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ÉS NOTÍCIA A LA RUTA DEL CISTER

El Museu Casteller de Catalunya

El projecte del Museu Casteller de Catalunya
avança, ara sí, amb pas ferm. Després de ser,
durant dècades, una vella aspiració de tot el món
casteller, l’Ajuntament de Valls, la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Tarragona, junt amb
la Coordinadora de Colles, han donat un impuls ja
definitiu a aquest ambiciós projecte. Es tracta d’una
aposta des d’on es podrà difondre i projectar al món
la història, l’esperit, els valors i la magnificència dels
castells, una tradició nascuda a Valls fa dos segles i
que s’ha convertit en símbol i imatge de Catalunya
al món.
Imatges del projecte
realitzat per l’equip de
Dani Freixes per al Museu
Casteller de Catalunya
a Valls.
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L’edifici del futur Museu esdevindrà tot un emblema
arquitectònic per a Valls. Situat en una de les principals
entrades de la ciutat, serà de fàcil accés i oferirà una
vista privilegiada de Valls i, especialment, del barri
antic. L’equipament tindrà una superfície interior de
3.000 metres quadrats i un espai exterior enjardinat de
10.000 metres quadrats més.
El projecte ha estat encarregat a l’equip de Varis
Arquitectes, encapçalat per Dani Freixes, amb una
àmplia i reconeguda trajectòria en els àmbits de
l’arquitectura i les implantacions de museus. El seu

treball li ha valgut nombrosos reconeixements, entre
ells el Premi Nacional d’Arquitectura i Espai Públic
l’any 2007, i els premis FAD d’Espais Efímers 1987,
Interiorisme 1988 i Urbanisme 1992. El projecte de
Freixes pretén col·locar el Museu al territori, amb la
voluntat d’integrar-lo en el paisatge i en l’entorn del
torrent del Catllar, sent respectuós amb la topografia
de bancals on anirà ubicat. Així, la proposta és
agosarada perquè es planteja un edifici que queda
semienterrat i en què les cobertes s’utilitzen com a
espai públic exterior, en continuïtat amb el paisatge
que l’envolta.

A més, de la coberta s’erigeixen quatre torres que surten
de la terra com a pilars de llum, i que esdevindran
elements simbòlics i referencials del fet casteller. El
programa museogràfic té especial cura a fer que el visitant
senti els castells i les sensacions que es viuen a plaça en
una gran diada. Fins i tot, un elevador pujarà els visitants
a 13 metres per tal que es pugui experimentar la mateixa
sensació de vertigen i altura que sent un casteller. Aquest
serà un dels moments culminants d’un recorregut que
portarà el visitant a descobrir la història, l’origen vallenc
dels castells, les colles, la tècnica, les diades, la música,
l’afició i tot allò que envolta el fet casteller.

