
La Colla Vello va descarregar el quatre de vuit a
Montblanc el 1934 per Xavier Güell

Malgrat que la Colla Vella dels Xiquets va ser qui

va marcar la pauta durant els primers anys del

període quehom denomina la renaixenca castellera,

aquestaagrupació va acabarper cedir elliderat del

món casteller a la Colla Nova, la seva rival ances-

tral, a partir de 1933.Val a dir que la Colla Vella va

recuperar un seguit de construccions durant aquells

anys: el quatre de set amb l' agulla aVilafranca del

Penedes el 31 d'agost de 1930, el cinc de set a

l' Arboc el 23 d' agost de 1931, el tres de setaixecat

per sota aVilanova i la Geltrú e18 d' agost de 1932,

i la torre de set i el quatre de vuit carregat al' Arboc

el 28 d'agost de 1932, a banda de guanyar el

concurs que es va celebrar a la placa de braus de

Tarragona e12 d' octubre de 1932.

Tanmateix, la intenció del text que teniu a lesmans

espresentar que la Colla Vella deValls no va assolir

una nova fita fins el 7 de setembre de 1934 a

Montblanc. Aleshores els vallencs van descarregar

el quatre de vuit per primera i única vegada durant

els anys mil nou-cents trenta, després d'haver-ho

provat infructuosament durant dos anys i, alhora,

havent d'haver vist com els seusrivals vallencs ho

aconseguien diversos cops i reeixien en d' altres

construccions.La Colla Vella nomésva sumarllenyes

en el quatre de vuit després d'haver-lo carregat a

l' Arboc el 1932. A Vilafranca del Penedesel 30

d' agost de 1932 -dos cops-, Valls el 23 d' octubre

de 1932, Valls el 24 de juny de 1933 -dos cops-,

l' Arboc el 27 d' agost de 1933 i Montblanc el 7 de

setembre de 1934 -abans que el descarregués-.

Per la seva part, la Colla Nova va poder

descarregarel quatredevuit siscopsdurant el mateix

període de temps -recordeu, estem parlant fins el 7

de setembre de 1934-. A Vilafranca del Penedesel

30d'agostde 1933, laPoblade Montornes el9 de

setembre de 1933, Tarragona el 24 de setembre de

1933, Valls el 29 d'octubre de 1933, l' Arboc el 26

d'agost de 1934, Vilafranca del Penedesel 30

d' agost de 1934 i Torredembarra el4 de setembre

de 1934, a banda de carregar-lo al' Arboc el 27

d' agost de 1933 i aVilarÍova i la Geltrú e15d' agost

de 1934,.,

No obstant aixo, laColla Nova també no va po-

der assolir-lo en diverses ocasions durant aquell

període. A Tarragona e12 d' octubre de 1932 -dos

cops-, Valls el 24 de juny de 193-3,Valls el 25 de'

juny de 1933, Vilanovai la Geltrú e17 d'agost de

1933 i Reus el 30 de juny de 1934.
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Les torres de Montblanc

En efecte, el programa de la festa va anunciar que

el diumenge 9 de setembre "A dos quarts de 12: A

la Placadela República/ Els Xiquets deValls dirigits

pel popular "Rabassó", deValls aixecar(ie)n els seus

atrevits castells i torres". A més, la programació es

va completar amb "Cerca-vila pels Gegants i

Caparruts amb acompanyament de la Colla de

Gralles "El s CASIMIROS" del Vendrell" els dies

7,8,9 i 10, matinades a partir de les sis del matí

dels tres darrers die s de festa i una exhibició

complerta del Ball de Bastons local a dosquarts de

dotze del migdia del dia 10,també davant de la Casa

de la Vila.'
Pelque fa a com es va desenvolupar la diada

castellera, hem trobat que cinc publicacions van

ressenyarel quehi va succeir: les vallenquesTreball,

La Crónica de Valls, Joventut i El Temps, i la

montblanquinaAires de la Conca.

En aquest sentit, Aires de la Conca va comentar

que la Colla Vella, "Durant el matí, davant d'unes

casesparticulars i d' entitats munta ja uns quatre de

set,ben fets'','ben segur l' assaigd'última hora del

programa que esduria a terme el migdia davant de

la Casa de la Vila.

