
Les Neus de 1927, la Colla Vella deis
Xiquets de Valls torna a Vilanova

per Xavier Güell

Com és ben sabut, la decadencia és el període de
la historia castellera en que esvan perdre progres-
sivament les construccions de nou i vuit pisos i la
freqüéncia de les actuacions. EIs anys que s'abra-

cen són els compresos entre 1889 i 1926. És a dir,
els entre el de la realització del darrer castell de nou
documentat del segle XIX i el de la fundació dels
Xiquets de Tarragona i els Nens del Vendrell. Es
considera aixó darrer, perqué aquestes agrupaci-
ons influenciarien enun alt grau en la dinamització
que experimentaría el món castellerapartir de 1927.

Cenyint-nos en el casde Vilanova, en aquestaoca-
sió la nostra intenció sera exemplificar que la vida
castellera vilanovina també esvarevigoritzar apar-
tir de l' any 1927.En relació a aixó, hauríem de tenir

present que el 1916 havia estat la darrera vegada
que s'havia llogat una colla de Xiquets de Valls a
Vilanova, mentre que només tenirn coneixement de
la presencia de la colla dels Xiquets de Vilanova
durant els anys 1919 i 1920.

Així mateix, sota I' excusa de contextualitzar l' ac-
tuació de les Neus de 1927, també sera el nostre
parer el presentar altres notícies de les colles va-
llenques de l' epoca.

La decadencia de les colles va1lenques

Efectivament, el món casteller va acabar de tocar
fons en el transcurs dels anys mil nou-cents vint, i la
ciutat de Valls no va ser una excepció. En aquest
sentit, trobem que els vallencs van poder "contem-
plar dins la ciutat 1'actuació de co que éstant (seu)

com els Xiquets de Valls," el dilluns 25 d'octubre
de 1926, dins la programacióde la Fira de Santa
Úrsula, "després de llarg temps d'abstenció". En
aquella ocasió, "a mig dia reunits davant la Casade
la Ciutat, elsXiquets de Valls' van aixecar "els tres
de sis, quatre de sis, tres de sis pujat per baix i el
pilar dequatre.Tots elscastells,especialmentelpujat
per baix foren aplaudits. En l 'últirn l' anxaneta puja
al balcó de la Casa de la Ciutat."!

Com us haureu adonat, aquesta gasetilla va fer es-
ment que aleshoresno era freqüent que élsvallencs
actuessin a casa seva. Així mateix, que les cons-
truccions alcades llavors només van poder ser de
sis pisos -fins i tot va faltar el pilar de cinc-, i que
aquestesvan ser fetes per una sola colla -ho ente-
nem així, atesque només va pujar un anxaneta en la
tanda final de pilars al balcó-.

Arran del baix nivell dels vallencs per SantaÚrsula,
no enshauria d' estranyarque també esventilés l' es-
tatd' esmorteímentdelmón castellervallencala prem-
sad' aleshores.El text queal Iudim ésel següent:"La
emulación contribuyó eficazmente a que en otro
tiempo las callesde castellslevantasen el de nou.A
que subiesen y bajasen el pila desisper las escalas
de la Seo.A que sunombre diera fama a estaciudad.
Hoy ... El lunes pasado levantaron el pila dequatre
yel tresdesisoPara estomás vale que sequeden en
casa.Los más apasionados de estedeporte opinan,
y nosostroscon ellos, queno seles debiera autorizar
su salida, sino a condición de levantar el tresdeset.
En cambio, queno selesdebieran regatearrecursos,
si hicieran por lo menos estecestell'?

IJoventut, Valls, 30 d'octubre de 1926,pago6.

2La Crónica de Valls, Valls, 30 d'octubre de 1926,pago2. D'a1tra banda, també vo1emremarcar d'aquesta
gasetilla que el seuredactor va realitzar part dels seuscomentaris incidint en l' alcadad' estructuresformades
per tres castellers en la sevabase.Ho diem, ja que volem subratllar l' aleshoresencaracreencaque els tresos
eren els castells per antonomasia.De fet, la sevaforma arrodonida els atorga un aire de distinció que no es
reconeix en els altres tipus de construccions.
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Tanmateix, aquest castells de sis acabarien sentels
darrers que elsXiquets deValls aixecarien enmolts
mesos enpropia playa i arreu. Amb tot, elsvallencs
encara devien considerar els castells com un deis
seustrets diferenciadors. Ho creiem així,ja que tam-
bé sabemque van disposar el seuconcurs el rnigdia
del mateix dilluns 25 d' octubre, arran del pas del
rei Alfons XIII pel centre de Valls, de camí cap a
Poblet. Així dones, "los xiquetsde Valls en tanto
levantaron dos cestells"en honor del monarca es-
panyol davant de l' antic Banc de Valls.'

