
NEUS DE 1931: CASTELLS I POLíTICA A L
MAJOR DE VILANOVA

En anteriors treballs havíem comentat que,
després del recés d'uns anys, toma a haver
castells a Vilanova per la festa major del 1927,
coincidint amb el reviscolament que
s' experimentava aleshores arreu del món
casteller,arran,sobretot,la creaciól'any anterior
de les colles tarragonina i vendrellenca. En
aquellaocasióels castellsels ferengentdeValls,
en concret una formació formada feia poc amb
la fusió dela vella i la nova -de fet la sevaprimera
actuació fou aquestade Vilanova-.

Tot i que l'estratégia d'aquesta unió era
formar unacolla prou "forta querevifi lesgestes
pretérites ",1 el punt d'inflexió enel món casteller
vallenc no esdevindria fins la diadade SantJoan
de 1930, quan, paradoxalment, els vallencs
tomaren a la formula tradicional de duescolles.
En conseqüéncia, tomant a haver castells a
Vilanova el 1930, l'agrupació que actuaria
llavors ja no seria aquella colla unificada de
Xiquets deValls de l'any 1927,sinó la colla vella
-una de les dues colles refundades-, la qual
completaria en aquella ocasió els castells sostre
d'aleshores: el quatre i el tres de set.'

Referint-nos a I:any següent,el 1931, la
colla vella :ti el~Contractada a Vilanova,
repetint els ' edició anterior. Al marge
de l' at cci 1 promís que els vallencs
sentien a ,,¡quantse'ls requeria a Vilanova,
coincidí ¡¡0~olhf~ellas'havia autoimposat

xv·;·' .<:::

de real JasteUs de set arreu aquella
ill

tempor ,y quef$ un descreditper nostre
esport 4~* ome'! castells de sis comferen
en algunl el paSat any"?

l' aCi'l,ció de la colla vella fou
exitos s e tells "d~Vilanova de l' any 1931
es ten n de sigh?ficacions alienes al fet
castell ,," que hi h,Aqui orquestrá que la colla
vella f(adjectivad~a partir de l'actuació de
Vilanov) amb la v~,sceralitat dels discursos

J

polítics, ambtantaradicalitat quedesd'aleshores
acompanyarien el fer de les colles vallenques.
Anem a veure-ho.

La primera cita important de l'any: les
Decennals

Des de 1791, tots els anys acabatsen u a
Valls se celebren les decennals festes de la
Candelera,a lesqualsno hi manquenactuacions
castelleres,malgrat que la datadel dos de febrer
no sempreho afavoreixi.

Procurantel vallencsdefestejar-lessempre
amb el máxim de les sevespossibilitats, i no
essentels seus castellers una excepció, per la
Candelera de 1931 la colla vella reeixí amb la
construcció sostred'aleshores: el quatre de set
amb l' agulla -castell que havia aconseguit la
temporadaanterior aVilafranca per SantFélix -
, a mésdel tres de set i el tres de sis per sota, tot
i que fracassáper dos cops amb el cinc de set.
Per la sevapart, la colla nova completa el tres de
set, el quatre de set, el dos de sis i el tres de sis
per sota,amésd'un cinc de setque en cróniques
d'anys posteriors -i encara avui día"- seria
presentatcom dubtós.'

Malgrat que aquestes construccions
significaven que a principi de la temporada les
collesvallenques mantenienel nivell aconseguit
durant l' any anterior i s'encaravenamb decisió
cap a un nou repte: el cinc de set,hom esperava
molt més de la Candelera de 1931, donat que
afeccionats d'arreu hi acudiren en haver-se
anunciat intents del quatre de vuit i el pilar de
sis,cosaqueno esproduí.De fet l' assaltal quatre
de vuit ja s'havia d'haver produít per Santa
Úrsula de l'any anterior, si el temps hagués
acompanyat.El postposamentde la Candela es
justifica

s, 4 d'agost de 1927, pago7.
ostre ball anterior: "Les Neus de 1930: la colla ve/la torna a Vilanova i consolida els castells de set".
s Bo . Festa Major 1997,págs. 10-16.