Més tard, i desprésdel tocs de gralla de consuetud

d' entrada a la placa, la colla va encetar l' exhibició

principal amb el cinc de set,una construcció que es

va executar impecablement segonsllegim en el text

següent d' Aires de la Conca: "Som a placa i

l' espinguet del grall entona la torre. Es el preludi:

Aviat es forma el peu. 1amb forca llestesa els

torraires s'enfilen a les espatllesdels homes del peu,

s'agafensegonsi comencenelscinc deset.Al muntar

els tercos,els gralls i el tambor refilen el to solemne

de la torre, que ens fa vibrar el cor de goig. Els

castellers són agils. Els xiquets pugen decidits. Tot

para fort. Tot va a l'hora. Un xardorós apludiment

assenyala l' enxaneta fent l' aleta. La torre ésclava-

da, ferma. 1 es desmunta admirablement bé. La

impressió del públic ésexcel-lent." Per la sevapart,



El quatre de vuit que la Colla Vella va descarregara
Montblancl'any 34 (Foto: Món Casteller)

La CrónicadeValls tambévaqualificar debrillant
l' execució del cinc de set, subratllant que en
actuacions precedents "tant se li ha(via)
escamotejat'"-esrefereix al cinc desetquenomés
va podersercarregatala Bisbal del Penedese115
d' agostde 1934-.

A continuació, els vallencs van provar
infructuosamentel quatredevuit. Segonsel cronis-
tad'Aires dela Conca,aquestaconstruccióva evi-
denciar fragilitat nomésenlairar-se,atesque"tot
seguitesnotafluixedat enelpeui l' orsadad'un pi-
lar.La inseguretatésnotória.Elsquintsposats,cau
la torre". El comentari deLa Crónica deValls so-
breaquestintentéssimilar,fentesmentque"el castell
devuit quemalarrencatcaíguéestantja moltenfilat".
Amb tot, la CollaVellahoesvarendir,i refent-se,

vatomar atirar'el quatredevqit, que'aquestcopva
podersercompletat,malgratlaperduadetempsen
elpomdedalt,per la indecisiód'un delsdososque
no va acabarde veure clar si es'p:Qdriacol-locar

damuntd'unsquintsdesnivellats.AiresdelaConca
ho va relatar de la manerasegüent:"Els torraires
pugensegurs.Elpeuferm.Elsxiquetss'enfilen,agils.
Tot vabé.La torre té una seguretatadmirable. Es
clavada.Un aixecador,per la desigualtatd' alcada
d'unquint, nopot fer l' enxancarro.Indecís,baixa.
Un crit el fa tomaramunt.La torre,incornmovible.
S'aguantaambunaseguretatcorprenedora.Es fa
l' enxancarro,mentreel gat i l' enxanetafa l' aleta
esclatantentotalaplacaunpetd'aplaudimentsque
quan la torre es baix encara dura. Ho diem
sincerament, un quatre de vuit com aquest, no
1'havíemvist mai: fou unatorreneta,polida, llesta
quela indecisió del' aixecador la feu encaramés
forta,mésclavada".

Com haureu llegit, en aquestdarrer text esvan
utilitzar elsmots"aixecador" i "gat" perreferir-se,
respectivament, als "dosos" i a l'''aixecador''.
Estaríem parlant d'uns localismes, com ja són
"torraire" per "casteller" i "grall" per "gralla" ?
Nosaltrescreiemquesí.Defet,l' autordeviaposseir
suficientsconeixementscastellers.Ésevidentalllegir
la sevacrónica,i ell mateixhovaafirmarenacabar-
la orgullós dient que"Els qui dejoves, enaquesta
vila, hi havíemestataficionats,passaremunahora
deliciosa, la més deliciosa de la Festa Major
d'enguany".A més,tambéhemtrobatescritel mot
"gat" end'altrestextosmontblanquins.

D' altra banda,mentre que La Crónica deValls
tambéva subratllarqueelquatredevuit va ser"alt,
ferm i ben plantat i que malgrat que els dosos
estiguerenmolt detempsacolocar-seallargantmolt
la duradadel castellesdescarregafacilment sense
quehi haguéssensaciódeperill irnminent",ElTemps
esvacenyir amencionarquela construccióva ser
carregadai descarregada"a la segonavolta (...) (...)
desprésdemil peripeciesaguantadesenel transcurs
dela sevaconfecció.?'Aquestadarrerapublicació
tambévapublicarunafotografiadelcastell,pressa
pelvallencAgustíGurí.