EIs castellsfalten per SantJoande 1927

La temporada de 1927 deis castellers vallencs po-
dria resumir-se dient-se que va ser dubitativa. Ho
manifestem així,ja que si bé els vallencs van asse-
gurar almenys l' exhibició de construccions de set
pisos -el tres i el quatre de set-arreu alllarg d'aquell
any, alhora també sabem que les sevesactuacions
es van cenyir a la darrera part de la temporada, i
que aquestesvan ser amb prou feinarnitjadotzena
-Vilanova, l' Arboc, Vilafranca del Penedés,la Po-
bla de Montomés, Reus i SantaÚrsula4-.

Amb tot, una primera notícia de 1927 apuntava en
un altre sentit, atesque esva anunciar que espreveia
que els Xiquets de Valls anaven a actuar a Madrid
"amb ocasió d 'unes festesque allí de(vi)en celebrar-
se,a lesque assistinijá l'Orfeó Montblanquí,'"
Tanmateix, aquest avís no devia passar de ser un
bon auguri,ja que, al marge de no poder corrobo-
rar si aquestaanadaa Madrid esva arribar aproduir
-tot sembla indicar que no-, en posterioritat va
succeir que els castells no foren ni tan soIspresents
en la festamajorde Valls -SantJoan-. De fet, l'ab-
séncia deis Xiquets en propia playa per Sant Joan
ja s'havia repetit en edicions anteriors -i encara es
reproduiria l' any següent-, tot i lesqueixes que aixó
va anant suposant, i que arribarien a lesplanes de la

Un quatre de set i un quatre amb
l'agulla a Valls, 1'any 21

(Foto: Món Castel1er)

premsa vallenca de tomo Un deIs textos qu~ aca-
bem de citar podria ser el següent de Sant Joan de
1927: "En el passament de 1'un any al' altre nostra
tradició s'escurza.Notóriament, la de les festespo-
pulars. Amb punyirnent al cor, ensho ha palesat de
bell nou, la darrera festamajor a honor de Sant Joan
Baptista. L' anómala i gairebé absoluta carencia ac-
tual d'actes tradicional senssuggereix la sospitaque
els vallencs, lassos i enfitats de commemorar so-
lemnialment la diada del SantPatró tutelar, tiren ce-
gament cap a desexir-nos del tresor de costums
patrimonial, envellit per les centúries. Per mor de la
lirnitació imposada a nostres "Notes" no transcriu-
rem la llista de cosestípiques quejeuen soterrades
en el gruix de poi s de l' oblit, o sota la llosa vergo-
nyosa del malagraúnent,'"
Tot i aixó, continuem pensant que, d' alguna mane-
ra, els vallencs encara seguien considerant els cas-
tells com un deIs seustrets definidors. Ho entenem

.1LaCrónica de Valls, Valls, 30 d'octubre de 1926,pago4-5. Acció Comarcal va fer esmentde la presencia
deis castellers am1fels termesque segueixen:"EIs Xiquets de Valls, tambéhi eren." Acció Comarcal, Valls,
30 d'octubre de 1926,p*g. 6. La mateixa publicació esva fer ressó que el cost de les actuacions castelleres
per SantaÚrsula va ser de 600 pessetes-sumant l'actuació davant del rei Alfons XIII-. Acció Comarcal,
Valls, 13de novembre & 1926,pago6.
4No hem cemptat alguna de l1lig improvisada, com la de la revetlla del carrer de la Figuereta de Valls -la nit

del6 d'agost-, o la de la vigília de l'anada a Reus.

5.Toventut,Valls, 2 d'abril de 1927,pago7.

