CASTELLS I CASTELLERS
MANUAL CASTELLER

Guia bàsica de tots aquells aspectes relacionats amb el món casteller. És un treball útil per a aquella
persona que vulgui conèixer i entendre el món dels castells, tot indicant-li el camí que ha de seguir i orientar-la.

ELIZABETH ANTIGUA

ÍNDEX

Introducció............................................................................................... pàg.3
Història dels castells.................................................................................. pàg.4
Lema casteller........................................................................................... pàg.5
Denominació dels castells i dificultat.......................................................... pàg.6-7
Parts d’un castell....................................................................................... pàg.8
La pinya................................................................................................ pàg. 8-12
El tronc................................................................................................. pàg. 13
El pom de dalt....................................................................................... pàg. 14
Tipus de castells......................................................................................... pàg. 15-18
La tècnica de pujar..................................................................................... pàg. 19-20
L’assaig i l’actuació a la plaça....................................................................... pàg. 21
Els grallers.................................................................................................. pàg. 22
Vestuari...................................................................................................... pàg. 23
Vocabulari casteller..................................................................................... pàg. 24-26

INTRODUCCIÓ
Aquesta guia està basada en tot el relacionat amb els castells i els castellers. S’ha creat amb l’objectiu
de donar a conèixer, d’una manera simplificada, els aspectes bàsics del món casteller.
Ara més que mai els castells i els castellers estan de moda. Ens trobem en un dels moments de màxima
expansió d’aquest fenomen: s’han recuperat els grans castells dels segles passats, hi ha més colles que mai
i més escampades que mai arreu de Catalunya i els mitjans de comunicació cada cop parlen més dels castells.
La pretensió d’aquesta guia és precisament reunir tota la informació necessària per entendre, interpretar i situar tot allò relacionat amb els castells i els castellers. A més, està especialment pensada per a
aquelles persones que tot just han tingut recentment el primer contacte amb els castells, ja sigui en directe o a través de la televisió. Per aquesta raó es tracta d’un document clar i pràctic, senzill i entenedor, per
la qual cosa moltes vegades les explicacions del text estan acompanyades amb il·lustracions.

Dedicat als Xiqüelos i Xiqüeles del Delta, colla castellera de la qual formo part i em sento orgullosa.

HISTÒRIA DELS CASTELLS
L’origen dels castells tal i com els coneixem nosaltres és incert, però la hipòtesi més acceptada és que
provenen d’un antic ball popular anomenat “ball de valencians” i de les moixigangues o muixerangues.
Aquests balls, de caràcter religiós, es troben en documents del segles XVII i XVIII. Al final d’aquest ball
s’acabava amb l’aixecament d’una petita torre feta pels mateixos dansaires. Fruit de la rivalitat entre les
diferents colles de “valencians”, aquestes torres anaren guanyant alçada i amb el temps el ball anar
perdent importància a favor de les construccions humanes. Aquest canvi fou cap a finals del s. XVIII,
provocant la confusió entre ball de valencians i colles castelleres, ja que en fins ben entrat el segle XX, en
alguns indrets s’anomenava als castellers com a “valencians”. Al 1805, tenim a Valls la primera referència
de dues colles de “valencians”, la dels pagesos i menestrals (precedents de la Jove i la Vella), no en va l’Alt
Camp és considerat el bressol dels castells.

La primera època d’or dels castells va des del 1819, on es documenta ja el 2/8, al 1889. Al 1851 es te
constància del primer castell de nou i el 1881 la colla Vella dels Xiquets de Valls va descarregar el primer
4/9 sense folre. Les comarques amb activitat castellera eren el Penedès i el camp de Tarragona.
A finals del s. XIX i principis del s. XX, hi ha una davallada dels castells, en part degut a la migració de
gent del camp cap a la ciutat i als canvis de modes i costums de la societat. Es passa dels castells de nou
als de sis pisos.
Cap als anys 20 i 30, amb el renaixement cultural a Catalunya, torna la recuperació del fet casteller.
Neixen colles a Vilafranca, Arboç, El Vendrell, … Es torna a recuperar el nivell perdut, descarregant-se el
tres de vuit, entre d’altres.
La guerra civil va suposar un altre trasbals en l’activitat castellera, tot i que no va ser tan important com
el que va haver anteriorment.
Als anys 70 torna el bon moment per les colles castelleres amb la creació de noves colles, com
Barcelona, Vilanova,… Es pot considerat que els anys 80 i 90 són la segona època daurada ja que tornen
els castells de nou, s’augmenta el número de colles capdavanteres i neixen noves colles en terres sense
tradició castellera con Terrassa, Cornellà, Granollers,… i pobles amb tradició tornen a tenir colla pròpia.

LEMA CASTELLER
Els castellers tenen un lema, sorgit d'un vers de l'obra Els Xiquets de Valls d'en Josep Anselm Clavé:
"Força, Equilibri, Valor i Seny". Aquest resumeix les característiques d'un casteller:
•

Força: Perquè són persones que antigament acostumaven a ser corpulentes. L'origen dels castells
rau en una època en que el poble estava acostumat a feines molt dures. En aquells temps els
castellers eren persones acostumades a fer grans esforços en el seu dia a dia. Tot i que sempre és
aconsellable un bon estat físic, actualment es valora molt més la tècnica que la força.

•

Equilibri: El fet d'estar una persona sobre l'altra i, en la majoria de castells, a més amb altres
persones en el mateix pis, implica un sentit de l'equilibri i la confiança en els altres molt fort. De
totes maneres el més important és tractar de ser equilibrats en tots els sentits.

•

Valor: Una característica de tots els castellers, especialment dels que pugen al castell, sobretot la
canalla, però també dels que aguanten la construcció des del seu peu.

•

Seny: Tant a l'hora de planificar un castell, com a l'hora d'assajar-lo i tirar-lo a plaça, es necessita
que tothom tingui seny ja que de l'esforç i concentració de tots depèn l'èxit del castell.

Tot i que el lema casteller es fonamenta tradicionalment en aquests quatre mots, n'hi ha molts d'altres
igual, tant o més importants, necessaris per a la bona execució de la pràctica castellera: constància,
treball, esforç, regularitat, confiança, compenetració, germanor, etc.