Per la sevapart, Joventut va insistir en que el
"castell devuit esféu i desfeual segonintent (...)
(...) con si res hagués succeit'' i que amb ell
"queda(va)asseguradalacollai ambellala lluita i la
competencia"5 -mésendavantveuremquela Colla
Vella no lesva tenir totesdurantaquellatempora-
da-o
Arrauxatsper la gesta,la Colla Vellavaintentara

continuació el tresdevuit -un cop-, i neguitosos,
desprésel tresde setaixecatper sota-doscops- i



la torre de set -un cop-. Finalment, els vallencs van

reeixir amb el quatre de setamb l' agulla. Aires de la

Conca ho va contar de la manera següent: "Aquells

braus castellers deValls volgueren muntar, després,

els tres de vuit. La torre comenca insegura. 1una

orsada la doblega. / 1comenca un nerviosisme en

els castellers que ells, ja no eren ells. Provaren els

quatre de set (sic) aixecats per baix, i caigueren. Els

tomaren aprovar i, res,aterra altre copoEls sobrava

forca i enginy, pero els mancava serenitat. Cada

anella que s'aixecava, tot ho feia orsar el

nerviosisme. En aquesta situació, provaren el dos

de set, caigut també. Aleshores feren el quatre de

set amb el pilar de cinc al mig, que els resulta molt

bé."
Per la seva part, El Temps va fer menció que el

tres de vuit va caure "en posar els quarts" i que el

tres de setaixecat per sotava caure "al coronar-lo"

-suposem, que esdevia referir a l'última aixecada-

. Al seu tom, La Crónica de Valls va justificar el

seguit de llenyes pel fet que van sera conseqüencia

de diversos factors, com així ho assenyala el text

següent: "Malgrat la improvització de la colla, algú

volgué provar sort i es prova el tres de vuit que

naturalment no es feu, dones no hi pogueren pujar

els que ho havien de fer i a més dominaven massa

els nervis entre els castellers; aquí radica la

equivocació de la colla dones allavors entre l' estat

nerviós algun lesionat lleugerament i el poc

entrenament, castells que sempre s'havien fet

caigueren amb estranyesa de tothom". Joventut

també va imputar el fracas en "castells que altres

vegades no havien caigut" per "la nerviositat i el

desentrenament".

El Temps i La Crónica de Valls van recollir que

l' exhibició va acabar amb el pilar de cinc.

Per conc1oure, Treball va comentar que "Si bé

caiguerenalgunscastellsrelativament:facils-comhem

vist, la torre de set i el tres de set aixecat per sota-

, (els vallencs) aconseguiren bastir el quatre de vuit,

el cinc de seti el quatre de setamb el pilar de cinc al
mig,"?

La salut de la Colla Vella

Treball no es va estar d' afegir que "la colla nova

esta(va) més en forma que la vella, puix mentres

que a la nova li devem dos castells nous -esrefereix

al tres de vuit carregat el4 de setembre de 1934 a

Torredembarra, i al polemic pilar de sis carregat el

31 d'agost de 1934 a Vilafranca del Penedes-Ia. ~ .

vella solament va rehabilitar-se últimament a

Montblanc bastint d'una maneraben sanaun quatre

de vuit. "7 (. .

El cert ésque mentre la Colla V.ellaesva mostrar .

irregular i poc activa en anterioritat a la cita de

Montblanc,1a Colla Nova va sumarunaratxa d' exits

durant el mateix període de temps, fets que van arri-

bar adesmoralitzar alspartidáris de la Colla Vella el

1934.

En relació a aixo darrer, Joventut va incidir en que

"la colla nova havia arribat a un grau que posava a

la vella en un dilema o redrecar-se o abandonar".

De fet, hom va coincidir a assenyalar que,

desmotivats, els de la Colla Vella van deixar

d'assajar durant aquella temporada. La mateixa

Joventut ho va recollir encomentar que "en vuit dies

(s' jorganitza la colla i esdisposa a anar afer castells

a Montblanc", i que "amb els elements que té la

colla vella, si empren altra volta els assatjos i orde-

na un xic la colla en poc temps pot tomar a ésseral

lloc que li correspon". La Crónica deValls es va

expressar en termes similars abans i despres de

l' anada a Montblanc. 8A més, també veurem més

endavant que la Colla Vella només va sumar dues

actuacions el 1934 i fins la Festa Major de

Montblanc.

