
LES NEUS DE 1930:
LA COLLA VELLA TORNA A VILANOVA
I CONSOLIDA ELSCASTELLS DE SET

Avui dia es coneix amb el nom de la renaixenca el
període de la historia castellera en que s'observa una
mil/ora en el nivell de les construccions i un augment
en el nombre d'actuacions, ja que en una etapa ante-
rior anomenada de la decadencia les actuacions
escassejaren -fins i tot en poblacions deixaren de fer-
se castells durant anys- i els pocs castells que
s'enalairaren acabaren sent de sis pisos i
esporadicarnent de set. El punt d'inici d'aquesta
dinamització es considera que és a partir de 1926,
arran, sobretot, de la fundació deis Nens del Vendrell
per la fira del Vendrell -per Santa Teresa- d'aquell any.

Tot i aixo, a periodistes vallencs deis anys mil nou-
cents trenta els agrada adjectivar aquesta revifalla com
la de reconquesta deis castells deis temps d'apogeu,
pero cenyint la seva arrancada a la festa rnajor de Valls
-per Sant lean- de 1930. Aquesta afirmació la
corroboraven pel fet que el nivell deis castells •
aconseguits pels vallencs progressa a partir d'aquella
celebració, a més de coincidir que les tradicionals
colles nova i vella tornaren a actuar en competencia,
després d'haver obrat fusionades des de 1927.1

Aquests fets de la historia castellera es corroboren
en el cas de Vilanova, ja que no és fins 1927 que es
reprengué el concurs de col les castelleres, sobretot,
vallenques, perfestes majors de les Neus, desprésd'uns
anys de no haver-se fet actuacions a la nostra vila. Les
exhibicions que es realitzaren regularment a Vilanova
a partir de 1927 i fins 1934 foren comptant amb les
millors construccions possibles IIavors. La nostra
intenció és exposar que per les Neus de 1930 se seguí
aquesta línia, i per refermar-ho també presentarem el
que succeí a les significatives festes majors de Valls i
Vilafranca del Penedes.

La festa major de Valls: Sant loan

Per Sant loan de 1930 la fita de les colles vallenques
era assolir el tres de set, "per a reeixir, a la recerca
d'un recobrament de lIur antiga fama'? tal com
anunciava el programa de festes. La colla Vella
I'aconseguí a la segona temptativa -després d'haver-
lo carregat en un primer intent-, així com el quatre de
set, el tres de sis per sota, la torre de sis i el pi lar de
cinc. Per la seva part, la Nova alca el quatre de set -a
la tercera-, la torre de sis i el tres de sis per sota, mentre
que no se'n sortí en diversos intents de pilar de cinc.'

Així mateix, les croniques de l'epoca també
subratl/aren l'lnteres renovat que desvetl/aren els
castel/s a Valls per Sant loan, arran, per exemple, de
la gran gernació que es reuní per seguir l'exhibició
castellera o pel fet que es formaren grans cordons al
voltant d'ambdues colles. Un abrandament que feia
somiar als vallencs en recobrar els exits deis temps
d'apogeu -com havíem dit en anterioritat-, en una
activitat que "Heredadade nuestrosantepasadoslle-
vamoslos vallensesestaafición en la sangre,y cuan-
do mas parece que estámuerta, resulta que estaba
sólo dormida, ya lo mejor despiertacon singular en-
tusiesmo",'

Anunci de castells a la festa major de Vilanova

Per les Neus de 1930 s'entengué a Vilanova -i arreu-
encara el fet religiós com un element integrador de la
festa, ja que en les edicions successives, les de govern
republica, s'aplicaria un model de celebració que
pretengué la separació deis actes religiosos deis lúdics.

'Joventut,Valls, 5 de setembre de 1934, pago l.

2Joventut,Valls, 21 de juny de 1930, pago 6. La Crónica de Valls,Valls, 21 de juny de 1930,pago 3.

3Joventut, Valls, 25 dejuny de 1930, págs, 1- 2.Acció Comarcal, Valls, 28 dejuny de 1930,pago 2. La Crónica de Valls,Valls, 28 de

juny de 1930, pago 4-5.

