc de castells s’estructura en 5 parts: inici, pujada, aleta, baixada i sortida.
L’inici avisa al públic que el castell es converteix en un intent. La pujada consta de dos
elements: compassos binaris i ternaris, que es repeteixen fins que l’enxaneta arriba al
cim; ara les gralles toquen l’aleta, una nota llarga i aguda, que ens diu que el castell
s’ha carregat. Tot seguit, s’interpretaran dues notes pausades i llargues, seguides d’una
curta tonada joiosa, que correspon a la baixada i que es va repetint fins el moment de la
sortida, durant la qual les darreres notes s’ajusten amb la dissolució de la pinya. Aquest
toc presenta lleugeres variants, segons la tradició local de la plaça castellera.
Entrada a Plaça
Anuncia l’entrada de la colla a la plaça o espai on es realitzarà la diada. Alguns cops la
colla fa l’accés a la plaça amb un pilar caminant.
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Música per dur el pilar al balcó
Les gralles acompanyen el pilar mentre està caminant.
Toc de vermut
Invita al públic a abandonar la plaça per anar a dinar o a fer el vermut.
Places i diades castelleres
Parlem de diada castellera quan actua una o més colles castelleres en presència del gran
públic. Sol celebrar-se en un indret emblemàtic, que rebrà el nom de plaça castellera,
com ara l’ajuntament, la plaça o el carrer més important de la ciutat o poble. Es qualifiquen
depenent de la construcció més gran que s’hi ha aixecat. Així, doncs, s’han establert
places de deu (aquelles on s’han muntat de deu pisos), places de nou, places de vuit,
places de set i places de sis.
Generalment, a una diada castellera hi participa, si n’hi ha, la colla local i les d’altres
indrets que hi són convidades. La diada comença, normalment, amb la presentació de les
colles per mitjà d’una cercavila; després, per sorteig, es determina l’ordre d’intervenció
i la seva posició a la plaça. En el decurs de la diada, cada colla pot fer, amb alternança
amb les altres colles, tres castells i, a més, els pilars que clouran l’actuació.
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