6Q dejuny de 1931,pago4.
hi qui e pr .~om el primer castell de la historia envoltat de polémica. PereFerrando i Romeu,

¡1S~J~~~f~ijP;:q¡¡i,:J%itt\i;ltI1f"~q~fenaixen9aCastellera al Vendrell: 1926-1936. Edicions El Médol, Tarragona, maigat 19'95; pa'g":"'2l'f:' ·,·,w'll,,j ""if' 'h§'

~~:¡;;aCfqfoi44delfg~1~i '~\!~de febrer de 1931,pago3.
:t:;@ ~ ~ >:::,,,:::=»:..:::: -«.» ":¡:¡; ~r <» ff.~
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aleshoresper l' abséncia forcadad'algunelement
imprescindible."

No obstant aixó, cal subratllar que la
reivindicació de noves metes no era producte
d'un fet casual, sinó fruit del despertar de
l' afecció castellera en diferents ámbits de la
societat vallenca -i sobretot entre el jovent- a
partir de l' any anterior, car aleshores
s'experimentavaque "sotael castells 'hi barreja
la má polida de l'escrivent i el menestral,amb
la m á endurida de I 'obrer del mal! i de
1'aixada". 7Enaquestsentit,
per exemple, s'aná veient
durant aquella temporada
que entre els membres de
tronc de la colla vella "de
totsaquellshomes,quetots
eren de la ratl!a de
cinquanta anys, i que un
any enrera constituien els
únics valors capacosdefer
el castell de set, pocs en
pugenja". 8

Una nova jornada
castellera: l'aniversari de
la SegonaRepública

castellers de la colla "nova", aixecaren al mig
dia a la placa del Blat i davant d'un nombrós
públic váries torres de sis i elpilar de cinc, que
foren molt aplaudits.
Durant la tarda tambéaixecarencastells davant
de váries societats"9

Prescindintdel valor de les construccionsi
del fet queestractavade la primera edició d'una
jornada castelleravallenca que acabariasent de
les importants, la participació només de la colla
nova esdevindria la primera pedra de toc de la

dicotomia política
en que es veié
immens el món
casteller vallenc
durant el període
de la Segona
República. No
obstant aixó, les
prlmeres
manifestacions
públiques
d'aquesta
d i a l é c t i c a
esclatarien a
Vilanova.

L'any 1931 la vida
política del país gira
notóriament en proclamar-
se la República el 14
d'abril, arran el triomf
esclatant de les
candidaturesrepublicanesi
socialistesagairebétots els
centres urbans de l'Estat
espanyol en les eleccions
municipals que shavien
celebrat el 12 d'abril, dos
dies abans.

El canvi de régim polític ésben sabutque
fou festejat arreu amb celebracionsviscerals i
populoses.A Valls, a més,amb l'enlairament de
castells,tal com ho recollí la nota següent.

"Per tal de celebrar la proclamació de la
República, el passat, diumenge sortiren els

Sant Joan: festa
major de Valls

Per Sant Joan de
1931 les dues
colles vallenques
exhibiren similars
construccions.
Ambdues
completaren el
quatre de set amb
1'agulla
recordem-ho, el

sostre d'aleshores-, la nova a la primera i en
primera ronda,mentreque la vella enuna segona
temptativa.

Així mateix,lesduescollestambéplantaren
el tres de set, entre d' altres castells. La nova
l'aconseguí desprésd'un primer intent, mentre

Quatre de set amb f'agulla per la Candela de 1931

6Acció Comarcál, Valls, 14 de febrer de.1931, pago5. 7La Crónica de Val/s,Valls, 31 de gener de 1931, pago4.
8La Crónica de Val/s,Valls, 18 aeju1io1 de 1931,pago3. 9La Crónica de Val/s,Valls, 25 d'abri1 de 1931, pago5.
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~erai demaneraformidable,
"{:::;:::~:

ist en el quall'aixecador hi
a damunt deis dosos, cosa

enu'lies deset",tal co~ esdigu~
>*,~e~lls: La vella, .a mes, tam~e
il1a af cznc caragirats, que es

difici ;,á més ~l poc entrenament de la
. $% "'# 1 d llfiqUl,. a!e1tl,aqueSjac asse e caste s, a que

'h~. .,.,."""
caig~!~¡[{Jq~fan~l,ll quan és ja al pit de
l' ai:f1or~~, tot i;R.~es'havia tomat arumorejar
que", 'car2ilfiaarh'hel pilar de sis."