4La Crónica de Valls, Valls, 28 de juny de 1930, pago 4.
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Portaveu deis elements conservadors i religiosos, no
ens hauria de d'estranyar que en la vilanovina LaDe-
fensano s'estessin d'enaltir a vigília de la festa major
de 1930 que a Vilanova es renovés un cop més la
tutela de la Verge de les Neus. Així mateix, també
s'exposa en aquella publicació que una manera
espontánia en la qual s'exterioritza tal anhel és
comptant amb el concurs de "lesarriscadestorresdeIs

. "xiquetsde Val/s",o lesdansesdeIsfornits "bestoners",
o el pas deIs gegants i la mulassa" durant aquelles
celebracions, car en observar les evolucions d'aquests
elements tradicionals "pet poca finor espiritual que
tinguem, la compendrem la FestaMajor".5

Una primera nota que informa de la més que pro-
bable participació de castellers per les Neus de 1930
l'hem trobada a la mateixa La Defensa,dins d'una
relació preliminar d'entreteniments programats per
aquella celebració. El text d'aquest solt és el següent:

"Sesabque vindre l'Orteá Barcelonés,que vindran
els celebratsXiquets de Val/s,bal/spopulars donaran
animació a la vila i la Bandadel RegimentdeBadajoz
donara interessantsconcerts, com reputadescobles
donaran audicions de serdenes"?

Per un altre cantó, els setmanaris vallencs LaCróni-
.cade Val/si joventuttambé es feren resso de l'anada
.de castellers vallencs a la festa major de Vilanova. De
la lectura de la ressenya de la segona publicació ens
assabentem, a més, que les construccions anirien a
carrec de la Colla Vella, i que aquestes es pretenia
que no fossin menystingudes:

"Han sido contratadoslosXiquetsde Val/spara ac-
tuar en las fiestasmayores de Sabadel/, Vtl/anueva,
Pobla de Montornés y otraspobleciones"?

"Elscastel/ersde la col/a vel/a han d'actuar dilluns i
dimartsa Vilanovaon escelebra la festamajor.

Enaquella ciutat hom esperaveure una espléndida
actuació deIsnostrescastellers,elspopulars "Xiquets
de Valls"segonsieli; expressióde Cievé"?

Confirmada la contractació, en el programa de festa
es publica que, com era habitual, l'actuació deis
castellers es desenvoluparia alllarg de dues jornades:
la de la Mare de Déu de les Neus i la de la seva vigília.
Durant el primer dia fou previst que els vallencs
arribessin al migdia per propiciar una actuació
protocol-laria de salutació davant de la Casade la Vila,
mentre que pel segon s'anuncia que participarien amb
altres elements en una cercavila a primera hora del
matí -la matinal, costum que esconserva en poblacions
de la nostra comarca-, a una exhibició al migdia i a
una processó a la tarda:

"Lunes,dia 4.

(...)
A lasdoce, llegadade los típicos "Xiquetsde Valls",

saludo a las autoridadesy erección de susatrevidas
torreshumanas.

(...)
Martes,S, fiestade NuestraSeñorade las Nieves.-

Gran matinal por todos los bailes, gigantes, bandas
de música, etc.

(...)
A las doce, reunión de todos los bailes, gigantes,

músicas,etc., ante la casaAyuntamiento, donde eje-
cutarán susevoluciones en obsequio a las autorida-
des.

(...)
A lassiete,despuésdel canto de Vísperasolemnes,

saldrá la tradicional procesión de la iglesia de San

5J. Moragas i Amell. "La Festa Major". La Defensa.Vilanova i la Geltrú, 2 d'agost de 1930, pago1.
r

6LaDefensa.Vilanova i la Geltrú, 26 de juliol de 1930, pago3.

