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Museu Casteller, Km0

Entrada del Museu Casteller de Catalunya.

El Museu Casteller de Catalunya no serà, només, un nou edifici al cor
del centre històric. Tampoc serà, només, un museu singular, ni un
equipament cultural i turístic amb una museografia innovadora. El
Museu Casteller que s’està enlairant a Valls serà tot això -ho veurem
ben aviat-, però des de l’origen del projecte va deixar clar que volia ser
molt més. Vol ser experiència. Un espai per descobrir i viure una tradició
amb més de dos segles d’història; per aprendre dels valors de les colles:
la solidaritat, l’esforç i l’esperit de superació; per conèixer l’autèntic
significat del lema “força, equilibri, valor i seny”; per sentir la passió d’un
fenomen que ja és universal, que és Patrimoni de la Humanitat, i per
convertir-se en la casa de tots els castellers i castelleres. Serà, també,
un museu al bell mig del bressol casteller, a la plaça del Blat de Valls, el
Km0 dels castells.
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Als vallencs, això sol ja ens omple
d’orgull, però també hem d’entendre
que la ubicació privilegiada del Museu
Casteller, a tocar de la plaça del Blat,
és un revulsiu de primer ordre. Ja se
sap: els castells es viuen a les places, i a
la del Blat, se senten com en cap altra.
Per la història?, per la rivalitat?... Tant
se val. El cert és que tot el que envolta
la castellera plaça del Blat conforma un
actiu intangible que hem de ser capaços
d’explicar i de reivindicar perquè és
d’aquells pocs elements d’un valor
immens que atorguen singularitat i
autenticitat, que conformen l’experiència
única que ha de sentir el visitant del
Museu Casteller.
Tot plegat crec que aquests dies pren
encara més força. Només cal pensar en
el record encara ben viu de la històrica
diada de Santa Úrsula d’enguany, amb
els Xiquets de Valls situant el 3 de 9
sense folre a la nova frontera castellera. El
Museu canviarà i evolucionarà amb el pas
del temps i amb les noves fites castelleres
de les colles d’arreu, però també serà un
espai on romandrà l’experiència, que ens
impregnarà i ens ajudarà a aprendre de
tot el que envolta el fet casteller.
El que tots vam sentir aquell 27
d’octubre, a la Santa Úrsula vallenca, és
experiència, és essència castellera pura.
Com ho és la plaça del Blat, com ho ha
de ser el Museu Casteller. Un museu al
Km0, el Museu Km0. n

Colla Vella dels Xiquets de Valls.
3 de 9 carregat.
(27 d’octubre de 2019)
Fotografia: Jordi Millàs.
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