6F. de Vilaclosa, 'L 'albada deis casjélls', Acció Comarcal,Valls, 2 dejuliol de 1927,pago1-2.
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així, ja que al marge de la seva absénciaper Sant
Joan, també sabem que la notícia del traspás del
casteller JosepBatet i Compte va sermolt ressalta-
da a la premsa vallenca poques setmanes després
de la celebració de la festamajor deValls. En aquest
sentit, esva destacar de JosepBatet i Compte que
era un "conegut casteller (...), i un deis més popu-
lars i estimats deis aficionats alscastells", i que "era
en ell una reconeguda especialitat per cap altre ac-
tual casteller superada l' ésserun consumat equili-
brista <;0 que feia que son lloc estiguéssempreen el
punt méscompromés del castell".7 Així mateix, que
també "los más antiguos capsdecolla de que se
tiene noticia, eran antepasadossuyos."

Les Neus de 1927, per ti una actuació dels
Xiquets de Valls

Finalment, i després d'haver-se escolat bona part
de l'any, la primeraactuació de 1927 deis Xiquets
de Valls va poder serpossible arran de la celebra-
ció de la festa maj or de les N eus a Vilanova. És a
dir, el primer compromís del 1927 deis vallencs no
va arribar fins la primera setmana d' agost. El text
del programa de la festa majar de Vilanova que va
fer referencia als castellers va ser el següent: "Jue-
ves, día 4: Al mediodía, gran repique general de
campanas y salva de morteretes. A la misma hora,
llegada de los tan deseadosXiquets de Valls.Por
la tarde, salida de los Gigantes y Bailes populares,
que, después de saludar a las Autoridades,
recorrerán la población, igual que los Xiquets de
Valls.(...) Viernes, día 5: Gran matinal par los Bai-
lespopulares. (...) A las doce, sereunirán en la Plaza
de la Constitución todos los Bailes populares, y los
XiquetsdeVallslevantarán susarriesgadastorres.'>')
Com haureu pogut llegir, l' actuació deis castellers
havia de desenvolupar-se alllarg de duesjornades:
durant el dia 5 d' agost, diada de la Mare de Déu de
les Neus, i per la tarda de la seva vigília. Els va-
lleneshavien d' arribar al migdia del primer deisdos
dies, per recórrer la vila durant aquella tarda -la
primera de les sevesactuacions havia de serdavant
de les autoritats municipals-, mentre que I'endemá

havien de participar amb d'altres elements en una
cercavila aprimera hora del matí -la matinal, cos-
tum que es cQ¿serva en poblacions de la nostra
comarca- i auna gran exhibició al migdia davant de
la Casa de la Vila -moment en el qual era previst
que executessinel m111ar del seurepertori -.

Cróniques de.festamajor

El Diario de Villanueva no és va estendre en
massaexplicacions, lirnitant-se amencionar la par-
ticipació deis castellers vallencs i la d'un conjunt
d' elements de festa major. El text al qual fem re-
ferencia és el que segueix: "Los bailes populares
y los Xiquets de Valls recorrieron nuestras calles
con el consiguiente acompañamiento depequeños
y grandes, admirando numeroso público las
típicas danzas de los primeros y las arriesgada
torres de los segundos.':"

Per la seva part, La Defensava ser una mica més
extensa en comentaris, ates que, ';l més de
referenciar la participació castellera, també va dis-
sertar sobre I' encert de la seva contractació. A sa-
ber, el concurs deis castellers va serun éxit perqué
va propiciar quela vila s'imprimís d'un carácterfes-
tiu, car la seva activitat esva desenvolupar lliure-
ment pels carrers, i per tant, perqué no va resultar
serun divertiment que quedésrecios en la intirnitat
de les seusde les diferents societats de la vila. El
text al qual ensreferim ésel següent:"F ora del cas-
tell de foc, xiquets deValls, balls populars i gegants
que han recorregut els nostres carrers donant una
nota de vida de Festa Major, i la tradicional festa
religiosa -enguany solemníssima-no hi ha hagut res
més que donés la característica de la popular festa.
Tot el demésha quedatreclós dins de les societats
i en els teatres, amb els actes acosturnats i ordina-
ris, pero sense cap nota que cridés l' atenció del
públic (...) El programa de les festesno ha estatpas
motiu de significada atracciópelsvilanovins i foras-
ters, sinó queharesultat migrat, migradíssim, sense
capnota de més que els anys anteriars. Al contrari,
hauríem de comentar desfavorablement algunes

7Joventut, Valls, 30 dejuliol de 1927,pago6. També se'n va parlar a:Acció Comarcal,Valls, 30 dejuliol de

1927,pago6..
sLa Crónica de Valls, Valls, 30 dejuliol de 1927,pago3.

