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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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Han nascut dues colles 
castelleres: els pagesos i 
els menestrals!

Valls 1805

Ens agrada 
pujar uns so-

bre els altres 
en el ball de 
valencians.

Tarragona 1780

Som la repera! 
Hem fet el cas-

tell més arris-
cat, el 4 de 9 
amb folre.

Des del Vendrell volem 
fer país i descarreguem 
el primer 3 de 8 d’aquest 
segle.

Vendrell 1951

Valls 1851

Fets castellers al llarg dels anys.

1. I QUAN COMENCEN ELS CASTELLS HUMANS?
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Som tan fer-
renys com els 
nostres avis. 

Hem fet el 5 
de 8 i el 4 de 
9 amb folre!

Valls 1981

Les colles dels pescadors 
i dels pagesos ens enfron-
tem davant la catedral.

Tarragona 1820

Nosaltres pugem, però se-
gurs i segures cap amunt!

Tarragona 2000

Ens estem aficionant de 
nou als castells. Quin èxit!

Tarragona 1930

Vull ser 
cas

te

lle
r!!
!
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Aquí no es mourà ningú, ni 
per fer castells!

F. Franco (1939-1975)

Amb la Revolució Indus-
trial, cada cop hi ha menys 
pagesos i més gent a la 
ciutat.

Tren 1851

Tot i les diferències, ara 
compartim les peles.

Mentre aquests catalans 
fan castells, aprofitaré 
per conquerir Europa.

Napoleó  (1792-1815)

Moneda única 2000

Què ha passat des de que van començar els castells?
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Amb la democràcia retro-
bem les nostres arrels. 
Visca Catalunya!

J. Pujol (1980-2003)

Catalans, hem de recupe-
rar els nostres costums, 
per difícil que sigui!

F. Macià (1931-1933)

Ni Europa ni Catalunya 
estan per castells.

II Guerra Mundial
(1939-1945)

Els astronautes nord-ame-
ricans Armstrong, Aldrin i 
Collins arriben per prime-
ra vegada a la Lluna.

USA 1969
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1780

1792
1805

1851

1930
1931

1820

Completa l’eix cronològic ordenant tots els fets i alhora col·loca els adhesius al seu lloc.

On comencen els castells?  ________________________

Quants anys fa?  __________________
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1939     

1931

1951

1969

1981

1990

2000

Marca els moments del ressorgiment casteller.
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A mesura que anem aixecant el castell, vés seguint les ordres que et dóna el cap de colla 
(de baix a dalt) i posa l’adhesiu a la part corresponent:

10. Ja tenim el castell carregat!

 9 c. Acabem amb l’enxaneta, el valent/a que puja per un costat i baixa per l’altre, 
després de fer l’aleta en traspassar l’aixecador.

 9 b. Col·loquem-hi l’aixecador arrupit.

 9 a. Col·loquem-hi els dossos.

9. Situem-hi el pom de dalt, format pels tres darrers pisos amb els xiquets més joves, 
com els dosos.

8. Afegim-hi també els sisens.

7. Muntem-hi els quints, al cinquè pis.

6. Ara actuen els músics, que vol dir que ja no es pot desmuntar el castell i compta per 
carregar-lo.

5. Posem-hi l’adhesiu dels quarts.

4. Enganxem-hi les manilles, una tercera pinya del castell sobre els terços.

3. Col·loquem-hi el folre, segona pinya perquè el castell és molt alt. 

2. Disposem-hi la pinya, el conjunt de robustos castellers que s’estrenyen per formar el 
basament, per suportar els companys/es que pugen i de parar el cop d’una caiguda.

1. Enganxem-hi el cap de colla, l’encarregat de dirigir el castell.

2. COM ES MUNTA UN CASTELL?
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1 Dividiu-vos en 6 grups.

Cada grup ha d’agafar una capsa “Castell desmuntable”

Ara, heu d’aixecar el vostre castell identificant cadascuna de les parts.

2 Col·loqueu els noms on correspongui:

Dosos, pinya, quarts, aixecador, enxaneta, folre, quints, manilles, 
sisens.