Amb tot, La Crónica de Valls va voler matisar

que la moral frágil de la Colla Vella era a

conseqüencia deIs seus problemes de canalla.

Aquesta publicació va subratllar que "el dia que els

hi sornrigui la sort en forma d' enxaneteshi ha pasta

per tot i no ens estranyaria alguna sorpresa quan

menys ningú penses",9 Val a dir que Món Casteller

va incidir en aixo darrer, citant el testimoni de Josep

Nolla i Batista, l' aleshoressecretaride la Colla Vella,

"que el 1934 la colla passavauna crisi d' anxanetes

i vaig obtenir el concurs de la Colla Vella de

Tarragona,i amb l' anxanetadeTarragonaplantarem

a Montblanc, el8 de setembre, el "quatre de vuit" ,

carregat i descarregat". 10

Sobre el que hem acabatde mencionar en el darrer

paragraf, un altre autor -vinculat amb l' altra colla

vallenca- va afegir que també hi van pujar "dos

tercos procedents d'altres colles,"" Afirmació que

no hem contrastat prou, tot i que és cert que els

ajuts entre les dues Colles Vella -la vallenca i la

tarragonina- van tenir continuitat després de

l'actuació de Montblanc, a banda de poder-ho

contextualitzar comuna continuació del fer tradi-



Ramon de Rabassóo Gravat de Rabassó.Amb
aquestsdos sobrenoms era conegut Ramon Tondo
i Dilla, capdecolla de la Colla Vella l' any 1934
(Foto: Arxiu Colla Vella deis Xiquets de Valls)

cionaldelesantiguescollesdeXiquetsdeVallsde
reforcar-seambcastellersd' altrespoblacions.De
fet, ésel queexplícita el text següentde la Festa
Major de Valls de 1935, és a dir, d'una de les
primeresactuacionsquelaCollaVellavaduraterme
acontinuaciódeladeMontblanc: "aquestavegada
sabiatothomque(laCollaVella)volíaplantarcara,
dones a aquest objecte comptava amb alguns
elementsforans,segonsesdiu pertanyentsala co-
lla vella deTarragona.?"

Un preu molt económic

Perun altre cantó,hem pogut constatarqueels
castellersvallencsvanrebre150pessetesdemans
del' AlcaldedeMontblancperactuaralapoblació,
després de localitzar ll~rdre de pagament de
l' Ajuntament -datadae12bdesetembre-.Aquest
documentcertifica queaquestaquantitatésla que
varebre"1'Alcalde, JaumeFogueti Marc, enrein-
tegredelasubvencióala "CollaVella" decastellers
deValls, el dia dela FestaMajor d;e"h::"guany."13

Conjuntamentambaquestdocumenttambéens
han aparegut les ordres de pagament a favor
d'AndreuPerei Roca"per adistribuir alsportadors
delsGegantsd'aquestmunicipi" -pervalor de 100
pessetesidatadael 17desetembre-,del' Alcalde,
JaumeFoguetiMarc "en reintegredela subvenció
alaCollade"Gralles"ElsCasirnirosdelVendrell" -
per valor de 150 pessetes i datada el 20 de
setembre-,del "Capatacdela BrigadaMunicipal,
enpagamentperarepartiralsminyonsqueportaren
elstestarselsdiesdela FestaMajor" -pervalor de
40 pessetesidatadae121desetembre-ideTomas
Sanahujai Boada,dela Colla deBall deBastons-
pervalor de50pessetesidatadae121desetembre-

Veientquela CollaVellanomésvarebre150
pessetesdel' Ajuntament deMontblanc -si no és
quevapercebremésdinersdeparticularso entitats-
ique haguéspogut guanyar 700 pessetesper ac-
tuar el 14d' abril de 1934aValls -queésel quees
vaentregarala Colla Nova aleshoresia!' edicióde
l' any anterior, i a cada una de les dues colles
vallenquesel 1935-,laprimeraimpressióéspensar
queelsvallencsesvancontractarperpocsdinersa
Montblanc ique van fer un mal negoci actuant
finalmentde francaVallsel 14d'abril de 1934.No
podem assegurardel cert queésel queva succeir
realmenta1'horaquela Colla Vella vaestipularla
sevaparticipació ala diadavallencadel 14d' abril
de 1934.De fet, ja la premsad' aleshoresno esva
posard' acordal' horarelatar-ho,perola realitatés
quelesautoritatsmunicipals vallenquesdelsanys
mil nou-centstrentavan tendir aoferir la mateixa
remuneració a les dues colles -a excepció de la
FestaMajor de 1935,perquela Colla Vella esva
absentarla vigília, atesqueeraaBerga,ila Festa
del 14 d'abril de 1936,perque la Colla Nova va
rebre200pessetesmés"per haverfet el quatrede
vuit'"."

