
Si en alguna plaça es viu amb tota la intensitat el que és l’essència dels castells, aquesta és, 
sens dubte, la plaça del Blat de Valls. És la primera plaça on es van veure castells, ara ja fa 
més de dos-cents anys.

És la plaça que ha estat testimoni directe de l’evolució 
del món casteller durant tota la seva història: des dels 
inicis, passant per la primera època d’or amb els primers 
castells de nou a finals del segle XIX, fins a l’actual 
eclosió, la segona època d’or, iniciada l’any 1981, amb 
el cinc de vuit i el quatre de nou amb folre descarregats, 
que suposaven el punt de partida d’una eufòria que 
portaria l’expansió del món casteller per tot el país. 

La plaça del Blat, doncs, és el bressol d’aquest art de 
fer construccions a base d’enfilar-se els uns damunt 
dels altres per fer possible que una critatura, l’enxaneta, 
arribi dalt de tot i faci l’aleta, símbol de l’èxit de 
l’esforç col·lectiu. I, a més de ser el bressol, acull 
l’essència castellera en el seu estat més pur: força, 
equilibri, valor, seny i, també, rivalitat, tensió, nervis, 
eufòria, crits... Enlloc com a la plaça del Blat tot això 
es viu amb tanta intensitat.

La ciutat viu cada any tres diades principals: la 
primera, Sant Joan, la festa major, de la qual els 
Xiquets de Valls en són  el principal centre d’atenció.  
La festa major inclou dues actuacions: la sortida de 
Completes, a la vigília, i el migdia del dia de Sant Joan. 
És l’actuació que inaugura oficialment la temporada 
de la Colla Joves Xiquets de Valls i de la Colla Vella 
dels Xiquets de Valls, que mantenen el primer contacte 
amb el seu públic.

La segona, la Firagost, la Festa Major del Camp Català, 
el primer dimecres d’agost i el dimarts anterior. És 
l’actuació que s’ofereix als visitants de la ciutat en plena 

CASTELLS

Plaça del Blat de Valls, 
bressol casteller

A la pàgina anterior, 
4 de 9 (net) de la Colla 
Joves Xiquets de Valls

Plaza del Blat de Valls, 
cuna castellera

En la página anterior, 
4 de 9 (limpio) de la Colla 
Joves Xiquets de Valls
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¡CASTELLS: EN NINGUNA PARTE COMO EN LA 
PLAZA DEL BLAT!

Es la plaza que ha sido testimonio directo de la evolución del 
mundo “casteller” durante toda su historia: desde los inicios, 
pasando por la primera época de oro con los primeros “castells” de 
nueve a finales del siglo XIX, hasta la actual eclosión. La segunda 
época de oro, iniciada en 1981 con el 5 de 8 y el 4 de 9 con “folre” 
descargados que suponían el punto de partida de una euforia que 
llevaría la expansión del mundo “casteller” por todo el país.

La plaza del Blat pues, es la cuna de este arte de hacer 
construcciones a base de engarzarse los unos encima de los 
otros para hacer posible que una criatura, la “enxaneta”, trepe 
hacia lo más alto y haga la aleta, símbolo del éxito del esfuerzo 
colectivo. Además, la plaza acoge la esencia “castellera” en su 
estado más puro: fuerza, equilibrio, valor, juicio y también, 
rivalidad, tensión, nervios, euforia, gritos. En ningún lugar 
como en la plaza del Blat se vive todo esto con tanta intensidad.

La ciudad vive cada año tres festividades principales: la 
primera, San Juan, fiesta mayor, de la que los Xiquets de Valls 
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enlloc com a la plaça del Blat!

Castells:
enlloc com a la plaça del Blat!

Si en alguna plaza se vive con toda intensidad 
lo que es la esencia de los “castells”, ésta es, 

sin duda, la plaza del Blat de Valls. 
Es la primera plaza donde se vieron 

“castells”, hace ya más de doscientos años
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CASTELLS

Pilars a la plaça del Blat a 
la sortida de Completes

A la pàgina següent, pilar 
de 8 amb folre i manilles 

de la Colla Vella dels 
Xiquets de Valls

Pilares en la plaza del Blat 
a la salida de Completes

En la página siguiente, 
“pilar de 8 amb folre i 

manilles” de la Colla Vella 
dels Xiquets de Valls

fira, una oportunitat per als milers de visitants que 
la ciutat té aquests dies per no marxar-ne sense haver 
estat testimoni de l’actuació dels Xiquets de Valls al seu 
escenari predilecte.