}com acab!:}¡n de veure, els vallenc
mantejlien el seu-
abra~aament pels
castell~, donat que
malgrlt que "no es
Jere4 les proeses
qu n te s es

A?1gn
Nt
;.,!ies

B{)jit)t:~;S;~~t:
n qu~JOl¡tfJa1~s1r;,fll.es
~,J' de c~s~ell;":n " 't,

Tanmateix,
durant aquella festa
major tambéesfaria
palés un
menystiment pels
actesreligiosos o la
supressió de
símbols disconformes amb el nou regim polític
establert -per exemple, l' Miga de Valls no fou
guamida amb la tradicional corona,sinó ambun
gorro frigi-, seguint-se una directriu que s'aná
imposantarreudel paísapartir de laproclamació
de la República, i que propiciarien l'aparició de
futures viscerals i sectáries manifestacions
polítiques i socials.

oportunitat pels vallencs per avaluar les seves
expectatives a 1'hora d' en¿arar les actuacions
cabdalsde finals d' agost i restade temporada.

Aquesta idea la sostenim arran que els
diferents setmanaris vallencs anunciaren
reiteradament i anticipadament la contractació
de castellersvallencs aVilanova. El primer avís
fou el següentdeJoventut:

"La ciutat de Vilanovaqueja abanshavia
estat de les més entusiastes deis castells, ha
llogat, com l 'any passat, la colla vella o de
Rabassó,la qualJara els castells de set els dies

2 y 3 del proper
mesd' agosto

Aquesta
mateixa colla hi
actuá també
1 'any passat
deixant una
impressió molt
optimista en
aquelles terres,
90 que Jéu
despertar
novament als
vilanovins
l' aJició als
castells, acudint
en massa a la
Jesta major de
VilaJrancaper a

presenciar la lluita entre les duescalles i venint
tots per les Festes de la Candela a Valls,per
veure la que prometia ésser actuació suprema
de les nostrescalles". 12

Un quatre de set durant lesfestes de la Candela de 1931

Anunci de la festa major de Vilanova a la
premsa vallen ea

Situada amb prou antelació de les
importantsdiadesdel' Arboc i Vilafranca, la festa
major de Vilanova representavaaleshoresuna

IOLaCrónica de Val/s,Valls, 27 dejuny de 1931, pago 4.
"La Crónica de Val/s,Valls, op. cit a (lO).
12Joventut,Valls, 15 dejuliol de 1931, pago 6.
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Com heu pogut llegir, la colla emparauladaera
la mateixa que la de l'any anterior: la vella o de
Rabassó-en referencia a la nissaga de caps de
colla de tal agrupació-, i que era subratllat que
es realitzarien construccions de set pisos. Així
mateix, la nota també adjudica la qualificació
de placa tradicional a la població de Vilanova,
per la continuítat de les contractacions en el
passat i el dinamisme dels seus afeccionats
actuals-que erenreconegutsarreuseguint grans
diadesde la temporada-, tot i que s'admetia que
el món casteller vilanoví havia atravessat
recentmentd'un temps d'inactivitat.
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D' altra banda, també cal subratllar
d' aquellacelebracióquelesdatesfestivesno eren
lestradicionals, car,aplicant-seel model defesta
d'aleshores -recordem-ho amb connotacions
laiques-, i seguint-se la tónica d'arreu, se
separaren els actes religiosos del lúdics,
concentrant-se els actes festius en els primers
diumenge i dilluns d'agost.

Més concises i exposantquasi la mateixa
informació resulten ser les notessegüentsde les
també publicacions vallenques La Crónica de
Valls,Acciá Comarcal iLluita:

"La colla vella de castellers ha estat
contractada per pendre part en la festa major
de Vilanova i la Geltrú, que escelebrará el dia
2 i 3 delproper mesd 'Agost.Dita colla ha estat
contractada pels castells de set","

"La colla vella de castellers ha estat
contractada per a pendre part a la festa major
de Vilanova i Geltrú que escelebrará els dies 2
i 3 del prop-vinent mes". 14

"Per a pendre part á la festa major de
Vilanova i la Geltrú, que escelebrara els dies 2
i 3 delproxim agostha estatcontractada la colla
de castellers de Rabassó. Tenenel compromis
d 'aixecar els castells deset i elpilar de cinc". 15

En canvi, una nota d'última hora de
Joventut afegí el comentariquetambéhi actuaria
l'altra colla vallenca: la nova, cosaque al final
no esproduí:

"Diumenge i dilluns la colla vella actuara
a la ciutat de Vilanovaper fer els grans castells
de seto

A última hora esdiu que tambéhi anirá la
colla nova, contractada per alguns ajicionats
d 'aquella ciutat ".16

Anuncis a la premsa vilanovina

La notícia de l' actuació de la colla vella a

Vilanova tambéapareguéa lapremsavilanovina,
peró sensel' expectació de la vallenca. Tret del
programa de festes, la única nota anterior a la
festamajor que coneixem és la següent:

"Noscomunicanquesera contratadapara
lapróxima jiesta mayor denuestravilla, la Colla
vella, (a)Rabassóde "Xiquets de Valls" dirigida
por el veterano Ramón Tondo, siendo el
encargado esteaño de ultimar lospreparativos
para la actuació de tan atrayente número de
festejos, el popular y acreditado industrial
villanovés, don Salvador Juncosa, el cual con
su demostrada actividad, comenzó ya sus
gestionesdecontratació,prometiéndose,nosólo
cubrir los gastos del festejo dicho, sino poder
ingresar un buen remanente a favor del
Patronato dePobres de ésta". 17

Comheupogut llegir, enella s'informá que
s'esperavala contractació de la colla vella o de
"Rabasso", queaquestaagrupacióeraaleshores
dirigida per Ramon Tondo - "gravat de
Rabassá", fill del mític cap de colla Isidre de
"Rabasso"-, i que les gestions les portava
Salvador Juncosai Juncosa-un vilanoví que es
vincula a diverses manifestacions de la cultura
tradicional de vilanovina, i que no només en
aquestaocasiós'encarregariadecontractarcolles
castelleres-.

Així mateix, tambéesféu el comentarique,
a més, de procurar-se eixugar les despeses
mitjancant l'ajut de particula ben segur amb
actuacionscastelleresMreu d oblació-, fins
i tot espensavaobtenir~lgun ./ . Ypel Patronat
de Pobres-institució assisteTÍC;'jar~ctivaa la vila1¡ ~-,zft'%¡t(,
desde1864-.De fet aqu~stsenfíf'áltruistaerauna
característica de celepraci~I;lS fest~í~ "dy la
Vilanova pretérita -estetnpensa obn~l~~t~ñlels

Carnavals-. ["')
Per la seva It~:~

assenyaláper al diumenge,
s

13La Crónica de Vall;, Valls, 18 dejuliol de 1931,pago4. La mateixa publicació publ~Mr.
número del 1 d 'agost, pago3.
"Acciá Comarcal, Valls, 24 dejuliol de 1931,pago3. Aquesta publicació repetiria la notícia
d'agost a la pagina 3, assenyalanten aquestaocasió que la formació contractada a Vilanova e

castellers de Rabassó'~
15Lluita, Valls, 25 dejuliol de 1931,pago5. Passadala celebració, per error, va aparéi úmero
del 8 d'agost, pago3. .
"Joventut; Valls,.29 dejuliol de 1931, pago3.
17Diario de Villanúeva: Vilanova i la Geltrú, 18 dejuliol de 1931,pago5.En termes semblantsn' apareix una altra a

La Defensa, Vilanova i la Geltrú, 2~ dejuliol de 1931,pago2.
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arribada deis Xiquets de Valls,que saludaran a
lesAutoritats, recorrent després la vila, aixecant
elsseusTipicscastellsi espadats", mentre que per
al dia següent que "A les dotze,es reuniran a la
Placa de la República -la Playa de la Vila- els
ballspopulars, gegants i Xiquets". 18

Ens trobem, dones, que es programa -com
era habitual- la protocol-Iária actuació a les

autoritats de la vigília -abans que els castellers
resseguissin la població al seu aire-, i l'exhibició
forta al migdia de la jornada central, mentre que
es suprimiren els seguicis de caire religiós i es
canviá la data tradicional de la celebració -fets que
ja havíem comentat en anterioritat-.