7LaCrónica de.Valls,Valls, 2 d'agost de 1930, pago6.~ .
"Joventut, Valls, 4 d'agost de 1930, pago5.
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Antonio, siguiendo el cursode costumbre,precedida
de los bailes populares y presidida por las autorida-
des".9

D'altra banda, també s'haurien de comptar d'altres
actuacions arreu de la població davant de cases
particulars i seus socials d'entitats que contribuiren a
la vinguda deis castellers, ja que la contractació fou
sufragada entre una subscripció popular i un ajut de
la Corporació Municipal. Enaquest sentit, és una nota
publicada al Diario de Vil/anuevaque informava de

Salvador Musté iSanjuan, a la FestaMajar de la
Geltrú de l'any 1985 (G.GÜell)

I'actuació deis vallencs enfront el PóSitde Pescadors:

Del Pósitode Pescadoresde estavil/a herrtosrecibi-
do la siguientenota de los festejosque celebrará di-
cha sociedad con motivo de la FiestaMayor ... Lu-
nes,día 4, a la seisy media de la tarde, visita de los
«Xiquetsde vells»:'?

Enrelació a la manera com escostejaren les despeses
deis castellers, aquesta ve aclarida en el solt següent
d' agrarrnent publ icat al setmanari republ lea-federal
Democracia:

La Comissió que s'encsrregé d'organitzar tot lo
referentals "Xiquetsde Val/sildurant la passadaFesta
Majar de Vilanova, ens prega fem públic el seu
egrettnenta totsquantscontribuiren a la subscricpció
oberta per a cobrir les despesesde dit bal/ populer.
així com també als que els hi prestaren ajut moral i
material. A l'Ajuntament, en especial a la Comissió
de Governacióde la nostraCorporacióMunicipal, ens
pre¡a els hi adrecem, des d'aquestes columnes, un
vot de grécies per la bona acol/ida que donaren a la
iniciativa depoder fer veureels "castel/ersde Val/sil,
assegurantunasubvencióquepermetéportar a terme
elsdesigsdemolts vilanovinsdepoder veureunaFesta
Majar amb "Xiquets".

Queden complagutsels interessets","

Cróniques vilanovinesde I'actuació de la Colla Vella

En el Diario de Vil/anueva es féu el comentari
següent, assenyalant només de la presencia deis
castellers i els indispensables grallers durant la festa
majar: "Los«Xiquetsde Val/s»y algunosbailespopu-
lares,con sustípicas «gral/es»,dieron la nota caracte-
rística de FiestaMayor.'112

Encanvi Democracia fou més explícit que el Diario

"Diario de Villanueva, Vilanova i la Geltrú, 31 dejuliol de 1930,pago3. També l'hem consultat aLa Defensa, Vilanova i la Geltrú,

2 d'agost de 1930, pago3.

"Diario de Villanueva, Vilanova i la Geltrú, 31 juliol de 1930, pago5.

"Democracia,Vilanova i la Geltrú, 14 d'agost de 1930, pago4. També apareguéa Diario de Villanueva, Vilanova i la Geltrú, 9

d'agost de 1930, pago6

12Diariode Villanueva, Vilanova i la Geltrú, 6 d'agost de 1930, págs. 3-4.
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de Villanueva, car s'estengué en anomenar algunes
ocasions on els castellers s'exhibiren, que, d'altra ban-
da, les havíem explicitat anteriorment en transcriure
el programa de festes. Ens referim al fet que el text
següent fa referencia de l'arribada deis vallencs al
migdia de la vigília, i a la seva participació a la mati-
nal i a I'exhibició del migdia de la diada:

IIEIdia 4 l'enimecio va creixent; a les onze arribada
de la renomenada banda de Badajoz; a les dotze
arribaren elsXiquets de vells, comencent de bon antuvi
a realitzar els seus arriscats exercicis.

(...)
Dia 51 gran matinada. Elsgegents,Xiquets de Val/s i

pastorets van despertant als vetas tot recorrent la vila
seguits de la meinede, i esperant l'hore de I'acabament
de la missa major per acompanyar l'Ajuntament i les
autoritats.

Al migdia, festa típica a la Plece de la Vila.
L'animació és veritablement extraordinaria. Els raigs
del sol cremen i la calor és extremada. La gran sort
que a tot arreu hi ha la temptació d'una taula o un
vetl/ador que conviden a seure per a poder assaborir
cómodament lnstel-lets la frescor d'una beguda
qualsevulla i tot contemplant com els Xiquets de Val/s
aixequen les sevesatrevides torres i espadats, com els
petits i ingenus pastorets evolucionen i tot escoltant
com la Banda de Badajoz desgrana admirablement
les notes de les peces musicals que execute.""