A més,aaixo darrertambécaldriasumar-hi el fet
que la Colla Vella va plantejar un programamolt
ambiciós aMontblanc. Recordeuqueva afrontar
totselsmaximscastellsqueesvanduraplacadurant
elsanystrenta,aexcepciódelpilar desisoA saber,
el quatredesetambl' agulla,cinc deset,tresdeset
aixecatper sota,torre de set,quatre devuit i tres
devuit.

Mirant decontextualitzar tot el quehem acabat
d' exposar,somdel parerqueel fer i l' acceptació
de les condicions economiquesde l'actuació de
Montblanc esvandonarperqueelsdirectius dela



CollaVellala vanhaverdeprendrecomunrevulsiu
per mirar de redrecar la colla, veient la seva
inactivitat,faltad'assaig,poquesactuacions-només
duesfinsllavorsaquellany-,i pertant,pocpalmares.
Ésadir,queelsdelaCollaVellaesvanveureobligats
ahaverdegastarmenysfumssiésquevoliensalvar
la temporada.La CollaVellanoméss'haviaexhibit
doscopsfins aleshoresel 1934:aVallsel 14d'abril
-fent el quatrede set,el tresdeset,la torre desisi
el pilar decinc-, i a la Bisbal del Penedesels dies
14i 15d' agost-el primer dia va fer el tresde set,
comacastellmésdestacat,i l' endemael cinc deset
carregat,el tresdesetaixecatper sota,el quatrede
setambl' agulla,la torredesisi elpilar decinc, i no
va poder provar la torre de setperquel' enxaneta
esva negarapujar-o

El cert ésque l' objectiu esva assolir. I així, per
exemple, Joventut va fer esmentque desprésde
l' actuaciódeMontblanc"la passiós'haanatexcitant
i avui novamenthi toma ahaverpassiói partidaris
delesduescolles,altravolta estomaadiscutir per
barsi cales", afegintque"esd' admirar la gestade
la colla vella, que ha sabut vencer la gran
desmoralitzacióqueregnavaentrel' elementjove de
lacollai sobretotlapropiadesconfiancaenlesseves
forces".El Tempsesvaexpressarentermessimilars.
La Crónica de Valls va anar més enlla i va
premonitzarque"novesesperancesensfanpensar
enla completarenaixencadelsnostresxiquets" -
l' autortambéva tenir presentlesgestesrecentsde
la Colla Nova-.Aquestestrespublicacions també
vanressaltarel grannombredevallencsqueesvan
citar a Montblanc, destacantper la nostrapart el
fotograf Agustí Gurí, que, com havíem dit
anteriorment,varetratarel quatredevuit dela Co-
llaVella.

Els castells van faltar durant la
Renaíxenca

Tot i que avui dia tothom assevera que
l' activitat castellera es va revitalitzar a partir
de la fundació dels Xiquets de Tarragona -per
Santa Tecla- i els Nens del Vendrell-per San-
ta Teresa- el 1926, la placa de Montblanc no
es va revelar durant els primers anys de la
Renaixenca en concordancia amb l' atapeida
historia castellera que havia atresorat en el
passat. Entre d' altres coses, els Torraires de
Montblanc, els castellers locals, són

documentats durant tota la segona meitat del
segle XIX rÚns 1920. Ho diem ates que la
única actuació castellera que s'hi va dur a
terme entre 1926 i l' esclat de la Guerra Civil
és la que -hern lacabat de 'veure que va
protagonitzar la Colla Vella dels Xiquets de
Valls el 1934.

Amb tot, la Colla Vella de Valls ja hi havia
d'haver actuatuns anys abansdurant les Festes
de Sant Miquel de 1930, presencia que va
arribar a ser anunciada a la premsa vallenca,"
i que finalment no es va dur a terme,
presumiblement, per qüestions pecuniáries,
"per haver sorgit, segons sembla, algunes
dificultats de última hora entre els
organitzadors de les festes i els castellers.?"