"Diario de Villanueva y Geltrú, Vilanova i la Geltrú, 26 dejuliol de 1927,pago6.

"Dieiio de Villanueva y Geltrú, Vilanova i la Geltrú, 9 d'agost de 1927,pago4.
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notesmancadesd' oportunitat algunsdetallsquel' ex-
periencia o la practica fa que passin al' oblid; no
per co hem d' elogiar l' atinada idea de fer venir els
típics Xiquets de Valls, i celebrar aquella migdiada
tots els balls davant la CasaGran, tot fent-nos sen-
tir la sentorde la espiritualitat i els idealsnostratsen
aixecar els Xiquets les torres i l' espadat, al só de
les nostres gralles que ressonen sonores en el fons
del cor i en 1'horitzó balu de la nostra terra."11 Així
mateix, aLa Defensatambé esva subratllar que es
respectésla vessant religiosa i, alhora, vilanovina
de la festa, destacant-se que aixó va ser possible,
per exemple, pel fet que esva disposar que els cas-
tellers -i altres grups tradicional s- encapcalessinla
processó de la tarda de les Neus. En aquest sentit,
el cronista va destacar el paper simbólic deIs dos
pilars sirnultanis enlairatspelsXiquets deValls -amb
l' ajut de vilanovins 12_ en l' entradadels elementsre-
ligiosos del seguici a 1'interior del temple -per la
portalada de Sant Antoni-. El text al qual alludim
ésel següent:"i elsballs populars i elsgegantsamb
lesgralles, donantenunanota típica, auriolant aquell
acted 'una sentor religiosa vilanovina. 1enarribar a
la Playa de San Anton, els balls, gegants i els dos
espadatsdelsXiquets deValls i munió devilanovins
formaren cordó per entre el qual passaven els
gonfarons, congregants, c1erguesi tabemac1ede la
Verge, la nostra Patrona, a la qui demanem beneei-
xi ubérrimament lesnostresvinyes i lanostra vila."?
Finalment, una última ressenya 1'hem trobat en el
vilafranquí PanadésRepublicano, on 1.Valero i
Ribas, entusiastade la cultura tradicional, va fer una
descripció sucosad' alguns dels elements tradicio-
nals que van concórrer als seguicis de les Neus de
1927. El text al qual fem referencia ésel següent:
"Vilanova, aquestany de gracia, tambéha ingressat
en el cor dels nostres. Després d 'uns quants anys
en els que la seva Festa Major callava i delia i era
solsamentplena de record d' altres temps millors, la
Mare de Deu de les Neus ha sentit i ha gosat altra
volta de lesgralles animadores,delscopsrimats dels
incansables i ardits bastoners que són moguts per
aquelles tonadesvilanovines tan interessantsi deli-

r

cioses,ha vist la represade l' afició del poble, suara
adorrnit i despertat alegrament al contemplar altra
volta pels carrers de la vila els alts castells de set i
personalspilans de cinc, que al esguardar-los i sen-
tir-los s'ha adonatnovament que, el fer castellstam-
bé era una cosa ben seva. 1per a no ésser menys,
també han sortit a respirar i a fer glatir a la gent
menuda, aquellamulassatan plena de seny i aquells
gegantstan bellugadissos que l' any passatforen els
nostres estirnatshostes i que'ls vi1anovins ja no en
volien fer cas i els tenien arreconats, empolsats i
tancats amb pany i c1ausota el pes del seualt cam-
panar de pedra."!"

Com us haureu pogut adonar, la lectura d' aquesta
crónica enspot fer deduir el tipus de construccions
que esvan alear aVilanova llavors, atesque esva
fer menció que esvan completar "els alts castellsde
seti personalspilans de cinc". Indefugiblement, di-
versos pilars de cinc van ser executats a Vilanova

11 'La Festa Major', Le Defensa, Vilanova i la Geltrú, 13 d'agost de 1927,pago1.