DENOMINACIÓ DELS CASTELLS I DIFICULTAT
La denominació dels castells es dóna per dos nombres i la paraula de entremig. El primer nombre
indica les rengles (pilars) que composen cada nivell del tronc, i el segon nombre, el nombre total de pisos.
Així un tres de sis, vol dir que el tronc es format per 3 persones a cada pis (a excepció del pom de dalt), i
que té una alçada de 6 pisos (incloent el pis ocult per la pinya). Això varia en el cas dels castells amb agulla
(amb un pilar al mig), ja que en aquest cas el primer nombre és el nombre de rengles exteriors, és a dir,
sense comptar el pilar, i el segon, el de pisos; finalment, per assenyalar la presencia del pilar al mig se'n
diu que és "amb l'agulla" o "amb el pilar". També s'especifica la presencia de reforços per al tronc com ho
són el folre, les manilles o els puntals; anomenant-se al final del nom precedits de la preposició "amb";
com el pilar de 8 amb folre i manilles.
Tanmateix, existeixen noms particulars per alguns castells: Carro gros (4 de 8), Catedral (5 de 8),
Supercatedral (5 de 9 amb folre), vano de pilars: un pilar central amb dos o més d'inferiors al costat en
escala (p. ex. vano de 5: un pilar de cinc al mig flanquejat per dos pilars de 4)...
També hi ha determinades combinacions de castells, en qualsevol ordre, que reben un nom particular:
Tripleta Màgica (per a tot el món casteller): 3 de 9 amb folre, 4 de 9 amb folre, 5 de 8
Tripleta Vilafranquina (dels Castellers de Vilafranca): 3 de 9 amb folre, 4 de 9 amb folre, 4 de 8 amb l'agulla
Trileta o Tripleta lila (de la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona): 2 de 8 amb folre, 3 de 8, 4 de 8
Clàssica de 8: 3 de 8, 4 de 8, 2 de 7
Clàssica de 7: 3 de 7, 4 de 7, 2 de 6
La dificultat dels castells ve determinada per diferents factors:
a) per l'alçada; un castell serà més difícil com més alçada guanyi (per ex: el tres de vuit és més difícil que
el tres de set).
b) pel nombre de rengles; un castell és més difícil que un altre si, amb els mateixos pisos d'alçada, es
composa de menys rengles (per ex: el dos de set és més difícil que el tres de set), exceptuant per a
aquesta última variable els castells compostos, com ara el 5, el 6, el 7 o el 9, o els castells amb agulla, que
són de major dificultat que els simples (per ex: el cinc de set o el quatre de set amb agulla són més difícils
que el quatre de set).
c) pel reforç que requereixen; un castell té més dificultat quan, requerint reforços extres (folres i
manilles), s'assoleix sense aquests reforços esmentats (per ex: el quatre de nou net és més difícil que el
quatre de nou amb folre).
d) per la tècnica utilitzada; un castell té dificultats afegides depenent de la tècnica utilitzada (per ex: el
tres de set aixecat per sota és més difícil que el tres de set).

Els castells de màxima dificultat es coneixen amb el nom de castells de gamma extra. Són els següents: 2
de9, 3de9a, 4de9a, 5de9 i 7de9 (tots aquests porten folre). El pilar de 8, el 2de9 i 3de10 (porten folre i
manilles), el 2de8 net i el 4de9 net (que es fan sense folre.) També son castells de gamma extra el 9de8 i el
3de8 aixecat per sota.
Tot i que els castells no es fan en cap mena de competició regular reglada (només hi ha un concurs
pròpiament dit, que es realitza cada dos anys a Tarragona), en alguns mitjans existeixen classificacions
anuals de les colles en funció d'una puntuació que s'atorga a cada castell, que ve determinada per la seva
dificultat. Inicialment hi havia diversos tipus de puntuacions, però finalment l'any 2004 es creà la Taula de
Puntuació Castellera Desc.20, consensuada entre l'organització del concurs de castells bianual de
Tarragona i alguns periodistes castellers, de manera que, gairebé tots els mitjans que cobreixen el fet
casteller oferint aquests tipus d'informació, segueixen una única classificació per temporada.
Taula de puntuacions concurs de castells 2012
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PARTS D’UN CASTELL
Un castell està format per diferents parts, que tenen diferents funcions i maneres de construir-se:

PINYA
Amb el nom genèric de pinya es coneix habitualment a la base del
castell. Està concebuda com una sèrie de línies de força que han de
contrarestar el pes que baixa del castell per evitar que s’obri i es deformi.
Aquestes línies de força apuntalen els diferents pilars de què conta el
castell i, concèntricament, la resta del castell. La pinya, a la vegada, es
divideix en diverses parts, que reben diferents noms segons la localització i
la funció dels membres que la componen. D’una manera general,
distingirem el peu del castell (també anomenat soca) i la resta de la pinya.

El peu del castell
És la part més interior de la pinya, el seu nucli central, formada pels castellers del tronc i els castellers
que col·laboren directament amb ells. És la primera part que es munta d’una construcció i del seu correcte
bastiment i del treball que facin els seus integrants mentre duri el castell en depèn bona part de l’èxit
final. A la vegada, el peu el podem dividir en dues parts: l’equip del baix i l’equip de mans.

L’equip del baix
Està integrat per aquells castellers que tenen com a missió fonamental donar suport al baix, per
subjectar-lo i apuntalar-lo per tal que no perdi la seva posició ni s’enfonsi a causa del pes que ha de
suportar sobre les seves espatlles. L’integren les crosses i els contraforts. Cada baix té el seu propi equip.
La crossa
És el casteller que encaixa la seva espatlla sota l’aixella del baix. En aquesta posició,
el cap de la crossa queda dintre del castell, repenjat contra el pit del baix. La funció
de la crossa és anivellar les espatlles del baix, és a dir, apuntalar-lo perquè no
s’enfonsi ni es desplaci lateralment. D’altra banda, ferma el baix i dóna consistència a
aquest primer nucli del peu, ja que amb un braç s’agafa a la faixa del contrafort i amb
l’altre, a la faixa de l’agulla. En els castells amb folre, els segons també porten crosses
i en els castells amb folre i manilles, els terços acostumen també a tenir crosses.

El contrafort
És el casteller que se situa just al darrere del baix i li dóna suport col·locant el seu pit contra l’esquena
d’aquest. Amb els seus braços o bé s’agafa amb un altre contrafort o bé amb les crosses del seu baix. En
alguns castells que es fan sense crosses, el contrafort s’agafa directament al baix, passant-li els seus braços
per sota de les aixelles.
La seva funció és impedir el moviment de pit del baix endavant o endarrere i,
també, evitar que s’ajupi o enfonsi el pilar. Una altra de les funcions bàsiques del
contrafort és no deixar que el castell s’obri de la mida amb què s’ha quadrat a mesura
que els altres castellers es van incorporant al nucli del peu.
En els castells amb folre, els segons també tenen contraforts, com també en solen
portar els terços dels castells que es fan amb manilles. De la figura que formen els
diferents contraforts agafats entre ells se’n diu, en algun lloc, cordó.

