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ELS MIRONS DEL VENDRELL I LA COLLA VELLA DE VA(iS VAN FESTEJAR
L'APROVACIÓ DE L'ESTATUT D'AUTONOMIA L'ANY 1932

Un deis moments cabdals deis primers anys de la
Renaixenc;;a Castellera va succeir a l'Arboc el 28
d'agost de 1932. Aleshores la Colla Vella hi va
descarregar la torre de set i va carregar el quatre
de vuit després de quasi tres decades d'encá de
les darreres aletes en aquestes dues
construccions. Aquestes fites van venir
propiciades, óbvíament, per la qualitat deis
castellers que hi van intervenir, incentivada per
la represa de les disputes locals, un cop va tor-
nar a haver dues colles a Valls a partir de Sant
Joan de I'any 1930, pero també per la ingerencia
deis Mirons del Vendrell. 1 és que la diada
arbossenca de I'any 1932 va venir precedida d'un
estira arronsa entre la Colla Vella i els Mirans. Els
vallencs van recuperar el tres de set aixecat per
sota a la festa major de Vilanova a cavall que els
vendrellencs s'apuntessin els seus primers quatre
de set amb I'agulla i cinc de set a les festes
majors del Vendrell i í.lorenc del Penedes,
respectivament. Els vallencs ja tenien al sac el
quatre de set amb I'agulla i el cinc de set d'enca
de les festes majors de Vilafranca del Penedes de
I'any 1930 i l'Arboc de I'any 1931, respectivament.

Ara bé, la Colla Vella i els Mirons tan 5015van
trabar-se cara a cara a placa una vegada I'any
1932: el vespre del 25 de setembre al Poble
Espanyol, durant les celebracions que van dur-se
a terme a Barcelona per festejar que el parlament
espanyol havia aprovat l'Estatut d'Autonomia per
a Catalunya el 9 de setembre. D'aquesta actuació,
doncs, també es despren que els castells, com a
sinónlm de festa, es podien encabir dins d'una
festa cívica. La Colla Vella, d'altra banda, ratificant
el seu lideratge, hi exhibiria les millors
construccions.

En efecte, la premsa de Barcelona va anunciar
que hi actuarien "los 'Xiquets de Valls; los gru-
pos de Valls y de Vendrel/' i que "la entrada"
"se(í)a" por rigurosa invitación" (Las Noticias:
1932).

La premsa del Vendrell hi destacaria que "la colla
de castellers vendrellencs els 'Mirons / es
proposava de sostenir allí una seriosa competició
amb els castellers de Valls" (El Baix Peneaés:
1932).

Des de Valls, Francesc Gazo hi comentaria que
"Amb motiu de les festes que se celebr(ari)en a
Barcelonaper celebrar la vinguda deIs Presidents
que han contribuit a láprovació de IEstatut" va
ser" contractada la 'colla vella / de nostra ciutat

per fer una exibi¿tó de castells a la pla~a major
del Poble Espanyol la mt del dilluns/ tal com se~
feia en temps de IExposició Internacional en la
qual tantes veasaes" /áren cridats els nostres
castellers que amb les seves camises rosades
alegraren el 'PobleEspanyÓr(els dies 4 i 11 de
juny del 1929 i 22 de maig del 1930). / Es faran
tots els castells de set" (La Crónica de Valls:
1932).

La participació de la Colla Nova de Valls també va
ser defensada a Valls: "Te més mér/ts la colla
vella que la novaper ésserpreferida? Han d'ésser
els regidors els que fomentin una desigualtat de
tracte entre dues coses genuinament
vallenques?'. Aquest parer es basava en la
creenca que la Colla Vella rebria 600 pessetes de
mans del govern municipal de Valls i "el que
falta(va) per cubrir totes les despeses"
rnítjancant "una subscripció", alhora que "La co-
Ila nova s'17a(via) ofert sner-n¿ a,mb Ivnica
condició que s e/s aboneess )in totes les despeses
que el seu aeso/ecemeotocasionl' (El Temps:
1932).