12Laplantilla vallenc'a'aVilanova la van composar una "quarentena de castellers", i per tant, creiem que es
va haver de ~9mptar aínb el concurs d'elements locals a l'hora d'executar els vallencs les sevesconstrucci-
011S. Acció Comarcal, Valls, 6 d'agost de 1927,pago6.

1:l'Religioses',La Defensa,Vilanova i la Geltrú, 13d'agost de 1927,pago3.

141.Valero i Ribas, 'Les festesmajors penedesenques',PanadésRepublicano, Vilafranca del Penedés,30

d'agost de 1927,pago3-4. . ::
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aleshores,mentrequeel comentari"els altscastells
de set" devia referir -seal tres i al quatredeset,j a
quevan serlesmáximesconstruccionsqueelsXi-
quetsdeValls vanpoderexhibir arreuaquellatem-
porada.A més,tambépodríemsumaralgunescons-
truccionsmenors,com la torre desiso el tresdesis
aixecatper sota,queelsvallencsvan executaramb
mestratgeenla restad' actuacionsde 1927.

Així mateix, tambévolem destacard' aquesttext el
fet quedónaaentendrequefeia algunsanysqueno
s'havienorganitzatseguicisfestiustanconcorreguts
aVilanova. En aquestsentit, l' autor va destacari
enumerarla participació delsbastonerslocals, els
gegants,la mulassai els castellers.Consultadala
comptabilitat d'aquella festivitat, aquestaenscor-
roborael concursdelsXiquets deValls,ja quecer-
tifica queaquestsvan rebre350pessetesper actu-
ar aVilanova de mans de JoanMestres i Tort, el
mateix cinc d' agost.Al mateix JoanMestrestambé
seli abonarienl 00pessetesmés,cincdiesméstard,
suposem,acomptededespesesd' allotjament i es-
tadadelscastellers.Altres rebutsdela festafan es-
ment a la participació del ball debastons-mitjan-
cantun rebutsignatper JosepLleó "Camarat", cap
de colla-, del ball de pastorets -segonsrebut de
JosepBajes-, i delsgegantsi nans-segonsrebut de
Francesc Puig, campaner de Vilanova-. Dels
capsgrossos,amés,també esfaria saberqueeren
els del Redós de Sant Josepi Sant Pere, de Sant
PeredeRibes. 15

La colla unificada a Vilanova

A vigília del' anadadelsvallencsaVilanova,elcon-
junt delespublicacions vallenquesvanpublicar la
notícia dela fusió de lesduescolles deXiquets de
Valls. La redacciódeLa Crónica de Va11svaserla
primeraencreure-hoaixí, i acontinuacióla restade
setmanarisvallencsvan reproduir la nova.La nota

deLa Crónica de Va11squehem acabatd'alludir
ésla següent;"Y ya quehablamosdelos cestells,
hemosde consignar con satisfacción el hecho de
haberserefundido las dos callas existente. Es la
única maneradeqpepuedanhaceralgo, y conser-
var por lo menos su buen nombre, en esperade .
circunstanciasquefavorezcansurestauración.En
la semanapróxima actuaránlos nuestrosXiquets
enVillanueva y Geltrú,dond~hacia15añosqueno
habíanestado.Y por otrapartepodemosanticipar
queenlos próximos presupuestosmunicipales, se
consignaráunacantidadpara subvencionardicho
deporte, cosa que ha de aplaudir toda la
población."16