L’equip de mans
Està integrat per aquells castellers que donen suport, directament o indirectament, al pis de segons. La
seva característica comuna és que treballen, fonamentalment, amb els braços i les mans. De la mateixa
manera que tot baix té el seu equip, també cada segon en té un de mans complet. Integren aquest grup
les agulles, els primeres mans, els laterals i els vents.
L’agulla
És el casteller que ocupa el forat que deixen els baixos, un cop lligats, a la part
central del castell. L’agulla queda encarat al baix i agafa el segon per davant. Té una
missió doble: ha d’evitar que el segon s’agenolli, i per això li subjecta els genolls
creuant els avantbraços i també dona suport al baix, ja que impedeix que aquest es
tiri endavant i deformi el castell.
D’altra banda, les agulles són com una mena de directors de joc de la pinya, ja
que la seva posició els permet veure tota la evolució del castell i, a mes, de parlar amb la resta de
components del peu. D’aquesta manera, l’agulla pot anar indicant les incidències i l’evolució del castell,
alhora que fa d’intermediari de les observacions que es fan castellers que no es veuen (per exemple, una
agulla indica al segon com vol que col·loqui els peus sobre les espatlles del baix). Les agulles han d’entrar
molt a poc a poc dintre del castell per tal de no desfigurar-lo. Cada segon porta una agulla en tots els
castells, llevat de la torre en què normalment només hi ha un segon que en tingui.

Els primeres mans
És el casteller que se situa darrere del contrafort i agafa el segon per darrere. Amb el seu pit aguanta
l’esquena del contrafort per evitar que aquest es faci enrere i que el peu s’obri, mentre que amb els braços
i les mans subjecta el segon agafant-lo per les natges. La seva funció bàsica és evitar que el segon, a causa
del pes que suporta, s’assegui i faci perillar l’estabilitat del castell. També han de procurar evitar el
moviment lateral del segon, tot i que per a aquesta missió compten amb l’ajut de les mans laterals.
En els castells amb folre, els terços també són aguantats per primeres mans, com també els quarts en
els castells amb folre i manilles.

El lateral
És el casteller que se situa darrere de cada crossa i subjecta lateralment el segon. La seva funció és
doble: d’una banda, falcar amb les cames la crossa que té davant per impedir que s’enfonsi i, d’altra
banda, ha d’evitar el desplaçament lateral del segon, que desequilibraria el castell. Per això els laterals
subjecten amb les dues mans la cama del segon pel costat.
Generalment, col·loquen una mà més amunt que
l’altra. En els castells com el quatre amb el pilar al mig,
en què els segons treballen sense agulles, els laterals
fan parcialment la funció de les agulles tot agafant
amb una mà la cama del segon per sota el genoll.
Normalment, cada segon porta una parella de
laterals, que el fermen a banda i banda. En alguns
castells, però hi ha dues parelles de laterals ( que se
situen en l’espai que queda entre el primeres mans i el
lateral pròpiament dit) reben el nom de doble lateral o
diagonal, segons les colles i el lloc. En els castells
folrats, cada terç és aguantat també per una parella de
laterals, al igual que els quarts en els castells que es
basteixen amb manilles.

El vent (dau, mà-i-mà)
És el casteller que es col·loca, entre crossa i crossa, a
l’espai que queda entre dos pilars. La seva funció és
impedir el desplaçament lateral dels segons i controlar
que no hi hagi cap moviment de rotació en l’estructura
del castell. Per això, els vents subjecten amb una mà la
cama del segon d’un pilar i, amb l’altra, la cama del
segon de l’altre pilar.
En els castells amb folre, també sol haver-hi vents,
que donen suport als terços. En les construccions amb
folre i manilles, els quarts també reben l’ajut dels vents.

La resta de la pinya
Està integrada per una sèrie de castellers que, seguint també un estricte ordre de col·locació, van
formant com una mena de matalàs humà que es va engrandint a mesura que s’hi va col·locant gent. Així,
darrere de cada integrant de l’equip de mans - llevat de l’agulla – es van situant en línia recta una sèrie de
castellers que donen suport (amb el seu pit i els braços) als castellers que tenen immediatament davant.
De les files de castellers que s’originen en línia recta darrere de cada pilar (a partir del primeres mans) se’n
pot dir creus o rengles. Als espais que queden entre les diferents creus o rengles hi tenen cabuda els taps.
Una bona pinya té un efecte psicològic considerable sobre els mateixos castellers i especialment sobre la
canalla, ja que els dóna confiança i seguretat quan s’està fent el castell.
Quan entrem en una pinya, hem de tenir present els punts que venen a continuació:


Hem de posar els braços estesos, damunt del company del davant. Quan s’entra a la pinya s’ha de
fer amb decisió i sense por per tal de no transmetre nervis als altres.



La força s’ha de fer progressiva i quan tothom estigui ben col·locat. S’ha de dirigir sempre cap
amunt i no endavant.



La posició de les cames és, una més avançada que l’altra empenyent de pit, recolzant el cap
damunt de les espatlles del casteller del davant i els braços estesos agafant els canells o colzes
d’aquest.



NO aixecar mai el cap, sobretot si s’està molt endins de la pinya.



No portar objectes que puguin ser perillosos en cas de caiguda com: ulleres, rellotges, anells...

La configuració del folre, les manilles i els puntals
Actualment tant el folre, les manilles i els puntals estan concebuts com una pinya pel que fa a la seva
estructura i la seva funció, però reduïts pel que fa al nombre de castellers que la componen.
Salvant les distàncies, un folre faria respecte als segons i als terços del castell la mateixa funció que
normalment fa la pinya respecte als baixos i als segons. Per tant; el folre se situa a sobre de la pinya i
s’utilitza per a ajudar als segons i subjectar als terços. Les manilles són els castellers situats sobre el folre,
a nivell de terços i ajuden a subjectar els quarts. Per últim, els puntals són castellers situats sobre les
manilles a nivell de quarts i subjecten els quints.

Intent de Pilar de 9 amb puntals

EL TRONC
És la part del castell que va des dels baixos fins al pis inferior al de dosos. És la part que defineix
l’estructura del castell. Els seus diferents pisos, a més, estan integrats pel mateix nombre de castellers a
cada pis. En el tronc, els castellers que el formen reben un nom genèric en funció del pis que ocupen:
baixos, segons, terços, quarts, quints i sisens.
Aquestes són les característiques principals dels castellers segons el pis que ocupen al tronc.

Els baixos
Són els castellers que ocupen el primer pis del castell i que, de bon començament, en determinen
l’estructura. Es tracta de castellers d’estatura baixa, forts i soferts, ja que a part de ser els primers a
col·locar-se al castell són els últims de sortir-ne i, malgrat que tenen el suport directe de crosses i
contraforts i parcial de les agulles, han de suportar tot el pes que els cau del castell.

Els segons
Són els castellers que ocupen el segon pis del castell. Es tracta de castellers forts i corpulents, la missió
dels quals és aguantar el pes dels pisos superior i evitar que el castell perdi la seva forma. Per a aquesta
missió tenen el suport de l’equip de mans.

Els terços
Són els castellers que ocupen el tercer pis del castell. Són la peça clau del tronc, ja que fins als castells
de vuit són els primers castellers que no tenen cap mena d’ajut de la pinya. Es tracta de castellers que han
de combinar a la perfecció característiques com la força, la resistència i l’equilibri. En els castells folrats
reben l’ajut complementari de les mans del folre, tot i que aquest no és tan sòlid com el que poden rebre
els segons per part de la pinya.