No obstant tot aixo darrer, cal afegir en fa-
vor dels montblanquins que el seu substrat
casteller encara era viu aleshores. Ho diemja
que la premsa montblanquina no es va estar
d' esperonar repetidament -i infructuosament-
la reaparició dels castellers locals. Ésen aquest
sentit el text següent de la Festa Major de
1927: "demés de la comitiva dels Gegants i
Nanos, enguany hi anava una colla del ball de
bastonets amb flabiol, que picaven d' allo mes
bé i amb ardidesa. Una colla de gralls ens feu
sentir l' espinguet estrident i de festa major de
les gralles. Llastima que uns quants torraires
no els haguessin acompanyant alcant pilans i
torres."!'

Seguint a 1927, aquesta proposta va tornar
a relluir arran que la Colla Vella de Valls va
excel-Iir per Sant Felix a Vilafranca del
Penedes amb diversos castells de set pisos -
que aleshores eren el súmmum- i perque es va
anunciar que una colla no vallenca anava a
rivalitzar amb els Xiquets de Valls a la Festa
Major de Tarragona -es tractava dels Xiquets
deTarragona, que finalment van actuar sols per
Santa Tecla-. El text al qual al-Iudirn és el
següent: "ELS CASTELLERS DE VALLS.-
D' algun temps enea els celebres castellers de
Valls reviscolen. No hi ha temps que no torni.
Els "tres i quatre de set", "els dos de sis'' i
altres castells han estat alcat pels castellers
vallencs aVilafranca. Es diu que a Tarragona,
amb la colla d' aquestaciutat, per les festes de
Santa Tecla hi haura competencia. / I els
torraires de Montblanch, anys enrera tan



ardits, no reviscolaran de nou portant
l'animació a les nostre festes ?"18

A més, de la mateixa manera que hem acabat
de comentar que la premsa montblanquina va
veure amb gelosia l' organització dels
afeccionats tarragonins, el fet que els
vendrellencs també ho haguessinassolit va tor-
nar a donar peu a que es reivindiqués la
refundació dels Torraires el 1928. El text en
el qual ens basem és el següent: "ELS NENS
DEL VENDRELL.- Amb aquest nom s'ha
format al Vendrell una colla de castellers en
competencia amb els Xiquets de Valls. / Per
que ací no s' organitza una colla que en
podriem dir els Torraires de Montblanch, que
per les festes de Sant Miquel alcessin les to-
rres que anys enrera tan animaven les nostres
festes ?"19

Així mateix, una nova crida va succeir el
·1933, ara, arran la celebració del Segon
Concurs Casteller de Tarragona i que del qual
hom va destacar la inscripció de colles de tres
poblacions: de Valls -la Colla Vella no hi va
concorre finalment-, de Tarragona -les dues
colles hi van prendre part- i del Vendrell -els
Mirons-. El text al qual al-Iudim és el que
segueix: "TORRAIRES.- A les festes de San-

ta Tecla de Tarragona, hi ha un concurs de
torraires amb valuosos premis en metalíc. / Hi
estan anunciats els tres i quatre de vuit, torres
de gran merit. / EIs torraires de Valls,
Tarragonai Vendrell hi assistiran en nombrases
colles. / A Montblanc, l' antiga afició a les to-
rres, no tornará? / Molt ensplauria que tornés
i per les nostres festes populars vegéssim u'll,
quatre de set i un dos de siso/ Uns quants dels -:
antics aficionats no podrien obtenir un bon
premi per oferir-lo a una colla de torraires que
ens alegrés la Festa Major amb l' espectacle
animat de les torres ?"20

Finalment, la idea també va sortir a la llum
el 1934, a redós de l'actuació de la Colla Vella
deValls a la població. El text al qual ensreferim
és el següent: "ELS TORRAIRES.- Enguany
per la Festa Major, tindrem una colla de
castellers deValls que aixecaran torres i pilans
a la placa. / Aixo sera un veritable motiu de
goig dels vells torraires de la nostra vila, on
anys enrera no es concebia una Festa Major o
de certa importancia sense que els nostres
torraires, formats en dues colles, aixequessin
les seves torres. / La presencia dels de Valls
seramotiu que s'organitzi una colla a la nostra
vil a ?"21
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