3 Ara, per grups, podeu practicar el joc “Les famílies castelleres”, en què heu 
d’usar el vocabulari après.
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3. TIPUS DE CASTELLS
Quan mirem els castells de manera senzilla distingim:

El pilar El dos o torre El tres El quatre

ESTRUCTURES
SIMPLES

ESTRUCTURES
COMPOSTES

El pilar, la torre 
o dos el tres i el 

quatre

Construccions 
formades per 

dos o més cas-
tells d’estructura 

simple
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Contesta:
 En cada pis del pilar hi ha  . . . . . . . . . .   castellers/es
 En cada pis del 2 o torre hi ha  . . . . . . .  castellers/es
 En cada pis del 3 hi ha  . . . . . . . . . . . .   castellers/es
 En cada pis del 4 hi ha  . . . . . . . . . . . .   castellers/es

Els castells es compten pel nombre de persones que formen cada pis i per l’alçada, el 
nombre de pisos, és a dir, per dues xifres.
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Et mostrem el procès de construcció d’una estructura composta, un 4 de 7 amb el pilar 
o l’agulla al mig.
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Contem el castell. 

Està format per ...........  persones i té ......... pisos,
per tant és un  ........... de ...........

Està format per ...........  persones i té ......... pisos,
per tant és un  ........... de ...........
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Està format per ...........  persones i té ......... pisos,
per tant és un  ........... de ...........

Està format per ...........  persones i té ......... pisos,
per tant és un  ........... de ...........
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Celebrem amb tots els nens i nenes de la classe un gran con-
curs de castells. Som-hi!

Entre tots els nens i nenes de la classe farem quatre 
colles.

Cada grup triarà un cap de colla, que dirigirà el joc.

El cap de colla agafarà la capsa “La meva colla” i la 
portarà a l’indret que hagi decidit el professor/a de la 
classe on us heu de col·locar.

Munteu el castell que digui el cap de colla i escriviu la 
puntuació que aconseguiu.

1

2

3

4
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Colla A Colla B Colla C Colla D4  de  7

Carregat: 135 punts

Descarregat: 159 punts

Llenya:  0 punts

Colla A Colla B Colla C Colla D3  de  8

Carregat: 301 punts

Descarregat: 355 punts

Llenya:  0 punts

Colla A Colla B Colla C Colla D
2 de 9 amb folre i 

manilles

Carregat: 980 punts

Descarregat:1176 punt

Llenya:  0 punts

Colla A Colla B Colla C Colla DPuntuació total

Anoteu la puntuació obtinguda per les diferents colles.

Ha guanya
t la 

coll
a

!!!
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Poseu l’adhesiu que correspongui al castell que us diem:

3 de 7 2 de 9
4 de 9
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Pilar de 6 2 de 8
3 de 9
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1

2

3

4

La classe triarà un cap de colla.

Feu una gran rotllana.

Seguiu les instruccions del cap de colla per tal de fer els castells o les parts que 
ens digui.

COMPTE!  Qui s’equivoca o es queda sense grup s’elimina i s’asseu a terra.

JOC DEL PAQUET

Agafar-nos 2

Agafar-nos de 3 en 3

Afagar-nos de 4 en 4

Agafar-nos de 4 en 4 i 
deixar-ne 1 al mig

Agafar-nos 3 + 2

Agafar-nos tots

Fer els dosos

Castell de 3

Castell de 4

Castell de 4 amb pilar 
al mig

Castell de 5

Pinya



Fem un castell?

��

Observeu el dibuix i assenyaleu les 7 incorreccions.

JOC DELS DISBARATS
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El cap de colla és qui organitza tot el castell i els castellers l’obeeixen en tot.

1

2

3

4

Escolliu un cap de colla.

Feu una gran rotllana entre tots i totes.

El cap de colla es posa al mig.

Heu de fer tots els gestos que us indiqui.

Qui dubti o s’equivoqui, serà eliminat i s’asseurà a terra.5

4. QUI HO ORGANITZA TOT?

Fer l’enxaneta

Fer l’aleta Aixecador

Gira un pilar
Roda un pilar
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Imagineu-vos que sou el cap de colla i heu de triar la funció per a cada personatge. 
Escriviu què faria cadascú segons les seves condicions físiques: enxaneta, baix, quints, 
dosos.
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5. COM ENS VESTIM?

Necessitem un parell de voluntaris.

Aneu a buscar la roba i, si voleu, us poden vestir.

Mireu com van vestits els castellers.

Esteu a punt de començar?

 Us heu de treure les sabates.

 Poseu-vos els pantalons blancs.

 Ara la camisa.

 Demaneu a un company/a que us ajudi a posar-vos la faixa.

 Poseu-vos el mocador lligat al coll.