Aclarim que l'Ajuntament de Va115va acordar des-
tinar 600 pessetes per castells, pertanyents al
capítol d'instrucció pública i institucions culturals,
donat que el de festes era exhaurit. Pero tan 5015
400 per costejar I'anada de la Colla Vella a
Montju·lc. Ramon Tondo i Dilla, el cap de la Colla
Vella, va percebre "CUATROCIENTASpesetas/ en
calidad de anticipo/ por la subvención que ha de
concederse a la 'Colla Vella/por la exhibición de
'cestess'realizada en Barcelona el dia 25de sep-
tiembre último" a Valls 1'11 d'octubrede 1932.
Les altres 200 pessetes van ser, a parts iguals,
per remunerar els grallers que van acompanyar a
la Colla Vella a Valls el 23 d'octubre, durant
I'exhibició en que se li va lliurar la faixa d'honor
del Concurs de Tarragona, i a la Colla Nova el 30
d'octubre al camp de la Xamora, també a Valls,
en el festival dedicat a Josep Sans i Roig (AHC
Valls). Els comptes municipals del Vendrell no
palesen cap lliurament als Mirans (AHC ElVendrell).

El tarragoní Lluís de Salvador publicaria que "Los
'Xiquets de Tarragona'" també hi acudirien (Las
Noticias: 1932). Aquests, pero, no hi farien cap.

Pel que fa als castells que s'hi van bastir, el vallenc
Figuerola confirma que "Fou un eXlt láctuació ( ... )
de la 'Colla vella'" davant "la colla deIs 'Mirons/
del Vendrell que segons (... ) d(ei)en/ e(ra) con-
ceptuada com la millor dáquella 10ca!Jtat".Segons
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aquest autor, la Colla Vella "Per p/strort varen
bastir el dos de set i tres de set aixecat per baix.
E/s de Vendrell es limitaren al quatre de set amb
el pilar de c/nc" (Lluita: 1932).

De tota manera, el text que desgrana més
extensament el desenvolupament de la jornada
és aquest de F.rancescGazo: "Dilluns a les quatre
de la tarda merxá la colla vella de nostra ciutat
cap a Barcelona per a prendre part en el festival
que es celebra al Poble Espanyol en honor del Sr.
(Manuel) Azaña (Díaz ), el qual no hi assistí.
Solament hi sigué present durant el 'pilar de c/nc'
(poc interés, dones, va tenir pels castells i aixó
que aquesta diada va fer endarrerir una setmana
la celebració del concurs a Tarragona). Hi havia
també els 'Mironsl'del Vendrell deIs quals sJ7avia
dit que volien presentar batalla als castellers
vallencs. / Es tocava una sardana i feien un
castell cada una de les dues colles. / Comenc;aren
els 'Mirons l'plantant el 'quatre de set amb el pilar
de cinc al mig; el castell que puja amb una lentttut
exasperant ana molt bé i queda c/evet; el pilar
ana molt fluix i sJ7agué de protegir massa. / La
'colla vella/ vallenca feu Ilavors el 'tres de set;
alt i rapidíssim en el qual hi feu la figuereta damunt
deIs dosos re/xeceaor; el valent 'Bater (Josep
Batet i Riello). / E/s 'Mirons/feren un 'dos de s/s'
que ana toree bél' pero massa /ent: hipujava un
casteller vallenc (Francesc Sanrorna, "Ballera") a
segons. / La 'colla vella /planta el 'quatre de set
amb el pilar de cinc al mig/ que ana forc;a bé
encara que no tant a la perfecció com altres
vegades. / E/s 'Mironsl' comensáren un castell
aixecat per baix i tots els vallencs cré/ern que
seria de set (hauria estat el primer del seu
palmares), pero veierem que era el 'tres de s/s
aixecat per baix; no es puja molt sepur; encara
que fou deixat neto / La 'colla vella l'que ja duia
un castell de set dáventatgel' láugmenta Ilavors
cons/aereb/emeotfent el 'tres de set aixecat per
baix/ en el qual tots es portaren com a valents.
Esaescerreaé bé. / Uns aplaudiments anunciaren
lárribada de I~zaña i sortí aquest al balcá,..junt
amb (Francesc) Macia (i tlussá), 1~¡guader(Jaume
Aiguader i Miró, alcalde de Barcelona), (Ventura)
Gassol (i Rovira, conseller de cultura de la
Generalitat) i altre gent. / E/s 'Mironsl' feren el
'pilar de cinc' amb la filigrana delporró i elportaren
al balcó on hi pujaren enxsnete,quart i terc. /
La 'colla vella /el féu molt més Iluny i espassaren
una bandera catalana' de més a'un metre de Ilarg
amb pal pessantíssim i el portaren cap al balcó
on sJ7i enfilaren snxenete:quart i terc. el pilar
hagué de csm/nsruns pila'de metres per arribar

