
BENVINGUT/DA A LA COLLA!
Colla Castellera

Esperxats de l’Estany



HISTÒRIA

La Colla Castellera Esperxats de l’Estany vàrem iniciar els nostres passos un 16 de 
Març del 2012 amb un taller obert a tothom que s’impartia al Centre Cívic de Porque-
res. Aquest taller es va originar arran de la inquietud de dues persones que havien 
descobert el món dels castells a les seves respectives universitats (Ganàpies de la 
UAB i Xoriguers de la UdG) i que volien transmetre-ho al seu entorn.
Durant l’estiu del 2012 la colla es convertí en una entitat cultural de ple dret que ja 
agrupava una trentena de persones de totes les edats. 
La primera actuació va ser el 20 de Maig del mateix any on vàrem actuar per primera 
vegada durant la Festa Major de Porqueres.
No obstant, fou durant les festes de St. Martirià de Banyoles on es va poder com-
provar la viabilitat del projecte i les ganes i motivacions dels nostres membres fent la 
primera actuació completa amb pd4, 3d5, 2d5ID, 2d5, 4d4 i dos pd3.

Actualment a la colla comptem amb una centena de persones de totes les edats, des 
de la persona més gran de 56 anys fins a la més petita de 4 anys. 

Som una colla amb molt de futur i amb molta empenta! 

Primera foto de grup, 20 de Maig del 2012
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NOMENCLATURA DELS CASTELLS

Per aprendre com es diu un castell, s’han de fer dues coses molt simples:

1. Compta els castellers de cada pis. 
    Poden haver-hi els següents nombres: 1, 2, 3, 4, 5, 7 o 9.
2. Compta els pisos que té el castell. 
    S’ha de tenir en compte que l’enxaneta i l’acotxador (també dit aixecador) tot i estar al 
    mateix pis, es compten com dos pisos separats.

Per exemple, un castell amb 3 castellers a cada pis i 5 pisos es diu 3d5 (tres de cinc). 
També és important que sàpigues que si el castell a cada pis té 3 castellers, al penúltim pis 
hi haurà dues persones, els dosos, però el castell seguirà essent de 3.

TIPUS DE CASTELLS

Dins d’una actuació castellera, podem trobar una gran varietat de castells:

· Pilar: format per una sola persona per pis. Es poden fer caminats i aixecats per sota.

· Dos o torre: format per dos persones a cada pis.

· Tres: format per tres persones a cada pis, que s’agafen formant una forma semblant a 
  un cercle (quant més circular millor). El 3d8 és considerat el pare dels castells.

· Quatre: format per quatre persones a cada pis. El 4d8 és conegut amb el nom de 
  “carro gros”.

· Cinc: combinació d’un tres i d’una torre. L’enxaneta ha de realitzar dues aletes (sobre el  
  tres i sobre la torre) per tal que el castell es consideri carregat. Al 5d8 se’l coneix com la   
  Catedral dels Castells.

· Set: combinació d’un quatre i un tres. Igual que al cinc, l’enxaneta ha de realitzar dues 
  aletes (sobre el tres i sobre la torre) per tal que el castell es consideri carregat.

· Nou: combinació formada per un tres i tres torres, és poc habitual dins el món casteller.

· Tres o quatre amb agulla: és un castell format per un tres o un quatre i un pilar al mig. 
  El castell es considera carregat quan el tronc es desmunta i es carrega el pilar del mig. 

· Aixecat per sota: solen ser els pilars i el tresos. Són castells on la pinya aixeca a pols el 
  castell, de baix cap amunt.

· Castells nets: qualsevol dels castells anteriors, però sense l’ajuda de la pinya.

ELS CASTELLS
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El tronc el composen els castellers, col·locats des de sobre la pinya fins a sota dels 
dosos.

· Col·locació: els peus han d’estar tan a prop del coll com sigui possible, amb les 
puntes dels dits grossos dels peus amb tendència a tocar-se entre elles i tots els 
dits enganxats al cos “com si volguessis escanyar al de sota”. De totes maneres, 
cadascú ha de trobar la seva millor col·locació.

· Posició: la posició del cos varia segons els estils. Per qui comença, és aconse-
llable tenir els genolls lleugerament flexionats, però el pit recte. El cap s’inclina cap 
endavant, i mai s’ha d’estar totalment quiet, sinó atent al moviment del castell.

· Braços: els braços dels castellers han de col·locar-se de la següent manera: el 
dret sempre per sota (per dins) i l’esquerra per sobre (per fora). Els colzes han 
d’estar sempre ben alts per evitar que els peus dels castellers del pis superior re-
llisquin cap a fora. 

