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Reportatge

Castellers

21 d'Abril de 2006 

A la celebració de Sant Jordi que es va fer a l'IES Lliçà, 
es va realitzar una activitat relacionada amb els 
castellers.

A causa d'això van venir un grup de persones de la 
colla dels Xics de Granollers, on van fer que els 
alumnes participessim en la creació de petits castells. 
L'activitat va durar dues hores, on va tenir un gran 
èxit, ja que molts alumnes no con eixien molt i van 
tenir una nova experiència.

Xics de Granollers:

Aquesta colla assagen  a Granollers a la sala de 
cultura San Francesc: dimarts de 8 a 11h i divendres a 
partir de les 8h.

Cada colla celebra:

- la festa major de la seva cuitat.

-l' aniversari de la creació de la colla. 

- la diada de la colla, (que és per finalitzar la 
temporada).

Participen a les diades més importants: Sant Joan fins 
el mes d'octubre.

Cada 2 anys es fa un concurs a Tarragona, aquest any 
toca, a començament d'octubre.(els anys parells). Es 
guanya per dificultat del castell. 

Castells de 9 de gama alta. Només hi ha 4 colles que 
ho hagin fet,de 60 colles  que hi ha. Hi ho han fet:- 
Castellers  de  Vilafranca,  Colla  vella  dels  xiquets  de 
Valls,  colla  jove  dels  xiquets  de  Valls  i  Minyons  de 
Terrassa.

D’on neix la febre dels castellers?

Trobar una data que situï el començament de la 
tradició castellera al nostre país és una tasca difícil. 
Els orígens es basen en la documentació que s’ha 
anat compilant any rere any, però segurament ja 
abans de la primera dada històrica trobada ja existien 
els castellers. Sembla demostrat que la procedència 
més immediata va lligada al Ball dels Valencians, una 
sèrie de quadres de dansa, amb força càrrega 
religiosa, que finalitzaven amb l’aixecament d’una 
petita torre humana de no gaire alçada. La referència 
més antiga d'aquest ball és del 1687. A poc a poc, 
però, el fet d’aixecar una torre humana va anar 
agafant sentit propi. 

Lligar els orígens més remots dels castellers amb el 
Ball dels Valencians condiciona, en part, els orígens 
geogràfics. Segurament, l’arribada a les comarques 
de Tarragona i del Penedès devia ser gràcies a 
l’actuació dels Balls.

 La  tradició  castellera  situa  els  seus  orígens  més 
immediats  en els  Balls  dels  Valencians,  dels  quals 
trobem una primera referència  el  1687. Valls  té  el 
reconeixement unànime de tot el món casteller com 
a ciutat bressol de la cultura castellera.