Ressenyes de la presencia castellera a la premsa
de Vilanova

grans, els gegantspetits feren ;les delícies de la
mainada."21

En canvi, una nota curiosa posterior a la festa
major la representa la notícia següent d'un noi que
prengué maljugant amb d'altres a fer de casteller,
una dissort que exterioritza avui dia que a la
població eren seguides les actuacions castelleres:

"El jueves, a las sietey media de la tarde,
los médicosseñoresRosichy Fusté asistieron en
el Dispensario al niño de 8 años Francisco N
Fernández, quepresentabafractura de la tibia
izquierda.Tangrave lesiónse la produjo cuando
jugaba con otrosniños en la calle de SanMagín,
imitandoel "ball deXiquets". Despuésdecurado,
pasó al SantoHospital. "22

Cróniques vallenques de les Neus

Corresponent al previ interés que havia posat
demanifest la premsavallenca, La Crónicade Valls
recollí l'actuació de la colla vella a Vilanova. Una
expectació que el periodista afirma que compartien
d'altres afeccionats d'arreu, del Vendrell o
Vilafranca. El castell més significatiu fou un
espléndid tres de set, un dels rnillors dels darrers

anys. Una nota negativa que es comenta fou que
les pinyes foren reduides, El text d'aquest solt és
elsegüent:

"Diumenge i dilluns passat la colla ve/la
actuáa Vilanovai Geltrúfent-hi un tresdesetque
tots els aficionats de Valls, Vendrelli Vilafranca,
queallí hi havia, manifestarenquepocs n 'havien
vistd 'iguals.Despréselquatredesetfou delmateix
trempqueelprimer.El dosdesispuja i baixásense
ni una verdugada.El tres de sis aixecatper baix
fou alcat ambunaprecisió poc igualada, deguta
no aglomerar-se la gent, com passa a Valls,al
cordó. Per últim esferen dospilans de cinc amb
filigranes i tot.
En resumla actuació de Vilanovaés la mésfina,
neta i seguraque s 'havia vist d'uns quants anys
encá, considerantque en els castellsno hi havia
cordó i queel trescomel quatredeset esferen

La premsa vilanovina s' expressá en
vaguetats, com són fer referencia al gran nombre
de forasters que visitaren la vila, al temps que s'hi
dona o limitar-se a enumerar els espectacles que
secelebraren. Les ressenyesque coneixem són les
següents del Diario de Villanueva,La Defensa i

Democracia: e;,
"La Mayor ha transcurrido

animadisi "',,<, dose una extraordinaria
_editoR

aflue7IJcia"~:(1e=fo usteros..... La banda del
Regi~;ri~f;J&i! 10Jaió varios conciertos y los
"Xiqueis de VaJls"f~ailes populares recorrieron
la villaf¡¡,(fñJeilanota típica de lafiesta. "19

"§"'''''''~ t. fA t~r less~iietats, pels nostrespas~eigs
1 place~'} sl;fzanc~lebrat actespopulars, hi han
acudidh :q(;osaEincurrencia de vilanovins i

foras",*%'l':e~~i? df'fl 'animacio de les bandes i
cobles1elso1ÉpIC d~s gralles queacompanyaven
elsXiJ~e~~de Valls~gegantsi ballspopulars, sota
un ce'rWSe~senúv!t§ i una temperatura que
conviq;va sortir de.<Qasaa toteshoresdel dia. "20

'JY;astellsde]bh, sardanes,Xiquetsde Valls,
Ball ,~~pastorets, Iconcerts, atletisme, fútbol,
func;:¡¡ns te~tals, balls de gala, revetlla a la
Ramb'la.Movi!J1.f}l)tper tot arreu. A manca dels

.,,¡:;:v,,#I J!1 .h."., .. "' . ..:--X'»..~-------------------------------------------------------------~Yv¡¡,ªnu iprnovai la Geltrú, 1d'agostde 1931,pago4. Tambéfou publicata:La Defensa, Vilanova
1 trú,ld'ago ~31,pag.2.

~~)~I~Zt~~~QiJl~{~~J,,~l(~ova i la Ge1trú,4 d'agostde 1931,pago5.
"""tfF~2°Laflf¡f~sa, Vl¡all~y~i;~Geltrú, 5 d'agostde 1931,pago3.
L'rc21De1l1oqrqp¡¿i; ,í1~n.Qya;i¡f~Geltrú,14d'agostde 1931,pago4.

