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Museu Casteller: una imatge universal
El disseny del logotip del Museu
Casteller de Catalunya parteix de
l’aportació tipogràfica de l’arquitecte
Dani Freixes a la façana del Museu, una
aportació en forma de lletres gegants
situades al fris de l’edifici. Les lletres hi
apareixen perforades sobre una immensa
paret blanca que aporta majestuositat a
un espai que, com un castell, s’enlaira a
mesura que t’hi atanses.

MÓN CASTELLER

MUSEU CASTELLER

DE CATALUNYA · VALLS

El logotip del Museu Casteller de Catalunya pretén ser un símbol inequívoc
del món casteller, una marca universal que identifiqui i reconegui tothom.
Un símbol que vol formar part i representar totes i cadascuna de les
persones d’aquest món tan emocionant que són els castells.
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La tipografia Futura, dissenyada per Paul
Renner el 1927, és hereva de la influència
de l’Escola Bauhaus. És una tipografia
que parteix de formes geomètriques
bàsiques (quadrat, triangle, cercle) per
adquirir, en el conjunt, equilibri i bellesa
a partir d’una base ampla, esvelta i sòlida.
El símbol del Museu és un castell format
per diversos pilars que s’enlairen més
enllà del que sembla possible. Està
inspirat en un pilar de vuit amb folre i
manilles que es projecta cap a l’infinit i
simbolitza el futur del món casteller.
La construcció del conjunt (símbol i
tipografia) torna als orígens dels castells,
a la piràmide que forma la lletra A de la
tipografia, la primera lletra que pretén
simbolitzar la V de Valls invertida,
l’origen dels castells. Finalment, el cercle
que conté la imatge gràfica representa la
pinya, que és la base circular de tots els
castells.
La composició final és neta i elegant:
només en negre. Però quan la imatge
surt a plaça, quan el logotip apareix als
mitjans, es vesteix de casteller: color de
camisa, faixa i blanc de base. El color de
la camisa pot canviar; hi ha aplicacions
per a cada camisa de cada colla. El color
corporatiu, però, és el vermell amb petits
cercles blancs, com el mocador casteller
que llueixen totes les colles. n

Colla Joves dels Xiquets de Valls.
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