Els quarts
Són els castellers que ocupen el quart pis del castell. A mesura que pugem de pis, els castellers han de
ser més petits pel que fa a l’envergadura i menys pesats. En els castells amb folre i manilles reben l’ajut de
l’equip de mans de les manilles.

Els quints
Són els castellers que ocupen el cinquè pis del castell. Apareixen a partir dels castells de vuit pisos
d’alçada. El nom dels castellers d’aquest pis és sempre quints i mai cinquens. En els castells amb folre,
manilles i puntals reben l’ajut de l’equip de mans dels puntals.

Els sisens
Són els castellers que pugen al sisè pis del castell. Apareixen a partir dels castells de nou pisos. A
vegades, els integrants d’aquest pis han rebut el nom de sisos.

EL POM DE DALT
És la part del castell formada pels seus tres últims pisos. Està integrada pel pis de dosos, el de
l’acotxador i el de l’enxaneta. Llevat de la torre, té una estructura diferent de la del tronc del castell. En el
pilar, però, el pom de dalt es redueix només a l’enxaneta. Els integrants del pom de dalt reben el nom
genèric de canalla.

Els dosos
Són els castellers que ocupen l’antepenúltim pis del castell. Sempre són dos, llevat del castell
d’estructura de cinc, en què hi ha dues parelles de dosos i del castell de nou, en que hi ha tres parelles de
dosos. La seva funció és la de tancar el castell, que quan acaba el tronc adquireix una progressiva forma
piramidal que culmina amb l’enxaneta.

L’acotxador (aixecador, cassola, cassoleta)
És el casteller que ocupa el penúltim pis del castell. Adopta la posició més curiosa de tots els castellers,
ja que s’ajup de quatre grapes sobre els dosos. Acostuma a ser el casteller més menut de tots els que
pugen. Generalment, és més petit fins i tot que l’enxaneta, ja que ha de deixar-li suficient espai perquè
aquest pugui traspassar amb comoditat.

L’enxaneta
És el casteller que puja a l’últim pis del castell i el corona. L’ortodòxia castellera indica que l’enxaneta,
llevat del pilar, ha de pujar i baixar per pilars diferents i oposats. En general, es considera que la canalla ha
de reunir una sèrie de virtuts com són la rapidesa, la valentia, la decisió, la serenor, la concentració i
sobretot, la finesa. La canalla és la part més delicada i complexa d’una colla i, segurament, la més decisiva
per a l’èxit dels castells. De fet, la frase popular “els castells, els fan la canalla”, pròpia de la saviesa
castellera, resumeix amb tota la seva senzillesa i contundència la importància que tenen acotxadors i
enxanetes a l’hora de decidir l’èxit final d’un castell.

TIPUS DE CASTELLS
• Pilar: Castell format per una sola persona per pis. Els castellers van pujant, pis
per pis, enfilant-se per l’esquena dels que van formant el tronc. És l’únic castell en
què el pom de dalt es redueix a la figura de l’enxaneta (no hi ha dosos ni
acotxador).
És un dels castells que presenta més variants de realització: el pilar caminant
és un tipus de pilar en què el baix i els membres de la pinya caminen fins arribar a
un punt determinat. A Tarragona és tradició pujar i baixar els 19 graons de la
catedral amb un pilar de quatre. També es pot girar un pilar o rodar-lo; girar un
pilar és un moviment de cintura, a banda i banda, pel que fa al segon sobre la
pinya, mentre que rodar-lo és el moviment de 360 graus que fa tota la pinya del pilar fins a tornar-lo a la
posició inicial.
• Dos o torre: Estructura formada per dos castellers per pis. Els castellers del tronc
s’agafen entre ells trenant els seus braços (el braç dret va per dintre i el braç
esquerre per fora) i col·locant el dit polze sota l’aixella del seu company per donar
més consistència a l’espatlla. Pel que fa al pom de dalt, la torre és l’únic castell en
què els dosos adopten la mateixa posició que la resta de components del tronc.
L’enxaneta i l’acotxador pugen per pilars oposats i, després de fer l’aleta, cada un
d’ells baixa pel pilar per on ha pujat l’altre. La denominació de torre és del
Penedès.
• Tres: Castell format per tres castellers en cada pis, que s’agafen formant un cercle. En aquest castell,
cada pilar rep un nom diferent en funció de les seves característiques i dels castellers que hi pugen:


Pilar del mig (rengla): És aquell que porta el dos dret, és a dir,
que el dos que hi puja adopta la mateixa posició que el casteller
del pis inferior, col·locant els seus peus sobre les espatlles
d’aquest. El dos dret puja i baixa per la rengla.



Pilar ple (pilar fort, dreta, carregada): És el pilar que queda
sempre a la dreta de la rengla i pel qual hi pugen el dos obert i
l’enxaneta. En aquest cas, el dos obert reparteix els seus peus
sobre els dos pilars restants. El dos obert puja i baixa pel pilar
ple i l’enxaneta puja pel pilar ple i baixa per la rengla.



Pilar buit (pilar fluix, esquerra): És el pilar que queda sempre a
l’esquerra de la rengla i pel qual puja i baixa només l’acotxador.

El principal punt feble del tres és que té tendència a girar-se (el tronc pot fer un moviment de rotació
respecte a l’eix de simetria). D’altra banda, el tres pot ser considerat el castell per excel·lència, per
antonomàsia, fins al punt que el segle passat era conegut simplement com el castell (per exemple, el
castell de nou normalment era el tres de nou). Juntament amb el pilar, és el castell que admet la
possibilitat de bastir-se amb la tècnica d’aixecar per sota. El 3de8 és considerat el pare dels castells.