Per la seva part, a La Defensa es comenta que els
castellers -i altres grups tradicional s- encapcalaren la
processó de la tarda de la festivitat, i que les autoritats
i imatges religioses "pesseren en mig I'immensa
gentada i de la guarda d'honor deIs típics gegants i els
intrépids espadats deIs castel/ers "Xiouets de Val/s"
quan entraren a l'interior del temple parroquial.

Així mateix, La Defensa subratlla que els castellers
foren I'entreteniment més importantde la festa, basant-
se en les construccions arriscades que s'enlairaren i a
la gernació de públic que seguí les actuacions arreu:

11/ no cal dir que els "Xiquets de Val/sil i la Banda de
Regiment i gegants porta ven darrera seu una gentada
extraordinaria.

Cal remarcar I'espectacle popular que va tenir I/oc
a I'esmentada Ptece, al tnigdie del dimarts, en la qual
es reuniren els bal/s populars per dansar-hi a la mane-
ra tan típica com saben fer-ho els gegants i la mulassa;
els "Pestorets" també hi feren el seu ball innocent i els
"Xiquets" aixecaren I/urs atrevides torres amb ses di-
ferentes combinacions en mig de I'ap/audiment de la
gentada que omplia gairebé tota la plar;a.

La nota predominant en les festes populars varen
donar la els "Xiquets", símbol de la fortitud i fermesa
del nostre poble. '114

D'altra banda, una singular manera de fer notar
l'actuació de castellers durant les Neus de 1930 l'hern
trobada a Estela,publicació política vilanovina dirigi-
da pel líder anarquista local Ricard Mestre:

IIEls Xiquets de Valls amb camisa vermella són
feixistes rojos que emprenen la «marxa sobre el cel»,
El menut que fa d' "elete" és el Mussolini de la col/a
perquépuja a les espatl/es de tothom.í"

Aquestes ratlles són extretes d'un article que
ridicul itza trets i habits freqüents a les nostres festes
majors. Enel cas deis castellers no creiem que es refe-
rís a les significacions político-socials que s'atriburren
a les colles vallenques durant els anys previs a l'esclat
de la Guerra Civil, i que més clarament -cenyint-nos

"Democrácia, Vilanova i la Geltrú, 14 d'agost de 1930, pago3.

141. "La nostra Festa Major". Democracia, Vilanova i la Geltrú, 9 d'agost de 1930, pago1.

15PauRibas. "Festa Major", Estela. Vilanova i la Geltrú, 16 d'agost 1930, pago3. "Com a curiositat" també fou transcrita a la

catolicaJoventut, Valls, 20 d'agost de 1930,pago2.Així mateix a la sevahomónima vilanovina La Defensa, Vilanova i la Geltrú, 28

d'agost de 19~0.pago3, citant-se que havia aparegut a Joventut.

16Enrelació a aquest tema és de consulta obligada, entre d'altres, el treball següent: Pere Ferrando i Romeu, Salvador Arroyo i

Julivert, La Renaixenca Castellera al Vendrell (1926-1936). Edicions El Médol, Tarragona 1995, págs, 234-259.
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a Vilanova-esperem plantejar en una altra ocasió en
parlar de I'exhibició de les Neus de, sobretot, 1933.
Enel cas que ara ens pertoca, més aviat som del parer
que deuria tractar-se d'una extravagancia de l'autor
del text, fruit de la radicalitat i la visceralitat deis dis-
cursos polítics d'aleshores.

No obstant aixo, aquesta nota posa de manifest el
tema de la uniformitat de les colles, un tret que sorgí,
juntament amb daltres, durant el període de la
renaixenca, i que si bé no ha modificat l'esperit deis
castells, si que ha produit un canvi en la forma de
presentar-se aquests avui día."