22Diario de Villanueva, Vilanovai la Geltrú,8 d'agostde 1931,págs.6-7.
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Un altre quatre de se!per la Candela de 1931, ara a la placa del Blat

quasi senseaguantar els segons."23

En els mateixos termes,pero ampliant les
infonnacions, s'expressáel setmanariJoventut.
En primer lloc la sevaressenyaressaltáde nou
la qualificació deplaya tradicional deVilanova,
com succeiaend'altres poblacions del Penedés:

"Diumengepassat marxaren vers la ciutat
de Vilanovay Geltrú els castellers que integren
la colla vella de
nostreciutat per
tal d' aixecar els
seus castells
durant la festa
majord'aquella
ciutat del
Penedés, una de
les que sempre
ha considerat la
nostra institucio
com a cosa
propia i per la
festa major cada
any lloga una
colla decastells.

En les
fileres de la
colla s'hi notava
la presencia
d 'algun element
molt bo i s 'hi
trobava afaltar
algun altre elementde la colla. "24

Així mateix, Joventut tambérecollí que la
colla vella -com era lógic i habitual- reserva el
millor del seurepertori per al' exhibició central
del migdia de la diada. En aquestsentit, la colla
vella secenyí a completar construccionsmenors
durant la resta d'actuacions -que s'aprofitaren

. per exercitar nous elementsde tronc-, essentels
castell més destacatsde llavors diverses torres
de sis i pilars de cinc:

"El primer dia brandaren pel poble
aixecant els dos de sis i elspilars de cinc amb
gran prodigalitat, notant-se els molts elements
nous que pujavén, principalment en el dos de
siso"

En canvi, al migdia de la festa,elsvallencs
·s

exhibiren el tres de set -en primera ronda i que
la mateixapublicació tambéel consideraun dels
de millor factura-, el quatre de s la torre de
sis,el tresdesetaixecatpe~;§ota- n carregar-
seesdeixánet-, dospilars ~ cin d' ells parat
amb una má-, per acabaral'llb e . de quatre
al balcó: Il

"Al segondia al miidia h
5

r s
estranys
correguts per
la ciutat.
Es comencála
actuació amb
el tres de set i
al qui de tots
els que el
veirem, no
n 'havien vist
capd 'igual, ni
el últim del
dia de Sant

Joan ni cap 1'iguala amb esbeltesai robustesa.
A segons hi pujaren Poblet, Vallés i Piñas,
conegutenel moncastellerper Coyas,als tercos
el Quinto, Collet i Rabassó,i elsquartsLlorencá,
Brulles i Borras (Rossetgran).

Després esfeu el quatre de set, en el qual
confirma sacalitat degran segonSolé i demostra
co quepot a tercosPau Pares.

El dos desis tambéresulta degran altura
i robustesa.

Després esfeú el tres de sis aixecat per
baix,pujat ambmolta igualtat entots trespilans,
esdeixá completamentnet i esdescarregá de la
mateixa manera.

Després féu un altissim pilar de cinc
RamonPallares, demostrant que també ell pot

23LaCronica'de Valls, Valls, 8 d'agost de 1931,pago4.
24Joventut,vaíls, 26 d'agost de<¡931, l?ags.3-4.
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ésser un bon pilaner, esfeu un altre pilar de cinc

per Poblet i Rabassó carregat i descarregat amb
una má sola, filigrana que éspatrimoni de grans

castellers com són Peret Poblet i Rabassó.

En els castells grossos formaren el cim, Roset i

Tralará a dosos, a aixecar el noi Aguilar petit i
Miquellet d'anxaneta.

Durant tot el dia els castells sembraren
1'alegria pel poble, essent de remarcar els pilans

de cinc fets Collet al segon i elsfets per Llorenco
al terc, éssentmolt comentat elpilar de quatre que

fés a segons i porta caminant fins al balcó el petit

Jaume Borras, conegutpel Rossetque sera un deis

grans valors de la colla el dia de demá.
Comencá un aixecador nou, i mostra que

no coneix el que es por, no obstant li falta

entrenament en la finura del pujar i baixar:
Ens alegrem de l'éxit obtingut i desitgem forca
prosperitat a les colles vallenques per a poder

demostrar el que poden en la propera festa major
de Vilafranca"

Com heu pogut comprovar, la colla vella
realitzá a Vilanova el millor repertori d'aleshores,
a excepció del quatre de set amb l'agulla. Així

mateix, que era costum de llavors que les
exhibicions fossin a quatre rondes, a més de les...
que esdedi i&rses modalitats pilaneres. 1
finalment, xtualitzant-se els castells com

~n el0rt ic..," 1: les cróniques mostren un
mter~9 e ~+alm~~lOns castelleres, fet que ens
perm;1i fteixenavui dia la identitat dels "cracs''
d'aqu J:k6llre.2S1 :'4)

",. teix, elí¡;ronistatambé féu menció que
els va1!lerls::grada\~n als vilanovins malgrat uns

'%t "'''i''' t.=
rumorst tiets,~"escaIllt?arenper la ciutat, i que anem

Nf· .,
a tra contmuavJo.