,ai balcó. / Quap rAzaña era fora i es donava la
. festa per sceoeae.eren ja tre} quarts de dues

de la metmsas.la 'colla vella l'féu encara un castell
magnífic el 'dosde 'set':IlJstima aue no espogues
descarregar (va ser la tercera aletáde la Colla
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Vella en la torre d'encá d'haver-Ia descarregada
a l'Arboc; el 28 d'agost i a Vilafranca del Penedés
el 30 d'agost). L J70rapero no era propícia ni la
temperatura i menys per la canalleta que
s eaorm/en per tot arreu. / Davant a un

establiment dún vallenc la 'colla vella l'féu enca-
ra un 'quatre de set' un 'dos de s/s' i un 'pilar de
cinc: / Fou una bona vetlla i encara que els
vallencs no tingueren un dia bo del tot superaren
francament els vendrellencs que solsament feren
un castell de set" (La Crónica de Valls: 1932).

La premsa del Vendrell assenyala que els Mirons
també van exhibir "uns tres de set admirable", a
banda deis "demés castells que a aquell
correspon", i que el seu pilar de cinc "bevent
amb porró ( ... ) fou oveaonsd/ss/m. sobretot en
acostar-lo al balcó iprendre el senyor (Manuel)
Azaña la enxaneta als seus orecos, mentre el
compatrici Carner(Jaume Carner i Romeu, ministre
de finances) es dalia de no ha ver-lo pogut agafar
el!' (E/ Baix Peneaés: 1932). Aquest tres de set
va ser construit durant la ronda en que la Colla
Vella va carregar la torre de set? Testimonis orals
també hi situen un hipotetic intent de torre de
set per part deis Mirons (P. Ferrando, S. Arroyo:
1995).

La premsa vendrellenca també va enorgullir-se
del paper preeminent deis seus conciutadans, fins
a I'extrem d'afirmar-s'hi que "si e/xo continua no
es ooar» fer res a ciutat sense el concurs deIs
vendre/iencs:i no ho diem amb petulJncial' sino
amb aquella satisfacció que ens causa poguer-
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ho constatar'. Alxó darrer, deixant de banda la
intervenció deis Mirons, al-ludeix a la presencia
del ministre Jaume Carner i al fet que "al Poble
Espanyol semblava que fossim a casa (al
Vendrell), ja que eren molts els conveins que hi
sss/st/ren,i incontables els vendrellencsque viuen
a Barcelona que s'hi presentaren per veurer les
proeses deIs nostres castellers". També a un
concert de I'orquestra de Pau Casals el 24 de
setembre al Palau Nacional. Aquesta formació, a
banda del seu director, reunia a "varis
vendrellencs", alhora que "quasi tots els solistes
eren de la colonia estiuejadora de Sant Salva-
dor" (El Baix Penedés: 1932).

La premsa de Barcelona tan 5015 va ressenyar
I'execució de "csstess.torres i pilars/ plasmacions
meravelloses auae bellesa emocionant que
entusiasma va la gran multitud que emplenava la
o/ece major del Pob/e Espanyo/' (La Veu de

Catalunya: 1932) i que les autoritats, "Desde el
balcón de la ceseAyuntamiento del Pueblo Espa-
ño~ (amb ptou feina) presenc/eron una de las
torres que formaron los 'Xiquets de Valls/ enca-
ramándose hasta (.elas/con,en el que estaban •
las autoridades un muchacho al· que coa/o en
brazos el señor Azañ4 dejandCflo en el interior
del edificio entre los alllausos del público" (Diario
de Barcelona: 1932).També s'hi mencionaria que
van alear-se "arriesgados castillos en diversos
puntos de la metrópoli' (tas Noticias: 1932).
Recordem que la Colla Vella va alear un quatre de
set, una torre de sis i un pilar de cinc davant
I'establiment d'un vallenc. Alguns d'aquests
castells, pero, poder també van anar a cura deis
Xiquets de Barcelona. Aquestsdarrers ja havien
estat "Ievanta(nd)o sus arriesgados castillos en
diversos puntos de la metrópoli' durant la vigília
(Las Noticias: 1932).