Comhaureupogutllegir, aquestagasetillavadeixar
benclar queestractavadela fusió de"les duesCo-
llesfins(llavors)existentsconegudesperNava i Ve-
11a"i quel' agrupaciónaixentrebiaelnóm de"Colla
deCastellersvallencs",17 ésadir, Colla delsXiquets
deValls.Així mateix,quel' estrenadelanovaforma-
ció anavaaseraVilanova. A saber,"desprésdela
recentfusiódelesduescolles",lanovaformacióanava
a "aixecarelsprimerscastellsi espadatsenl' esmen-
tadapoblació", 18 on feia molts anysqueno hi con-
corrienelscastellersvallencs.Totalapremsavallen-
eaesvaexpressarrepetidamententermessimilars."
Així mateix,aquestaideahaestatacceptadai repro-
duídaenmúltiples treballshistories.De fet, la colla
vallencaquevaactuarapartir d'aleshoresnova lluir
ladenominació"V ella" o ''Nova'', sinótansolslade
"Colla delsXiquetsdeValls".
Tot i aixó, desdel' actualColla Vella delsXiquets
deValls s'ha anatdefensant-d' acorda fons orals-
queuna fusió com atal no esva arribar aproduir
llavors, sinóqueel queva succeirveritablementva
serquela Colla Novaesva desferi quealgunsdels
seusmembresesvan incorporar a la Colla Vella,
mentre la Colla Nova va faltar aplaya. El text al
qualhemal Iudit ésel següent,quehemextretd'una

15LligalldeComptesde la FestaMajorde Vilanova de 1927,Arxiu Históric Comarcal deVi1anovai la Geltrú.
E1snans devien ser els quatre que, adquirits per subscripció popular, van ser donats a aquest establiment
benefic ribetá per la festa major de SantPere de 1916. Castell deRibas, SantPere de Ribes, 22 dejuny de
1916,pago4.

16[aCrónica de Valls, Val1s,30 dejuliol de 1927,pago3.

"Ioventut, Val1s, 6 d'agost de 1927,pago7.

18AccióComarcal Val1s, 6 d'agost de 1927,pago6.

19Acció Comarcal Valls, 6 d'agost de 1927,pago5. La Crónica de Valls, Val1s, 6 d'agost de 1927,pago3.
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entrevista feta a Albert Parés i Batalla, Esbertde
Parés,casteller de la Colla Vella d'aleshores: "Al-
guns, o bastants (ja que ésdificil de valorar) caste-
llers d' aquella Colla de l ,Escolávingueren a la Vella
i s'hi integraren al' any vint-i-set, per diferents mo-
tius; uns perqué els agradava fer castells, els altres
per vallenquisme i no volien que Valls pogués arri-
bar a quedar endarreraenfront de lescolles foránies
del Vendrell i Tarragona, en fi foren diversos els

Un castellper sota al fans i una llenya de
ttm;edesisa Valls l'any 1930

(Foto: Món Casteller)

motius." 2°Elmateix testimoni va afegir en la matei-
xa entrevista que "hi ha d' altres, de personesvives,
que recorden aixó i j o mateix puc donar tota una
serie de noms de castellers que feren aquestcanvi i
que després es traspassaren de nou quan la Colla
Nova sortí al'anyvint-i-nou."

El nostre parer

A vui dia, nosaltres compartim el criteri argumen-
tat per la Colla Vella, ja que, a més de la conei-
xenca deIs seus testimonis, creiem que hem tro-
bat diversos documents que podrien certificar la
inactivitat de la Colla N ova durant els anys 1927,
1928 i 1929.

En primer lloc, podrlem argumentar el fet que des
de la Colla Vella es va considerar el 1933 que la
placa de Vilanova era seva des de feia vuit anys.
Aixó va venir arran que la Colla Vella no va ser
contractada llavors a Vilanova per la Comissió
de Festa Majar, i si en canvi la Colla Nova en el
seu lloc -per causes que ara no venen al cas d' ex-
plicar-. El text al qual fem menció diu el següent:
"En trobar-se la colla vella que després de vuit
anys seguits d'actuar a Vilanova enguany hi anés
la nova, volgué esbrinar les causes ( ... )."21 De
fet, la refundada Colla Novaja havia intentat ser
contractada a Vilanova per primer cop per les
N eus de 1931, cosa que "no va poguer esser per
ayer contret (la Comissió de Festa Major) com-
promís abans amb els (seus) rivals.?"Amb tot,
el que hauríem de comentar -i que ens podria fer
desestimar aquest testimoni - és que l' any 1933
només feia sis anys que castellers vallencs actua-
ven amb continuítat de nou a Vilanova, i a més,
que tampoc no sabem de cap notícia que ens
confirmi si ho van fer també els anys 1928 i 1929.
Així dones, és només admés per tothom que la
Colla Vella va actuar a Vilanova en aquell perío-
dedurant els anys 1930, 1931 i 1932.No obs-
tant aixó, també podríem presentar en la nostra
defensa el fet que el Ramon Tondo, Gravat de
Rabassó,cap de la Colla Vella d' aleshores, va
subratllar que la seva agrupació havia estat la
única de les dues vallenques que no s'havia ren-
dit davant d'infortunis.