Jf ift,J' ePoht\~aen els castells
~~1hérr~ A4,

Una carta que es pub!' cá a La Crónica de

Valls, signadaper tres menbres destacatsde la colla
vella -Ramon Tondo, Pere Poblet i Lluís Jové- ens
dóna a conéixer que aquestsrumors feien referencia
al fet que en "anar afer castells a alguna ciutat, a

Vilanova per exemple" -i més endavant al' Arboc

i Vilafranca- els components de la colla vella es
trobaren que "per allí havia corregut la nova de

que nostra colla estava formada per una vintena
d 'homes monárquics, esquirols i enemics de la
República. " 26

Havent realitzat totes les seves actuacions
al Penedés, la intenció dels signants era desmentir

públicament que la vella tingués "cap tendencia
política i menys social" i que "solament imposa
sa disciplina damunt els castellers en els afers de
castells i no té res a veure amb lessevestendéncies

politiques, " car eren del parer que les colles havien

de limitar-se a "aspirar afer grans i bons castells

i a igualar les gestes deis nostres avant-passats. "

D' altra banda, també reconeixien que admetien a
"tothom que vulgui fer castells i sotmetres a la
direcció de la mateixa, sense mirar per res si

perteneix al' esquerra ni a la dreta, solament volem

que pels seus actes no comprometi els companys

en alguna festa major " .

No obstant aquesta dec1aració pública,
aquestesacusacionsacabarien portant cua, malgrat
que -segonselsmateixos signants-, aquesteshavien
"sortit d'algú que no és precisament casteller i
que ensesactuacions polítiques mai havia anat al

costat de lesforces republican es", i després que
la vella hagués plantat a Vilanova "el millor tres

de set de la temporada" i "arreu els millors

castells, com són el tres de set, quatre de set amb
el pilar de cinc i cinc de seto" Es tractava d'algú

que pretenia

25Retl/$ t-nos a la co~.iJ'deracióesportiva deis castells, ens ha agradat fer conéixer l'agosarada afirrnació que Valls
"serv n els seus ce,yti,~rats"castells" ("Xiquets de Valls"), tradicions atlétiques d 'antiguesy ja desaparescudes

civili ons Si mqy Catalunya ha de celebrar uns Jochs Olímpichs aquestsno poden tenir l/och en cap
altre qiutat catalana lile Val/s.Si 'ls val/enchs s 'hojiquen al cap, Val/spot arrivar a ser la Mecca del poble catalá
spor~t." Ela . Homs i Ollero "Un parch cívich pera Valls". La Crónica de Val/s,Valls, 16 dejuliol de 1910, pago2.
26Ra"1<% Ton 1GIePoblet i Lluís Jové. "A I'aficiá castel/era vallenca ". La Crónica de Valls, Valls, 12 de

dS'% : 3. Compartim el criteri manifestat per Pere Ferrando que Ramon Tondo no era tan sobri a
;M~tI '4..~§'opinions. PereFerrando, "Localitzada una entrevista al cap de cola de la "vella" de

íE1 é't,VBi's,,,'t~€ÚJ,~3~", .4,Nq, Garraf,27 de desem?rede 1996,Bloc VI. Un altre exe~ple és e~ ~quell ma~,e!xany en
[;.)t.;;1611i!f-[Q~e~)9''ªt~ nt que no corresporuaals "Nens del Vendrell amb l/ur indumentaria actual mterpretar

el Ptlp,elj\le c~t~gF¡s,,{tJHo~raGent del Camp, ambientada a Valls a últims del segon terc del segle XIX. Joventut,
Valls~2Sltlegélértib'feiHé,1;931,págs. 4-5. ,
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afavorir la colIa nova, arrabasantcontractacions
habituals de la velIa ? Es va voler emfasitzarla
militáncia conservadorao dretanad'alguncasteller
de la velIa?