• Quatre: Construcció que té quatre castellers per pis formant un quadrat. Pel
que fa al tronc, els membres d’una mateix pis no s’agafen entre ells, sinó que
amb els seus braços agafen el turmell o el tou de la cama dels castellers que els
queden als costats del pis immediatament superior. Pel que fa al pom de dalt,
els dosos se situen en una posició oberta. En l’ascens i el descens, l’enxaneta i
l’acotxador pugen i baixen per pilars oposats i es creuen dalt del castell. El
principal punt feble del quatre és que perdi la seva forma quadrada, és a dir,
que es desquadri.
• Quatre amb el pilar (l’agulla) al mig: Està format per la combinació d’un castell de quatre amb un pilar al
mig. La combinació del peu del castell varia sensiblement de la del peu d’un castell normal de quatre.
D’entrada, els baixos tenen un contrafort però normalment no porten crosses (encara que hi ha colles que
sí n’hi posen). Això fa que el contrafort passi els seus braços per sota l’aixella del baix per fermar-lo. D’altra
banda, la posició de les agulles també varia, ja que en comptes d’anar encarades al baix del quatre,
s’encaren al baix del pilar. Aquestes agulles, a més, donen suport al pilar com si es tractés d’uns laterals i
d’uns primeres mans. Pel que fa als castellers de tronc i als de pom de dalt, adopten la mateixa posició
que en un castell d’estructura de quatre.
Aquest castell consta de tres fases d’execució: en la primera es va
carregant simultàniament el quatre i el pilar que queda al mig. Al pilar només
hi pugen els components fins al penúltim pis seguint la tècnica normal, ja que
l’últim pis els entrarà per dalt i estarà format, indistintament per l’enxaneta o
l’acotxador del quatre. En la segona fase, el quatre es carrega i es comença a
descarregar. Aleshores, l’enxaneta o l’acotxador del quatre entren dintre del
pilar i el coronen. Finalment, quan els segons del quatre es deixen anar de
braços i el segon del pilar queda net damunt la pinya, es considera que
aquest castell està carregat. Perquè es consideri descarregat només cal
desmuntar el pilar.
• Cinc: L’estructura combinada d’aquest castell (format per un tres i una torre) determina que la
combinació del peu sigui similar a la dels dos castells per separat. L’única diferència és que a la rengla del
tres, darrere del primeres mans, sol haver-hi com a molt un segones mans, ja que immediatament darrere
d’aquest trobem el vent de la torre.
Aquest castell té més d’una estructura de pom de dalt: el pom de dalt del
tres i el pom de dalt de la torre. Pel que fa al primer, la seva configuració és
idèntica a la d’un tres normal, és a dir, hi ha dos dosos i un acotxador. En
canvi, en la torre, els dosos s’agafen amb un braç entre ells i amb l’altre al dos
de la rengla del tres. El pom de dalt de la torre també porta un acotxador
propi (diferent de l’acotxador del tres), mentre que un únic enxaneta corona
primer el tres i a continuació la torre. L’anxaneta puja pel pilar ple del tres, fa
l’aleta del tres i, després, s’encavalca sobre l’acotxador de la torre i fa l’aleta
de la torre. Finalment, l’enxaneta acaba sortint pel pilar de la torre que queda
a l’esquerra de per on ha pujat. Per la seva banda, els dosos i l’acotxador del
tres pugen i baixen de la mateixa manera com ho fan en un tres normal,
mentre que els dosos de la torre pugen i baixen cada un pel seu pilar, igual

que l’acotxador de la torre, que ho fa pel pilar contrari pel qual baixa l’enxaneta. Existeix una variant del
cinc, el cinc amb l’agulla, castell que tan sols cinc colles actuals l’han carregat i quatre d’aquestes l’han
descarregat.
L’element més característic del cinc és la rengla, que es considera el punt més delicat, i per tant decisiu
del castell: a part de mantenir l’equilibri del tres, ha de suportar tot el pes que li ve de la torre, ja que
els castellers del seu tronc s’hi repengen. . El 5/8 se’l coneix com la Catedral dels castells.
• El set: És un castell d’estructura composta format per set persones per pis.
S’estructura a partir d’un quatre, una rengla del qual s’hi subjecta un tres. El pom
de dalt és compost i està format per dos poms independents. Consta de dues
parelles de dosos, dos acotxadors i un enxaneta. L’enxaneta fa la primera aleta al
quatre, baixa fins l’alçada de dosos, remunta l’altre pom de dalt i fa la segona aleta
a l’estructura de tres. En algun cas donat, com el 7de7, es poden fer servir dues
enxanetes.
• El nou: Aquest castell està integrat per la combinació d’un tres (que queda al centre de la estructura) i
tres torres, cada una de les quals s’adossa a un pilar del tres. Aquest castell té tres
estructures de pom de dalt; amb tres jocs de dosos, tres acotxadors i tres
enxanetes. Es pot donar la possibilitat de coronar el castell amb un sol enxaneta,
però augmentaria la dificultat de mantenir el castell durant el temps en què
l’enxaneta travessa els tres poms.
Es tracta d’una raresa dins la gamma habitual de castells. De fet, és un castell
que havia estat fet algun cop el segle passat i que durant la centúria present va ser
recuperat pels Castellers de Vilafranca.
• Aixecats per sota: Els castells que habitualment es construeixen seguint la tècnica d’aixecar per sota són
el pilar i el tres.
Pel que fa al pilar, el castell es comença a bastir posant l’enxaneta a sobre de les espatlles del casteller
del penúltim pis. A continuació, el casteller que ocupa l’antepenúltim pis se situa, mig ajupit i recolzant un
genoll en terra, davant d’aquests dos castellers. Aleshores, l’equip de mans, perfectament coordinat,
aixeca a pols els pisos superiors i els col·loca damunt d’aquest últim casteller. Els castellers que van entrant
a la pinya són ajudats a incorporar-se per l’equip de mans, que els aixeca agafant-los per sota l’aixella i per
la faixa. Quan s’ha acabat d’aixecar el baix del pilar, la pinya es compacta, l’enxaneta fa l’aleta i el castell es
considera carregat.
Els pilars aixecats per sota solen descarregar-se seguint el procediment invers, és a dir, els membres
dels pisos inferiors van sortint poc a poc de la pinya i el pilar va perdent pisos progressivament.
Pel que fa al tres, quan es construeix amb la tècnica d’aixecar per sota
es descarrega, en canvi, seguint la tècnica normal. En un primer moment,
es col·loca l’acotxador sobre el pis de dosos, que trepitgen el terra. A
continuació, els dosos són aixecats i col·locats damunt de l’últim pis del
tronc. Quan tota aquesta estructura ja està alçada, és el moment de
posar l’enxaneta damunt del castell, que s’aferra al dos del pilar ple
posant els seus peus sobre les espatlles del casteller de l’últim pis del
tronc.

A partir d’aquest instant, els diferents pisos del castell són aixecats a pols seguint un procediment similar
al del pilar. En el moment que s’aixequen els baixos, es compacta la pinya i l’enxaneta corona el castell.
Modernament, també s’ha bastit alguna torre de sis aixecada per sota i descarregada seguint la tècnica
normal.
• Castells nets: La tècnica, pel que fa al bastiment del castell, és la mateixa que la normal però la
diferència substancial és que els castells nets no tenen el suport de la pinya, és a dir, que tant el pis de
baixos com el de segons queden sense cap tipus d’ajuda. Generalment, quan es fa un castell net, els
components de la pinya prenen la mateixa posició que tindrien en un castell fet amb la tècnica normal,
però amb la diferència que no toquen el castell.
Es troben referències d’altres construccions de castells no tan habituals com són: el castell de 6, el de 8
i el de dotze.
A vegades, si el castell és sòlid i molt segur, en el moment en què es corona els castellers que l’envolten
s’ajupen (i queden asseguts a la gatzoneta fins que el castell es descarrega) per deixar totalment al
descobert els baixos, que d’aquesta manera apareixen nets a la vista del públic. Habitualment també
s’anomenen nets aquells castells que, tot i que per regla general es basteixen amb folre, excepcionalment
s’intenten sense aquesta estructura de suport als pisos de segons i terços. Per exemple: Pilar de set, dos
de vuit, tres de nou i quatre de nou (net = sense folre).