20'Quanpara la gralla', La Veu de la Colla Vella, Valls, octubre de 1983,pago15.
2lRamonTondo, fill. 'Sr. Articulista R.H.', El Temps,Valls, 5 d'agost de 1933,pago2. La Crónica deValls,
Valls, 5 d'agost de 193'3,pago3. Treball, Valls, 12d'agost de 1933,pago4. Responent l'escrit: R.H. 'Coses
dels Castells',Treba1J,"Valls,29 dejulio1 de 1933,pago2. Podria tractar-sedel fill del Gravat deRabassó.O .
també del mateix Gravat de;Rabassó,atesque l' afegit "fill" podria serque esdevia referir que era el fill de
l' antic cap de colla, és a dir, el fill de l' Isidre deRabassó.
22Lligall deGomptesde la FestaMajor deVilanova de 1932,Arxiu Historie Comarcal deVilanova i la Geltrú.
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La sevaafirrnació va aparéixer reproduída el13 de
febrer de 1934 en la publicació barcelonina l'Opi-
nió. El text al qual fem referencia ésel que segueix:
"a Valls mateix, hi ha duescolles. La Colla Nova i la
Colla Vella, quejo dirigeixo. Totes duessónbones,
éscIar. La meya, peró, com el seunom indica, ésla
tradicionali ha subsistit a desgrat de les adversitats
i de les hores crítiques. "23En relació a aixó, creiem
que el Ramon Tondo devia referir-se a que la seva
colla, entre d' altres coses,no havia estatinactiva en
un període recent, cosa que, en contraposició, no
havia succeit amb l' altra colla vallenca.

De fet, creiem que seria alguna de les coses que el
Gravat de Rabassópodria haver presumir amb
orgull el 1934 davant dels de la Colla Nova, inten-
tant contrarestar la trajectória ascendentque elsseus
rivals havien encarrilatdesdel' anypassat.Finalment,
un text més fefaent el trobem en el d'un membre de
la Colla Nova que va relativitzar el triomf de la Co-
lla Vella en el Concurs de Tarragona de 1932,entre
d'altres qüestions, pel fet que la Colla Nova feia
poc que s'havia reorganitzat. El text al qual fem

• .menció diu el següent: "La colla N ova dóna lesgrá-
cies a tot el poble vallenc, per haver contribuít amb
el máxim esforc donant un exemple del patriotes
que som quan estracta d 'una cosa de dins de casa
nostra, com som els Castells.

1per acabar, volem fer avinent que aquesta colla
tan sols fa dos anys que actua i que la Vella en fa
set; així ésque nosaltres seguirem el camí fins arri-
bar al triomf"?" És adir, que segonsl'autor, la plan-
tilla de la Colla Nova de l'any 1932 no va poder
estar tan bregada com la de la Colla Vella, arran
que la seva activitat s'havia iniciat feia només dos
anys. Per la sevapart, l' expressió "la Vella en f(eia)
set", devia basar-se en el fet que els de la Colla
Vella no havien ininterromput la sevaactivitat el 1926
-1'any que se sap que es va desfer la Nova-.

De fet, el vendrellenc Pere Ferrando ha interpretat
que aquests"dosanys'' devienreferir-se alsque feia
que Ramon Barrufet i Fábregas, Blanco, s'havia
fet cárrec de la direcció de la Colla Nova -des de
final s de l'estiu de 1230-.25Com bé assenyala el
Pere Ferrando, la Colla Nova va iniciar a partir
d'aleshores un període d'éxits basat, entre altres
coses, en una regeneració'del' agrupació. En rela-
ció a aixó, araentendríem els comentaris de la cró-
nica de l' actuació de la N ova, J¡carrer de la Cort
de Valls, el 29 de juliol de 1930, ja que van fer
esmenta lajoventut i inexperiencia delscomponents
de la Colla N ova, pero als qui alhora també s' au-
gurava "un espléndid futur" .26En anterioritat a aixó

-a partir de la sevareorganització l' estiu de 1929-,
la Colla Nova havia manifestat "el defecte de tenir
massesdirigents i menys disciplina.?"