Tanmateix, el fet que la colla vella
s'expressésdubidativament a les celebracions
valIenquesdel 14d'abril i no pasa la del meeting
de la C.E.D.A. a Valenciael 30 dejuny de 1935,
quelacolIanovas'extralimitésactuantel14 d'abril
de 1933 -divendres sant-, o que l'esquerrana
publicacióvalIencaTreball proclaméslacolIanova
com la republicana, la laica, la del poble, no
ajudariena lapretesaneutralitatpolítica dela colIa
velIa.

Fi de temporada al Penedes:les festesmajors
de l' Arboc iVilafranca

Foscom fos, la vella resultariala colIamés
en forma d' aquella temporada en els castelIs,
veient-se el que aconseguiria en la seva gira
penedessenca.

Perla festamajordel' Arb09-superantaquell
any en expectació a la de Vilafranca en no
competir-hi la nova- la vella planta el tres de set,
el quatre de set amb l'agulIa -molt defensat-,la
torre de sis, el tres de sis aixecatper sota,el pilar
de cinc i "el plat fort del dia i aixo era el cinc de

set, el castell que tant haviafet parlar als aficionats
i que si val a dir veritat i sensepassions de colla
1'aficiá vallenca el reservava per la colla nova...

... castell que de 1'any 1907no s 'havia fet segons

ens digué algun vell casteller de 1'Arbos per lo

que no responen de la veracitat ", mentre que la
nova completalesmateixesconstruccionstret del
cincdeset,ja que "en haver-hi els quarts s 'ensorrá

i desanimats i havent hi algun lesionat no es torna
a provar ". 27

La nova hi acudí contractada per
l' Ajuntament, mentre que la velIa per un grup
d'afeccionats lócals a iniciativa del casteller
arbossencde la velIa Toribi Valles. La mateixa
crónica de l' Arb09 que hem utilitzat finalitzaria

amb la premonitória fraseque el "quatre de vuit

el qual si Déu vol 1'any que vé veurem benplantat. s s

Una setmanadesprés,la velIa repetiria els
éxitsdel' Arb09aVila{ianca. rimer diadefesta
-el de la vigília de Sint F' descarregariael
quatrede set, la torre~e sis s de sis aixecat
per sotai el pilar de f1nc. de SantFélix -
compartint placa amo;els s del Vendrell-
completariade nou ellCinc ' -de~': s", rboc
"la fita máxima en 1';'rt st'trts -, a més

del tres set, entr 'S~\1t:t Q),
l' endemáplantari , ~~<1\ratte'tYe~s\~~
amb J'agulla.t'Com era 1 llavors, "de

1'Arbos vingué un8€ :t amb camisa

rosada ~e~ ajud~r a la c~l v~tAN VA
AIXl mateix,tambe omentarque,en

consonanciaamb els air el moment, a

Vilafranca es qu~ sense la
tradicional entradaats'm*,~ilX, a mesquehi ha
qui volgué veurequeals balconsde la Casade la
Vila nohi haviacapcapelláa1'hora deIscastells."

Quatre motsfinals

La colIa velIa deIsXiquets deValIs afermá
a Vilanova per la festa major de 1931 el seu
mestratgeamb el quatrede set i, sobretot,amb el
tres de set, per consolidar el quatre de set amb
l' agullai reeixir ambunanovaconstrucció:el cinc
de set,enposteriorsexhibicions.

Tot i els éxits castelIersque aconseguiria,
que la situarien en la colIa més en forma de la
temporada,hi ha qui s'estimá que la colIa velIa
fos reconegudaa partir de l'actuació a Vilanova
sotal'etiqueta d'una determinadaopció política.

No obstantaixó, lavelIa tornariaaVilanova
l'any següent,el 1932,aconseguintnous éxits: el
primertresdesetaixecatpersotai unprofitós intent
detorre deset.Amb tot, la polémica esreprendria
l'any 1933ambla contractacióoficial de la nova,
peroaixó forma part d'uns aItrescapítols.

Xavier Güell i Cendra

27Joventut, Valls, 26 d'agost de 1931,pago4.
28La Crónica de Valls, Vall's,'-Sde setembrede 1931,pago2.
29Joventut, Valls, 2 de setembre de 1931,pago6.
30Fructidor, Vilifranca del Penedés,5 de setembrede 1931,pago2. Panadés Republicano, Vilafranca del Penedés,
29 d'agost de 1931, pago5. ')
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