Tanmateix la Colla Vella de Valls no deuria Iluir a
Vilanova camises ben bé vermelles, sinó més aviat les
seves característiques rosades des de feia temps -des
de l'anada a l'Exposició Universal de Barcelona a 1929
?-, si ens atenem a l'esrnent següent de la festa major
de Valls de 1930:

l/A la vespradai en ocasió de celebrar-sela ballada
de sardanesal Pati, es traba encara una penya de
castellers(entre ells el seu cap de colla, Ramon Tondo,
"Rabassó") fent els seus comentaris. Enshi acostem
per obtindre unes dadesque ens falten. Ensacullen
carinyosament.ja ensconeixen de temps.Tú,ensdiu
un que lIueix la lIampant camisa d'un granat patid
(sónde la colla velle),"?

Cróniques vallenques

La premsa de Valls ens serveix per coneixer les
construccions maxirnes que s'aconseguiren durant les
Neus de 1930, ja que La Crónica de Valls i joventut
recolliren el que succeí durant I'exhibició del migdia
de la festa. Com podreu observar en el solt següent de
La Crónica de Valls, la Colla Vella repetí i consolida

Tresde set deis Bordegassosel Dia de la Colla de 1976 (G.
GüellJ

la lIavors actuació exitosa de Sant loan, aquest cap
sense Ilenya:

"L« colla vella en Villanueva levantó el miércoles
pasadoel tresy el quatre de set, el dos de sis, el tres
desisaixecatper baix y elpilá de cinc. No cayó ni un
castell.Noticias tan alentadorashan llenado de satis-
facción a los aficionados.'1\8

"Romul. "Els nostres castellers ", Joventut, Valls, 28 dejuny de 1930,pago2.

ISLaCrónica de Valls,Valls, 9 d'agost de 1930,pago3.

19Joventut,Valls, 6 d'agost de 1930,pago4.

20Unaaficionats. "Els Xiquets de Valls". Fructidor, Vilafranca del Penedés,2 d'agost de 1930,pago2. Reproduit a La Crónica de

Valls,Valls, 9 d'agost de 1930,pago4.

21ClaudioMiret. Los "Xiquets'' de la "colla nova ". Fructidor, Vilafranca del Penedés,6 de setembrede 1930,pago2.
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En el mateix sentit, a joventut s'afegí el comentari
que tals construccions foren completades, en bona
part, gracies al suport que reberen els castellers per
part de vilanovins, públic avesat als castells segons se
sobreentén de la lectura de la ressenya, a diferencia
del que havia esdevingut a la festa major de Sabadell
els dies immediats a la festa major de Vilanova. A
Sabadell només es realitzaren castells de sis per la
manca d'elements locals a les pinyes, cosa que es
justifica per I'excepcionalitat de la contractació:

"Els castellers continuen actuant aquestsdies. La
colla vellaaixecaelsseuscastellsa Sabadellelspassats
dies de la festamajor d'aquella població. La manca
d'ambient entusiastai col-teboteció popular, que res
téd'estranyqueallí esprodueixi, fou causadequeno
s'aixequessinaltres castellsque els de siso
Encanvi ensdiuen que I'actuaciódedilluns i dimarts

a Vilanova fou toree esplendent.Entrealtres castells
s'hi aixecarenel tresi quatrede set,el tresdesispujat
per baix i el pilar de cinc. Elpoble demostrésonentu-
siasmeper aquestespott.í'"

Vilafranca del Penedes: les dues colles vallenques
competeixen de nou

Per la festa major de Vilafranca actuaren les dues
colles vallenques, ja que els Administradors
contractaren la Colla Vella, mentre que un grup

,d'entusiastes vilafranquins aconseguiren assegurar-se
la participació de la Nova. Amb el fet de "comptar
amb "les dues "colles", i estimular-lessi convé amb
premis" el que es pretenia era poder "veure bons
castells, alts i forts i no aquestsesmirriamentscada
dia en decadencia que acabarien per aburrir a
tothom"." Tanmateix, durant el primer deis tres dies

de festa, el de la vigília de Sant Felix, només actua la
Colla Vella, jornada en la qual els de "Rabassó"
completaren el quatre de set i el pilar de cinc, entre
d'altres castells.