1

2

3

4

5
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Retalleu el casteller i la castellera i els seus vestits.
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EL DÒMINO DE LES CAMISES I LES COLLES
Allò que diferencia cada colla és el color de la camisa, ja que els pantalons blancs, la 
faixa negra i el mocador vermell amb punts blancs són comuns.

Per a poder jugar al dòmino de les camises i les colles, us ajudarà la llegenda que us 
donem, ja que aquestes fitxes són els dobles que inicien el joc.
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La música té un valor molt important, ja que marca el ritme de les actuacions.

Està composta per una banda d’una o més gralles i d’un timbal o tabal.

Hi ha diferents tocs, com ara:

Toc de matinades. L’interpreten quan les colles passegen pels carrers, per anunciar la 
diada castellera.

Toc d’entrada. Anuncia que les 
colles han arribat a l’escenari de 
l’actuació.

Toc de castell.  Ens diu que el cas-
tell està preparat per enlairar-se i 
continua tocant fins que està desca-
rregat. Si fa llenya, para la música.

6. MÚSICA I INSTRUMENTS
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TOC DE CASTELLS
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7. ON  TENIM LES COLLES?

Observeu el mapa de Catalunya que teniu a la dreta.

Les colles les trobem en les zones de Catalunya pintades de verd claret.

Ara col·loqueu les banderoles a les ciutats que figuren en el plànol gegant 
que podeu posar al centre de l’aula.
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8. PLACES CASTELLERES
De sis places castelleres
el nom has d’endevinar
i el patró o bé la patrona

d’aquestes nobles ciutats.

Endevineu i marqueu

Sóc una ciutat costanera
i de gran patrimoni romà.
De la meva santa patrona
guardo com a relíquia un braç.

De Catalunya cap i casal
dono mercès per ser patrona.
Celebro la festa capital
un dia després de Tarragona.

Amb data tan assenyalada
s’omplen de flors i llibres els carrers,
carrega el castell la colla convidada
en aquesta vila que, de vella, no en té res.

A la nit cremem fogueres,
calçots de dia torrem,
quan s’acaba la primavera,
castells de nou enlairem.

Sóc la plaça més castellera
i feliç vol dir el meu patró en llatí.
Hi ha que diu que sóc la primera
com a capital del cava i del vi.

Tinc patrona pastissera
on va néixer un músic universal
mítica plaça castellera
de moments màgics i genials.

1

2

3

4

5

6

St. Jordi
Vilanova i la Geltrú
23 d’abril

St. Fèlix
Vilafranca del Penedès
30 d’agost

Sta Teresa
El Vendrell
15 d’octubre

Sta Tecla
Tarragona
23 de setembre

La Mercè
Barcelona
24 de setembre

St. Joan
Valls
24 de juny
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GLOSSARI

Actuació a plaça. Les actuacions, siguin amb una colla, amb dues o amb més, consten 

de tres rondes de castells i una de pilars. Així, cada colla té opció de bastir tres castells i 

un pilar de comiat, amb la possibilitat de fer una repetició del castell per ronda si fa llenya.  

Tanmateix, cada vegada es poden veure actuacions amb més de tres castells o, fins i tot, 
menys.

Agulla. Persona que es col·loca a l’interior del castell, amb els braços alçats fermant 
els segons i de cara als baixos. Cada baix té una agulla. Sol ser un casteller alt i prim, 
amb uns braços llargs. Quan es fa un quatre amb el pilar al mig, les agulles es posen 

encarades al pilar central i agafant el segon del pilar.

Aixecador. Penúltim casteller que puja dalt del castell. És el més menut de tots, ja que es 

col·loca eixarrancat sobre les espatlles dels dosos, ben arrupit perquè l’enxaneta pugui 
passar-hi per sobre. Cada castell sol tenir-ne un, a excepció dels cincs, que en tenen 
dos: un al tres i un a la torre.

Aleta. Fer l’aleta és l’acció de l’enxaneta d’aixecar el braç un cop és dalt de tot del castell. 

Quan ho fa, significa que el castell està carregat.
Baixos. Persones molt fortes, habitualment de baixa estatura, situades a la base del 

castell, tocant de peus a terra, i que suporten sobre les espatlles el pes del castell.

Cap de colla. Cada colla en té un. És el màxim dirigent de la colla i és el que pren l’última 
decisió de quin castell es tira a plaça, i el que sol dirigir el castell des de terra. Sempre té 

uns quants ajudants o consellers al seu voltant.