LA TÈCNICA DE PUJAR
Es fa difícil exposar la tècnica de pujar i col·locar-se correctament, però intentaré orientar-vos el millor
possible.
Quan pugem damunt un casteller cal fer-ho sense moviments bruscos. El treball de braços alhora
d’aixecar el cos és fonamental. Cal tenir clar que no és el mateix pujar en un pilar que en un castell.

Preparació:
- Pilar: amb una mà a cada espatlla del company/a amb els colzes alts; el peu dret a la
sofraja de la cama dreta.
- Castell: amb els braços agafem els canals dels pantalons del casteller/a que està
col·locat damunt del que hem de pujar.

1r pas:
- Pilar: impuls, ben suau, amb els braços fins estirar-los per damunt del cap. A la vegada, el
peu esquerre busca la faixa i el genoll dret passa a l’espatlla dreta. Sinó arribem a posar el
peu faríem un pas intermedi, clavant els genolls a l’alçada de la faixa.
- Castell: impuls amb els braços i a la vegada clavem els genolls a l’alçada de la faixa del
casteller/a on pugem. Si arribéssim posaríem el peu esquerre directament a la faixa.

2n pas:
- Pilar: la mà dreta busca la mà del company. Simultàniament la mà esquerra la posarem
damunt del cap i pujarem el peu esquerre al coll.
- Castell: agafarem més amunt amb els braços i alhora posarem el peu esquerre a la faixa
(sinó ho hem fet abans) i el peu dret el col·loquem en l’espatlla dreta.

3r pas:
- Pilar: fent força sobre el cap i la mà dreta, incorporem el cos, col·locant el peu dret damunt el coll.
Deixem la mà dreta i ens estirem. Col·locant els peus correctament.
- Castell: pugem el peu esquerre al coll. Si continuéssim pujant, i no hi hagués ningú més a sobre ho faríem
com si es tractes d’un pilar, en quan a passos a seguir.

Els peus han d’estar ben arrapats al coll, amb les puntes dels dits amb tendència a buscar-se i enganxats
al cos.
La posició del cos varia segons els estils. És aconsellable, per a qui comença, tindre els genolls flexionats
però amb el pit recte, intentant no abocar-nos. El cap s’inclinarà cap endavant. Mai estarem estàtics sinó
atents als moviments del castell.
Quan ens agafem de braços en els castells, sempre ho farem amb el dret per dins i l’esquerre per fora.
En els castells de tres agafarem a l’alçada del tríceps. Els colzes sempre alts per evitar que els peus del
casteller/a de sobre rellisquin cap enfora. En els castells de base quatre agafarem la cama del de dalt, per
al turmell.

L'ASSAIG I L’ACTUACIÓ A LA PLAÇA
L’assaig i l’actuació són els dos eixos centrals sobre els quals gira la vida I l’activitat d’una agrupació
castellera. En l’actuació la colla intenta els seus castells, que prèviament ha preparat intensament als
assajos.
L’assaig és el temps que els castellers dediquen a la preparació técnica dels castells que després
provaran a la plaça. La importància de l’assaig és cabdal per a l’èxit posterior d’una colla de castellers.
Preparar un Castell implica un llarg procés d’assaig de moltes hores de preparació fent proves a
l’estructura, canviant castellers al tronc, preparant les pinyes, provant la canalla, etc.
Les colles castelleres solen assajar com a mínim un dia durant la semana. La intensitat dels assajos
però, s’incrementa en vigílies d’una actuació molt important, período de temps en què les colles poden
arribar a fer fins a tres o més assajos setmanals previs al dia clau de l’actuació. D’altra banda, l’assaig
permet la participación oberta de qualsevol persona o aficionat, en el sentit que no són activitats
tancades ni restringides només als castellers, sinó que tothom té les portes obertes per asistir-hi.
D’una manera general, els castellers no fan cap mena de preparació física abans de començar l’assaig
(ni tampoc abans d’una actuació), encara que s’ha cridat l’atenció sobre aquest fet, en el sentit que un
escalfament previ tant als assajos com a les exhibicions ajudaria a prevenir posibles lesions als
practicants de l’activitat castellera.
Com a norma general, als assajos els castells es preparen per parts i tot allò que s’assaja rep el nom
genèric de prova. Així, en la preparació d’un determinat castell es fan proves del tronc (sense el pom de
dalt), del pom de dalt amb una part del tronc, de la pinya i de la primera estructura del castell, d’un
castell net que després es pot posar al damunt del peu, etc.
D’un bon treball a l’assaig depèn una
gran part de l’èxit d’una colla castellera, per la qual cosa el compromís més ferm d’un casteller envers la
seva colla és precisament assistir-hi amb una certa regularitat.
L’actuació a la plaça és el moment culminant per a qualsevol colla de castellers, el que dóna sentit a
la seva existència. Una actuació castellera és un acte d’homenatge al poble, perfectament ritualitzat
(conté uns elements d’espai, durada i organització del temps que es repeteixen d’una manera
sistemàtica) i obert a la participació espontània i voluntària de tothom. Tot i que hi ha força variants,
l’actuació castellera per antonomàsia és la que té lloc al migdia del dia central de la festa major del
poble, a la plaça de la vila i davant del balcó de l’ajuntament. Més o menys descontextualitzada
d’aquest marc primitiu, l’actuació de castells ha anat prenent, al llarg del temps, diferents variants de
realització, però la motivació sol ser gairebé sempre festiva, commemorativa o amb motiu
d’inauguracions d’edificis amb un especial i marcat caràcter social.
Ha proliferat també un tipus d’actuació coneguda com diada o dia de la colla en què una agrupació
celebra l’inici i el final de temporada amb una exhibició en la seva plaça a la qual acostuma a convidar
altres colles a aixecar els seus castells.
En una actuació castellera solen participar una colla (l’amfitriona o local), dues, tres o fins i tot més.
Cada colla disposa de tres rondes per aixecar altres tants castells. Un cop s’ha decidit l’ordre d’actuació,
la colla que obre plaça ( la primera d’actuar) comença a preparar el seu primer intent.