I la tercera actuació és Santa Úrsula, el diumenge 
següent al 21 d’octubre, hereva de l’antiga fira de 
tardor. Els Xiquets van a la plaça del Blat a posar el 
punt final a la temporada i hi porten les seves millors 
construccions. Els grans castells de les colles de Valls 
tenen en Santa Úrsula la seva cita principal; és una 
actuació ineludible per a tots els amants dels castells.

La tradició es manté viva a la ciutat gràcies a la feina 
i afany de superació de les dues colles de la ciutat, la 
Joves i la Vella, que porten el nom de la ciutat per 
les principals places de Catalunya i que continuen 
treballant a partir de l’esforç col·lectiu i d’un ambient 
de sana rivalitat que també forma part de l’espectacle 
dels castells.

son el principal centro de atención. La fiesta mayor incluye dos 
actuaciones: la salida de Completes en la víspera y al mediodía 
del día de San Juan. Esta actuación es la que inaugura 
oficialmente la temporada de la Colla Joves Xiquets de Valls 
y de la Colla Vella dels Xiquets de Valls quienes mantienen el 
primer contacto con su público.

La segunda, la Firagost, la fiesta mayor del campo catalán, el 
primer miércoles de agosto y el martes anterior. Es la actuación 
que se ofrece a los visitantes de la ciudad en plena feria. Una 
oportunidad para los miles de visitantes que la ciudad acoge 
estos días, para que no se vayan sin haber sido testigos de las 
actuaciones de los Xiquets de Valls en su escenario predilecto.

Y la tercera actuación, el día de Santa Úrsula, heredera de la 
antigua feria de otoño, el domingo siguiente al 21 de octubre. 
Los Xiquets van a la plaza del Blat a poner el punto y final 
a la temporada  con sus mejores construcciones. Los grandes 
“castells” de las Colles de Valls tienen en Santa Úrsula su cita 
principal; es una actuación ineludible para todos los amantes 
de los “castells”. La tradición se mantiene viva en la ciudad 
gracias al trabajo y afán de superación de las dos “colles” 
de la ciudad, la Joves y la Vella quienes, a la vez, llevan el 
nombre de la ciudad por las principales plazas de Cataluña 
y continúan trabajando a partir del esfuerzo colectivo y de 
un ambiente de sana rivalidad que también forma parte del 
espectáculo de los “castells”.

La plaça del Blat acull l’essència 
castellera en el seu estat més pur: 

força, equilibri, valor i seny

DUES COLLES AMB ENTITAT SOCIAL. Avui les  dues 
colles castelleres vallenques s’han convertit en unes entitats 
molt importants dins l’estructura social de la ciutat. Els seus 
locals, equipats amb museu i cafeteria, esdevenen punt de 
trobada per als vallencs i escenari de múltiples activitats de 
tipus popular, social i cultural.

DOS “COLLES” CON ENTIDAD SOCIAL. Hoy, las dos 
“colles castelleres” vallenses se han convertido en unas entidades 
muy importantes dentro de la estructura social de la ciudad. 
Sus locales, equipados con museo y cafetería, se convierten en 
punto de encuentro para los vallenses y escenario de múltiples 
actividades de tipo popular, social y cultural.

LOCAL COLLA VELLA DELS XIQUETS DE VALLS: 
Ctra. de Tarragona, 2 - Tel. 977 60 45 55 - www.collavella.cat
De dimarts a diumenge, de 9 a 19 h. Dilluns tancat
De martes a domingo, de 9 a 19 h. Lunes cerrado

LOCAL COLLA JOVES XIQUETS DE VALLS: 
C. d’en Gassó, 20 - Tel. 977 60 55 61
www.jovesxiquetsdevalls.com
De dimarts a diumenge, de 19 a 21 h. Dilluns tancat
De martes a domingo, de 19 a 21 h. Lunes cerrado
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