Carregar. Un castell es carrega (o corona) quan l’enxaneta arriba dalt de tot del castell i 

fa l’aleta.

Cinc.  Estructura formada per un tres i un dos (o torre) simultanis. La torre roman adossada 

darrere d’una de les rengles del tres. L’enxaneta puja pel tres i després de fer-hi l’aleta 

travessa el castell i fa una segona aleta a la torre, moment en què es considera carregat 

el castell.

Contrafort. Persona que se situa immediatament darrere de cada baix, pit contra 

esquena, i evita que s’obri, s’ensorri o es desquadri el castell. 

Crossa. Persona que acaba de lligar el baix, col·locant la seva espatlla sota l’aixella del 
baix per donar-hi suport i que no s’enfonsi amb el pes del castell. 

Descarregar. L’èxit total d’un castell arriba quan, a més de carregar el castell, tots els 

components de la colla que han pujat aconsegueixen baixar sense fer llenya; aleshores 

el castell és descarregat o, dit d’una altra manera, completat.

Dosos. Parella d’infants que pugen a sobre de l’últim pis del tronc del castell, agafats 

entre ells. Cada castell sol tenir dos dosos.
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Enxaneta. Nen o nena que culmina el castell, el que puja més amunt. Generalment, 

ascendeix per un costat del castell i descendeix per l’altra banda. 

Faixa. La faixa és un dels altres elements indispensables de la indumentària castellera. 

Se cenyeix al voltant de la cintura dels castellers i té la funció de protegir la de la 

ronyonada. 

Folre. Segona pinya del castell al pis de segons, que serveix per donar suport al pis de 

terços quan el castell és de molta envergadura. 

Gralles. Les gralles segueixen sempre una tonada determinada durant la construcció del 

castell, que varia quan el castell és a punt de carregar-se, quan es carrega i quan inicia 

el descens. Cada castell té un tabaler i tres grallers.
Intent. Quan un castell cau abans que l’enxaneta hagi fet l’aleta o si es desmunta la 

construcció abans de coronar-la. El castell no és vàlid.

Llenya. Quan un castell cau, ja sigui a mig pujar o a mig baixar.

Manilles. Tercera pinya del castell que es col·loca al pis de terços, a sobre del folre. De 
moment només s’ha donat amb el pilar de 8, amb la torre de 9, al 3 de 10 i al 4 de 10.

Mocador. Peça fonamental del vestuari i l’estètica castellera. Tradicionalment es du al 

cap, però també el porten al canell, a la cuixa (per fer d’escaló als menuts), a la cintura 

o al front.

Net. Es diu que un castell és net quan es basteix sense pinya, lliure, sense que ni baixos 

ni segons tinguin cap ajut. També es diu quan en una construcció habitualment bastida 

amb folre, es treu qualsevol ajut a pisos de segons i terços (per exemple, 4 de 9 net, torre 

de 8 neta).

Nou. Invent dels Castellers de Vilafranca, que al 1991 van fer un 9 de 7, amb un tres 
central i tres torres agafades a cadascuna de les rengles del tres. L’enxaneta ha de 

coronar els tres poms de dalt del castell o amb tres enxanetes.

Peu del castell. És la part de la base del castell més interior, en què cada casteller hi 

té una tasca específica. El formen els baixos, crosses, contraforts, agulles i els primers 
cordons de mans altes.

Pilar. Construcció formada per una sola persona a cada pis del castell. 
Pilar aixecat per sota. És un castell d’una sola persona per pis, que s’alça des de baix 

cap a dalt a pols; per tant, primer fa la seva aparició l’enxaneta i després van sortint la 

resta de castellers. La seva baixada també és per sota.

Pinya. És la base del castell, tot el cos de castellers i persones alienes a la colla que 

s’agrupen al voltant del tronc del castell per donar-hi suport. 

Pom de dalt. Equip de canalla que puja a dalt de tot del castell; el formen els dosos, 

l’aixecador i l’enxaneta. 

Quarts. Són els castellers que es col·loquen al quart pis del castell.
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Quatre. És el castell en què a cada pis hi pugen quatre castellers.

Quatre amb agulla o pilar. Estructura composta d’un quatre, al mig del qual s’alça un pilar. 

Els dos castells pugen alhora, es corona el quatre i aleshores l’enxaneta o la cassoleta 

entren a coronar el pilar del mig. El quatre baixa i el pilar queda sol al descobert, moment 

en què el castell es considera carregat.