· Pom de dalt: està composat per la canalla, són els dosos, l’acotxador/a i 
l’enxaneta.

 - Dosos: agafats entre ells i cara a cara (similar a una torre). Posant els 
 peus a l’espatlla dels castellers del pis inferior. La col·locació varia segons  
 el castell:

  Torre: els dos dosos van tancats.
  Tres: un obert i l’altre tancat.
  Quatre: els dos dosos van oberts.
  Cinc: Té dos poms: el del 3 i el de la torre.
  Set: Té dos poms de 4.
  Nou: Té 3 poms de 3.

 - Acotxador: està acotxat damunt dels dosos, amb un peu a cada es-
 patlla i agafat amb les mans, als braços d’aquests.

 - Enxaneta: passa la cama per damunt l’acotxador i repenja el peu a 
 l’espatlla del dos. Un cop és damunt de l’acotxador aixeca la mà 
 (fa l’aleta) carregant el castell.

EL TRONC
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La pinya té un paper importantíssim dins un castell. Si aquesta no està ben lligada, 
col·locada o no treballa correctament, és molt complicat descarregar bé un castell.

Les tres grans raons que fan que un castell tingui una bona pinya:

1. La moral que dóna a la colla, ja que anima veure que tens molta gent al teu vol-
    tant treballant pel mateix objectiu.

2. El nucli central del castell necessita la pinya (contraforts, crosses, primeres mans...) 
    i sentir-la ben compacta, per evitar que la inèrcia del propi pes els obri i els faci 
    perdre la seva posició. Un altre factor molt important és el fet d’absorbir el pes 
    del castell entre tots els cordons de la pinya.

3. La necessitat de protegir el tronc d’una possible caiguda.

Quan entrem en una pinya, hem de tenir presents els següents passos:

· Entrar amb decisió i sense por, per no transmetre els nervis als altres.

· La força s’ha de fer progressivament i quan tothom estigui ben col·locat, dirigint-la  
  cap amunt i no cap endavant.

· S’ha de posar una cama més avançada que l’altre, fer força amb el pit i recolzar el 
  cap damunt les espatlles del casteller de davant, amb els braços estesos agafant 
  els canells o els colzes d’aquest.

· No aixecar mai el cap, sobretot si s’està molt endins de la pinya. A més, s’ha 
  d’intentar evitar estar de puntetes.

· No portar cap objecte que pugui ser perillós en cas de caiguda com podrien ser: 
  rellotges, braçalets, anells, ulleres...

LA PINYA
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• Primeres mans (1r M)
• Segones mans (2n M)
• Terceres mans (3r M)
• Crossa (Cr)
• Agulla (Ag)

• Contrafort (C)
• Primer vent (1r V)
• Segon vent (2n V)
• Tercer vent (3r V)
• Tap

• Diagonals (D)
• Primer lateral (1r L)
• Segon lateral (2n L)
• Tercer lateral (3r L)
• Guillotina (G)

POSICIONS DINS LA PINYA

Exemple de pinya d’un castell de 3:
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• Crosses: casteller/a que agafa l’agulla i el contrafort per la faixa, col·locant la seva 
espatlla sota l’aixella del baix. A les ordres del baix, puja o baixa el màxim d’arrambat 
al seu cos, per tal de graduar l’horitzontalitat de les seves espatlles. Es col·locarà 
perpendicular al baix, amb una cama al seu davant i l’altre al seu darrere.

• Contrafort: persona que es col·loca darrera el baix, enganxant el seu pit sobre 
l’esquena d’aquest mantenint la seva verticalitat. La quantitat de força que el seu pit 
ha d’exercir sobre l’esquena és variable, segons ho demani el baix.

• Agulla: casteller/a situat/da davant del baix. Treballa amb els braços creuats a 
l’alçada de sota el genoll del segon (casteller que està sobre el baix). La seva funció 
consisteix en ajuntar les cames del segon i evitar que aquest s’agenolli.

• Primeres mans: es col·loca darrere del contrafort, donant-li suport amb el pit. Es-
tén els braços i aguanta el segon posant-li les mans obertes sota el cul. Evita que el 
segon s’assegui.

• Segones mans: es col·loca darrere del primeres, donant-li suport amb el pit i aga-
fant-lo o bé pels colzes o bé pels canells, segons prefereixi aquest. Els castellers de 
darrera seu es col·loquen amb la mateixa posició, un darrere l’altre.