ELS GRALLERS

El bastiment d’un castell no es pot concebre sense
l’acompanyament de la música de les gralles i del timbal. La
música més característica dels castells és l’anomenat toc de
castells. Aquesta tonada, a mes, té una funció primordial en el
bastiment de les construccions, ja que n’indica les diferents
fases als castellers i els orienta de la seva situació (els indica si
s’està carregant, si l’enxaneta està a punt de fer l’aleta, si s’està
ja descarregant...). S’enceta amb un toc llarg, com d’avís, en el
precís moment en què es comença a bastir el castell -o torre,
o pilar-, i continua amb la característica tonada mentre es van
col·locant els pisos que formen la construcció.
El moment culminant en què l’enxaneta es disposa a fer l’aleta es veu reflectit en una refilada de les
gralles que dura mentre es fa aquesta operació. Tot seguit, s’interpreta una nova tonada, semblant a la
del carregament del castell, però molt més alegre, talment com els cors dels castellers i aficionats que
el pateixen, i significa el descarregament.
La música no comença a tocar en el mateix moment en tots els castells, sinó que aquesta
circumstància depèn de l’estructura del castell i de l’alçada.
En els pilars de quatre i de cinc la música sona quan comença a pujar el terç; en els pilars de sis,
quan comença a pujar el quart, i en el pilar de set amb folre, quan comença a pujar el quint. En les
torres de sis, quan comencen a pujar els terços; en les de set, quan comencen a pujar els quarts; en la
torre de vuit amb folre, la música sona quan els quints, dalt del folre, comencen a puja a l’estructura, i
en la torre de nou amb folre i manilles, l’intent es considera vàlid quan els sisens arrenquen damunt de
les manilles.
Finalment, pel que fa als castells de tres, quatre, quatre amb el pilar, cinc, set i nou, la música
comença a sonar en els casos següents: en els castells de sis i set pisos, quan comencen a pujar els
terços; en els de vuit pisos, quan comencen a pujar els quarts, i en els de nou, quan els quints, dalt del
folre comencen a pujar.
Hi ha altres moments, no exclusivament quan s’està fent un castell, en què les gralles en són també
un element imprescindible. Així, al costat del toc de castells hi ha també el toc d’arribada o d’entrada a
la plaça, el toc de matinades, el toc de vermut i el toc de portar el pilar al balcó.
Actualment, la majoria de colles castelleres tenen el seu propi grup de grallers, que vesteixen la
camisa de la colla i l’acompanyen a totes les actuacions.

VESTUARI
La vestimenta actual del casteller és una indumentària tradicional: camisa de color amb escut de la
colla, pantaló blanc, faixa i mocador. El primer cop que es va fer castells amb un uniforme amb camises
del mateix color i pantalons blancs fou en una actuació de la Colla Vella dels Xiquets de Valls a
l'Exposició Internacional de Barcelona de 1929.
La canalla (dosos, acotxador i enxaneta) duen casc al cap per seguretat.
Es recomana no dur rellotge, ulleres, o altres accessoris que puguin ser perillosos en el contacte amb
altres castellers.
Camisa: De màniga llarga i del color característic que distingeix cada colla castellera i l'escut de la
formació cosit al pit sobre la butxaca. Fa unes dècades alguna colla va portar el nom de la colla o la
ciutat escrit a l'esquena, però s'ha abandonat aquest costum. La camisa du coll de camisa que els
castellers dels pisos baixos del tronc solen mossegar per tal de no quedar arrugat sota el peu del
casteller del damunt.
Pantaló: El pantaló que vesteixen els castellers és de color blanc, i prou resistent per aguantar
l'estrebada d'una persona pujant sense trencar-se, i de cintura alta i estreta o ben afermada per evitar
que llisqui durant el pas dels castellers i provocar caigudes o deixar a la vista la roba interior.
Faixa: Preferiblement negra, i de llargada i amplada variables, s'enrotlla al voltant del cos a l'alçada
dels ronyons i té una doble funció: protegir la zona lumbar dels esforços que rep per les càrregues i els
moviments de l'estructura, i serveix com un dels punts de recolzament perquè els castellers puguin fer
les maniobres de pujada i baixada del castell.
Mocador: Molt llarg, de forma triangular i de color vermell amb punts blancs per a totes les colles.
A la pinya, es pot dur lligat al cap per protegir els cabells de les trepitjades i estrebades de la gent que
puja o per evitar que els cabells molestin a la cara a la persona que ve al darrera, o bé lligat als canells
serveix per donar un punt de recolzament a les mans que acompanyen l'apuntalament del tronc. En
algunes colles els castellers del tronc se'l lliguen a la cama dreta, per sobre del genoll per donar un punt
de suport a la pujada dels castellers dels pisos superiors i, en qualsevol posició, lligat a la cintura
assegura que la faixa no es desenrotlli.
La variant més usual en la decoració del mocador és la de dur-hi brodat l'escut de la colla, però
també és veuen mocadors commemoratius de diades o actes assenyalats amb diferents missatges
estampats. No es normal veure mocadors castellers que no siguin vermells, pel que destaca l'excepció
dels Castellers de Sant Feliu, que tenen com a color de la colla un rosa intens que no lliga gens amb el
mocador vermell, pel que n'han fet de negres amb punts blancs.
Casc: La canalla dels pisos superiors du casc per seguretat, tant en assaig com en plaça. El casc
casteller es va generalitzar després d'alguns anys de desenvolupament en què algunes colles havien
començat a adoptar-lo.

VOCABULARI CASTELLER
ACOTXADOR: Sinònim del mot aixecador, preferentment utilitzat a Tarragona. També rep la
denominació de cassola o cassoleta.
AGULLA AL MIG: (castell amb): Pilar que s’aixeca dins d’un castell de quatre homes de base.
AGULLES: Castellers (amb preferència alts i prims) que es col·loquen dintre l’anella que formen els
baixos –encarats amb ells- per tal d’apuntalar els segons.
AIXECAT PER SOTA O PER BAIX (castell o pilar): Tal com el seu nom indica, és un castell que es basteix a
l’inrevés, aixecant-lo a pols, a força de braços.
ALETA: (fer l’): És el gest que dóna a entendre el coronament del castell, quan l’anxaneta alça la mà
saludant; llavors es diu que el castell està carregat, moment que va acompanyat d’un refiló agut i precís
de les gralles.
ANXANETA (o “ENXANETA”): El nen que corona el castell. Adesiara també se li diu l’aleta, a seques.
L’ortodòxia castellera mana que (excepció feta dels pilars) pugi i baixi per costats diferents i/o oposats.
APLOMAR-SE (un castell): Expressió que s’utilitza per indicar que un castell s’ha estabilitzat, és a dir, ha
aconseguit els seus moviments d’oscil·lació quan s’ha col·locat un pis superior.
APUNTALAR: En general, reforçar alguna posició del castell: els primeres mans apuntalen els segons.
ARRIAR: Acció que indica que una colla es decideix a intentar un castell.
BAIXOS: Castellers que formen el primer pis. Són els que toquen de peus a terra i es traven entre ells
formant una anella.
BASTIR (un castell): Fer un castell.
BRUT (castell): Expressió que alguns utilitzen per referir-se als castells amb folre, en contraposició als
castells nets o sense folre.
BUIT (pilar): Pilar que queda sempre a l’esquerra de la rengla i pel qual puja i baixa l’acotxador del tres.
També se’l coneix amb el nom de pilar fluix, rengla esquerra o rengla buida.
CANALLA: Membres més petits de la colla. La canalla la formen els integrants del pom de dalt, és a dir,
els dosos, l’acotxador i l’enxaneta.
CAP DE COLLA: Màxim responsable tècnic d’una colla. Acostuma a tenir la “darrera paraula” a l’hora de
muntar el castell.
CARREGAR (el castell): És l’acte d’aixecar-lo, construir-lo. Un castell es considera carregat quan
l’anxaneta el corona i, alçant la mà, fa l’aleta.
“CARRO GROS”: Nom peculiar que rep popularment –i de no gaire temps ençà- el castell de quatre de
vuit. Fora més escaient parlar “d’actuació de carro gros”, quan s’assoleixen castells d’alçària
considerable.