Quints. En castells de vuit o més, són els castellers del cinquè pis.

Segons. Persones que se situen al segon nivell del castell, sobre la pinya.

Sisens. En els castells de nou pisos, són els castellers que pugen al sisè pis.

Terços. Castellers que pugen a sobre dels segons, al tercer pis del castell. 
Torre de o dos. Castell en què hi ha dues persones a cada pis.
Tres. Castell amb tres castellers agafats a cada pis.
Tres aixecat per sota. Castell amb tres persones per pis que es basteix a la inversa 
de la manera tradicional. En primera instància, apareix el pom de dalt. El castell va sent 

aixecat a pols, per sota, fins que els segons queden sobre la pinya. L’enxaneta roman 
a l’alçada de dosos fins que tota l’estructura és dalt, moment en què corona el castell. 
La baixada es fa a la manera tradicional. La dificultat d’aquest castell és fer una pujada 
compensada dels seus tres rengles.

Tronc. Part de la construcció que va des dels baixos fins al pis immediatament inferior 
als dosos, és a dir, excloent la pinya i el pom de dalt.

Vents. Castellers col·locats entre el lateral d’un rengle i el lateral de l’altre rengle, entre 
crossa i crossa, que amb cada braç subjecten un segon diferent, i obren els braços en 

creu.
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ENLLAÇOS EXTERNS

•	 Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.

•	 http://www.moncasteller.com Informació castellera del punt de vista de les colles 
més grans del Món Casteller.

•	 http://www.webcasteller.com Rànquing i base de dades castellera dels últims anys. 
Es pot consultar l’agenda, els resultats de les actuacions i articles de premsa 

vinculats a l’actuació.

•	 http://www.lamalla.net/canal/castellers/ Informació a La Malla sobre properes 
actuacions, actuacions realitzades, notícies breus i altres temes de l’entorn dels 
castells.

•	 http://quints-amunt.blogspot.com/ Blog amb la informació castellera. Cròniques 
castelleres, calendari d’actuacions, resultats, articles d’opinió i altres.

•	 http://www.termcat.cat/dicci/casteller/index.html Diccionari casteller del Termcat, 

Centre de Terminologia.
•	 http://www.mallorcaweb.net/castellers El fet casteller a l’illa de Mallorca, una de 

les darreres zones d’expansió d’aquesta activitat.
•	 http://www.lawebdelscastellers.com Tutorial sobre els castellers, resum històric, 

informació sobre colles, diades i places castelleres, etc.

•	 http://www.eljoccasteller.cat	 El Joc Casteller. Simulador en línia de colles 
castelleres.
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Des del Vendrell volem 
fer país i descarreguem 
el primer 3 de 8 d’aquest 
segle.

Vendrell 1951

Han nascut dues colles 
castelleres: els pagesos i 
els menestrals!

Valls 1805

Som tan 
ferrenys com 

els nostres 
avis. Hem 
fet el 5 
de 8 i el 4 
de 9 amb 
folre!

Valls 1981

Les colles dels pecadors i 
dels pagesos ens enfron-
tem davant la catedral.

Tarragona 1820

Ens agrada 
pujar uns so-

bre els altres 
en el ball de 
valencians.

Tarragona 1780

Som la repe-
ra! Hem fet 

el castell 
més arris-
cat, el 4 
de 9 amb 
folre.

Valls 1851

Nosaltres pugem, però 
segurs i segures cap 
amunt!

Tarragona 2000

Ens estem aficionant de 
nou als castells. Quin 
èxit!

Tarragona 1930

Vull ser c
ast

ell
er
!!!

Aquí no es mourà ningú, ni 
per fer castells!

F. Franco (1939-1975)

Mentre aquests catalans 
fan castells, aprofitaré 
per conquerir Europa.

Napoleó  (1792-1815)

Amb la democràcia retro-
bem les nostres arrels. 
Visca Catalunya!

J. Pujol (1980-2003)

Catalans, hem de recupe-
rar els nostres costums, 
per difícil que sigui!

F. Macià (1931-1933)

Ni Europa ni Catalunya 
estan per castells.

II Guerra Mundial

Tot i les diferències, ara 
compartim les peles.

Moneda única 2000

Amb la revoculició 
industrial, cada cop hi ha 
menys pagesos i més gent 
a la ciutat.

Tren 1851

Els astronautes nord-
americans Armstrong, 
Aldrin i Collins arriben 
per primera vegada a 
la lluna.

EEUU 1969