• Primers laterals: es col·loquen a banda i banda dels baixos, amb el peu correspo-
nent al costat del baix que ocupin, entre les cames de la crossa evitant que aquesta 
surti. Amb els braços amunt agafen la cama del segon. La mà corresponent al costat 
oposat que ocupa, agafa per darrere la cuixa; la mà del costat on es troba agafa per 
damunt del genoll, una mica mes avall que l’altra. Ha d’exercir la força oposada a la 
que li transmet el castell per tal de guardar la verticalitat del segon. La força ha de 
ser la justa en el moment precís.

• Segons laterals: són els castellers col·locats darrere els primers laterals i amb 
la mateixa posició d’aquests. Dónen suport amb el pit i alhora agafen als primers 
laterals amb la mà interior del castell pel colze i amb l’exterior pel canell. És bo que 
parlin amb el primer lateral, per tal que la col·locació dels braços sigui la millor per a 
tots dos i així treballar ben compenetrats.

• Vent: es col·loca entremig de dues rengles i darrere dels laterals. Donant suport 
amb el pit i, si pot, agafant amb cada mà als segons que té a costat i costat, a l’alçada 
de les cuixes. Evita que el castell es regiri i que les rengles s’ajuntin.

• Diagonals: casteller/a que es situa entre les fileres de mans. Agafa els colzes dels 
castellers que té al costat, fent força cap amunt.

• Taps: es col·loquen entre les dues rengles de mans, abaixant el cap i els braços. 
Eviten el moviment de les rengles i per tant de tota la pinya.
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Foto: Tres pilars de 4 (pd4)

Foto: Torre de 5 o dos de 5 (2d5 o Td5)                          Foto: Tres de 6 (3d6)



Foto: Quatre de 6 (4d6)                                                  Foto: Pom de dalt (dosos, acotxadora i enxaneta)
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Foto: Pinya



VOCABULARI CASTELLER

Agulla (del mig del castell): pilar que s’aixeca dins un castell.

Aixecador/a: nom que rep en algunes demarcacions l’acotxador/a. També rep el nom de cassola, tot i 
que ha quedat en desús.

Aleta: és el gest que dona a entendre el carregament del castell. Quan l’enxaneta, degudament enca-
valcat/da  sobre l’acotxador/a (o dempeus, en el pilar), alça la mà saludant. Llavors es diu que el castell 
està coronat o carregat.

Buida: en un castell de tres, la columna per on només hi puja i hi baixa l’acotxador.

Casteller: persona que es dedica a la pràctica dels castells.

Cap de colla: és la persona escollida per dirigir la colla. Acostuma a tenir l’última paraula alhora de 
muntar els castells.

Carregar (el castell): també dit coronar. És l’acte de muntar el castell. Es considera carregat quan 
l’enxaneta fa l’aleta.

Catedral dels castells: nom que rep el cinc de vuit (5d8).

Colla: conjunt de castellers que, formant una agrupació o entitat, es dediquen a fer castells i que porten 
el mateix distintiu, que ve donat pel color de la camisa.

Cordó: anell del peu del castell (pinya) formada per castellers, amb l’objectiu de compactar-la.

Descarregar (el castell): acte de desmuntar el castell, després de que l’enxaneta hagi fet l’aleta.

Donar pit: augmentar la força amb el pit al casteller de davant.

Espadat: nom que equival a un pilar, és a dir, construcció d’un sol casteller per pis.

Figuereta (fer-la): acció de posar-se en un castell apuntalat cap per avall, damunt un dels pilars, en 
descarregar-se el castell. Generalment només s’acostuma a fer en torres i, un cop enllestida la figuere-
ta, el casteller baixa també de cap per avall.

Llenya (fer): en l’argot casteller; caiguda d’un castell.

Mans (fer): expressió que s’aplica al fet de formar la pinya, una vegada muntat el peu.

Peu (del castell): és el conjunt format per els baixos, les agulles, les crosses i els cordons pròpiament 
dits. És doncs, la base essencial del castell i la part fonamental de la pinya.

Plena: dit en el castell de tres, la columna per on puja el dos (que anirà obert), i l’enxaneta.

Rengle: cadascuna de les columnes que té el castell. Quan algú parla de “la rengla” en castells de cinc, 
és la columna central, és a dir, aquella en la qual es recolzen els altres quatre pilars.

Tabal (o timbal): instrument de percussió que redoblant, acompanya les tocades dels grallers. El toca 
el timbaler.

Torre: En alguns llocs, castell en general. En algunes comarques castelleres, el format per dos perso-
nes per pis.
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www.ccesperxats.org
ccesperxats@gmail.com