Malgrat l'interes en la contractació de la Colla Nova,
aquesta agrupació no tingué unes actuacions massa
afortunades a Vilafranca aquell any. Eldia de Sant Felix
els de 1"'Escola" no reeixiren en diverses temptatives
de quatre de set, "al andar lospequeñuelos remisosy
vacilantesen la subida,queprolongaba demasiadola
duración del castillo y obligaba al esfuerzoagotador
de aquel/osvalienteshijos de Val/s'121, aconseguint al
final el tres de sis per sota i la torre de sis com a
rnaxirnes construccions. Per la seva part, la Colla Vella
fou qui triornfa a Vilafranca, en completar el quatre
de set, el tres de set, el tres de sis per sota -on "un deIs
"quarts" abansde baixar hi fa la "figuereta dreta'122-,
la torre de sis i el pilar de cinc. l.'enderná la Colla de
"Rabassó" arrodoní la seva participació en completar
"els quatre de set amb el pila de cinc al mig. Trenta
anysque no s'havia fet a viletrence":"

Tot i la seva dissort, es reconegué la valentia deis de
la Colla Nova, pel fet que "s'entestarenen volguer fer
el "quatre de set", i no ho lograren de cap manera;
s'aplaudí I/ur proposit","

Epíleg

La renaixenca és el període de la historia castelleran
en el que s'aprecia una revifalla en el nivell de les
construccions i en la contlnurtat d'actuacions. El punt
d'inici esconsidera que ésa partir de I'any 1926,arran,
sobretot, de la fundació deis Nens del Vendrell, entre

19Joven.tut,Valls, 6 d'agost de 1930, pago4.

20Unaaficionats. "Els Xiquets de Valls". Fructidor, Vilafranca del Penedés,2 d'agost de 1930, pago2. Reproduit a La Crónica de

Val/s,Valls, 9 d'agost de 1930, pago4.

21ClaudioMiret. Los "Xiquets" de la "colla nova ". Fructidor, Vilafranca del Penedés,6 de setembre de 1930, pago2.

22Romul,r"Els castells a Vilafranca '', Joventut, Valls, 3 de setembrede 1930, págs, l.

23Acció,Vilafr~llca del Penedés,6 de setembrede 1930, pág.l ,

"PanadésRepublicano, Vilafranca del Penedés,6 de setembrede 1930, pago2.
•
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L'exhibició castellera de les Neus de 1930 no re-
presenta una excepció, ja' que la Colla Vella consol ida
a Vilanova els castells de set aconseguits poc temps
abans per Sant Ioan a Valls, de camí per reerxir quatre
setmanes després amb el quatre de set amb I'agulla a
la placa prestigiosa de Vilafranca del Penedes.

Així mateix, les croniques fan referencia que els
vallencs comptaren durant la nostra festa major amb
el determinant suport de locals a l'hora de formar-se
les pinyes, fet que estraba natural en otorgar-se el rang
de placa castellera tradicional a la ciutat de Vilanova.
En aquest sentit, no ens hauria d'estranyar que en la
ressenya següent s'indiqués la notorietat de vilanovins
incondicionals deis castells participant en exhibicions
castelleres d'altres poblacions: a Vilafranca aquell
mateix any de 1930 o a Valls per les Decennals de
1931, de lesque hom esperava la provatura d'un quatre
de vuit:

d'altres factors. Ésa partir de les Neus de 1927 que es
tornaren a fer regularment castells a Vilanova i la
Geltrú, rnitjancant, sobretot, el concurs de colles
vallenques. Les construccions que s'enlairaren a la
nostra vila entre els anys 1927 i 1934 acostumaren a
ser les millors que es podien fer IIavors.

"Aquestamateixa col/a hi ectue també I'any passat
deixantunaimpressiómolt optimistaenaquel/esterres,
ro que féu despertarnovament als vilanovins I'afició
als castel/s, acudint en massa a la festa major de
Vilafrancaper apresenciarla I/uitaentre lesduescol/es
i venint totsper les Festesde la Candela a Val/s,per
veure la que prometia ésseractuació suprema de les
nostrescol/es.''25

Quatre de setamb l'egulle deis Bordegassosa l'Aplec
de Lurdesde l'eny 1977 (e. Cüell)

Xavier Güell i Cendra

2SJoventut, Valls, 15 de juliol de 1931, pago 6.
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