Així mateix, també contextualitzaríem les repetides
mencions a la veterania dels troncs de la Colla Vella
del mateix període."La veterania dels troncs no
acostuma ser freqüent arran d'haver pujar ininter-
rompudament els mateixos elements durant molts
anys ... des d'almenys 1926 ...

Per acabar

Vilanova ésuna de lesplaces amb més arrelada tra-
dició castellera. No obstant aixó, a Vilanova, com
arreu, també esva produir un esmorteíment de l' ac-
tivitat castellera entre els anys 1889 i 1927, període
que tots coneixem com el de la decadencia.

Afortunadament, a Vilanova i la Geltrú esva tor-
nar a comptar amb freqüents actuacions castelle-
res a partir de 1927, seguint-se una tónica general
de recuperació.

La colla que va revitalitzar el món casteller vilanoví
d'entre 1927 i 1932 va seria Colla Vella dels Xi-

23pereFerrando i Romeu, 'Localitzada una entrevista al capdecolla de la "V ella" deValls de11934,' L 'Hora
del Garraf-El 3 de vuit, Vi1anova i la Geltrú, 27 de desembrede 1996, Bloc VII.
24JoanRovira, 'E1scastellers a la playa de braus,' Lluita, Valls, 15 d'octubre de 1932,pago1.

15PereFerrando i Romeu, 'La dua1itatde lescolles deValls: e1snoms i e1scapsdecolla', El Peti, Valls, 14de

maig de 1998k, pago47.
26Joventut,Valls, 30 deju1iol de 1930,pago6.

17.foventut,Valls, 25 dejuny de 1930,pago2.

1~Foc Nou, Valls, desembrede 1984,pago10.
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quetsValls. Ho diem,jaque fins i tot somdelparer
que aquestaagrupació vallenca va ser la que va
actuarVilanova el 1927, i nopasunaCollaUnifica-
da deXiquets deValls, tal molts autorshan anat
sostenint.Ésmés,somdel' opinióquelaúnicacolla
vallencaque va actuararreuelsanys1927,1928i
1929 va ser la del Gravat de Rabassó.Aixó sí,
comptantambel concursd'elementsprovinentsde
la Nova, agrupacióques'havia desfetrecentment
llavors. La plantilla del'aleshoresColla Vellano
deviasermassanumerosa,malgratques'haviare-
forcatambelsnouvingutsdelaNova.

De fet, somdelparerqueaixó deviafer quedesta-
quésla concurrenciad'aquestsdarrersenel sidela
Colla Vella, cosaqueajudariaacreurealsperiodis-
tes,i amolta gent,quelesduescollesvallenques,
tradicionalmentantagóniques,s'havienajuntat.A
més, també som de l' opinió que el context de la
decadenciai la fundaciódecollesforadeValls de-
vien facilitar l' extensióde la ideaerrónia queels
castellersvallencshavienfetun front comúl' estiu
de 1927permantenir la sevasupremaciatradicio-
nalenelscastells.

Finalment, també volem comentar que la Colla
Vella potserno va rebre1'adjectivització de"Ve-
lla" durant el trienni compresentre 1927i 1929,
atesque esdevia considerar la denominació in-
necessária,enfaltar la sevarival tradicional apla-
ea.Aixímateix, potser aixó darrer també esva
produir arran de que les exhibicions castelleres
van acabarsentrelativitzades durant la decaden-
cia. És a dir, perqué les actuacions dels darrers
anys de la decadenciavan acabarper no provo-
car lapassióquehaviengeneratenperíodesd'au-

Les calles de Valls l'etiy 1930
(Foto:Món Casteller)

ge anteriors -o que tornarien a suscitar a partir
delsanysmil nou-centstrenta-. De fet, aleshores
esdevia creurequeno calia reivindicar l' autoria
de les construccions, atesque els pocs castells
alcatserenambprou feina de sispisos.
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