CASSOLA: Nom que rep en alguns llocs l’acotxador. També s’aplicava (apreciació avui en desús) a la
pinya o cordó.
CASTELL (s): Nom genèric que rep tot el repertori de construccions que una colla pot arribar a bastir.
Especialment reben aquest nom els que tenen tres o més homes de base. Antigament el castell era
més pròpiament el format per tres homes a la base (p. ex., castell de vuit=tres de vuit),mentre que els
que en tenien quatre o cinc eren: els quatre pilars... o els cinc pilars..., respectivament.
CASTELLER: Individu que es dedica a la pràctica i afecció de fer castells.
“CATEDRAL DELS CASTELLS”: Nom peculiar que s’ha aplicat modernament al cinc de vuit.
COLLA: Conjunt de castellers que, formant agrupació o entitat, es dediquen a fer castells; obeeixen un
mateix cap i portem igual distintiu (el qual ve donat pel color de la camisa).
CORONAR (el castells): Moment en que l’anxaneta és al cim i fa l’aleta. Llavors el castell està carregat.
CROSSES: Individus que afermen els baixos, col·locant la seva espatlla sota les aixelles d’aquests. Cada
baix porta dues crosses. També s’aplicava aquesta denominació als castellers que formaven part del
“forro” en els castells d’aquella modalitat.
DESCARREGAR (el castell): És l’acte de desmuntar-lo, una vegada l’anxaneta l’ha coronat.
DOSOS: Els que formen l’antepenúltim pis del castell.
ESPADAT: Nom que equival a pilar, és a dir, construcció d’un sol home per pis. Actualment a penes s’hi
és emprada aqueixa denominació.
FIGUERETA (fer la): Acció de posar-se un casteller apuntalat cap per avall, damunt d’un dels pilars, en
descarregar-se el castell. Generalment, només s’acostuma a fer en les torres i, un cop enllestida (la
figuereta), el casteller que l’ha fet acostuma a baixar també cap per avall.
FOLRE ( O “FORRO”): Segona pinya que serveix de contrafort als segons i de reforç als terços.
GRALLA: Instrument musical típic que acompanya els moviments dels castellers. És d’origen àrab i té
dues variants, seca i de claus. En els grups de grallers hom parla (o parlava) de primera gralla i segona
gralla.
INTENT: Temptativa que fa una colla d’un castell determinat. Es diu també del castell que ha caigut
abans de ser descarregat.
INTENT DESMUNTAT: Es diu del castell que, un cop comptabilitza com a vàlid, es desmunta abans de ser
carregat.
INTENT VÀLID: Es diu del castell que tira amunt un cop ha començat a sonar la música de les gralles. Els
resultats possibles d’un intent vàlid poden ser: intent, intent desmuntat, castell carregat o castell
carregat i descarregat.
LLENYA (fer): En l’argot casteller caiguda d’un castell. S’aplica també a una colla que hagi caigut una o
vàries vegades: llavors es diu que ha fet llenya. Ens afanyem a dir que les caigudes, malgrat ésser a
voltes aparatoses, en poques ocasions arriben a produir algun lesionat de consideració.

MANS (fer): Expressió que s’aplica al fet de formar la pinya, una vegada muntat el peu. Al voltant
d’aquest s’aplega una munió de gent, colze amb colze, braç darrera braç, que lliga tot el basament del
castell i serveix, alhora de coixí o de protecció enfront una possible caiguda.
MANS (primeres): Són aquells que aguanten directament amb les dues mans el segon. Els individus alts
que també posen mans al segon, però que estan situats darrera el contra-cordó, reben en alguns
indrets castellers la denominació de l’ents o reforços.
MOIXIGANGA: Dansa popular estesa per diversos llocs de Catalunya i el País Valencià. La que es ballava
a Igualada s’acabava amb l’aixecament d’un castell, la torreta. Algemesí (a la Ribera Alta valenciana) té
la Muixeranga que també fa torretes, mentre que la Moixiganga de Titagües (comarca dels Serrans, a la
zona de parla castellana del País Valencià) també fineix amb una petita “torre humana”.
NET (castell): El que es fa sense pinya. Els baixos l’aguanten sense ajut de ningú i sovint, en el moment
de coronar-lo l’anxaneta, els que envolten el castell s’ajupen per a deixar-lo veure més airós a la vista
del públic.
PEU (del castell): És el conjunt format per les agulles, els baixos, les crosses, i els cordons, pròpiament
dits. És, doncs, el basament essencial del castell i la part fonamental de la pinya.
PILAR: Construcció castellera en la qual cada pis és format per un sol home. També se’n pot dir
espadat.
PINYA: Conjunt d’individus que formen globalment (excepció feta dels castells nets) el primer pis de
castell. Rep també els noms de cordo i cassola (noms que hem vist també localitzats diferentment). El
nom de matalàs (en desús) aplicat a la pinya fa referència a la part que envolta el peu i que serveix
d’aturador o de coixí quan hi ha llenya.
PLANTAR (castells): En l’argot casteller vol dir fer castells.
PLE: (pilar): En un castell d’estructura de tres, pilar que queda sempre a la dreta de la rengla o pilar del
mig i pel qual hi pugen el dos obert i l’enxaneta.
POM DE DALT: Conjunt format pels dosos, acotxador i anxaneta.
RENGLE (O “RENGLA”): Pilar del mig d’un castell. En un tres, pilar o rengla que porta el dos dret. També
dóna nom a cada una de les columnes d’un castell.
TABAL (O TIMBAL): Instrument de percussió que, redoblant, acompanya les tocades dels grallers.
TRASPASSAR (l’enxaneta): Acció que consisteix l’enxaneta a passar per damunt de l’acotxador i coronar
el castell.
SOSTRE: Límit dels castells pel que fa a l’alçada.
VALENCIANS: Balladors del ball de Valencians, precursors dels nostres “castells, torres i pilars”.
VANO DE PILARS: Es diu dels pilars que una colla construeix un al costat de l’altre. Se sol bastir al final
de l’actuació i, a vegades, com a motiu de celebració si l’actuació ha anat molt bé.
XURRIACADA: És la caiguda d’un castell. En l’argot casteller s’aplica més aviat a la caiguda d’una torre.

