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Castells per la Festa Major de 1971
Cartell de l’exhibició castellera de 1971

Dades arxivístiques del document
Arxiu Municipal de Roses (AMR), Col·lecció de cartells, Cartell de l’exhibició castellera del
dia 15 d’agost de 1971 per la Festa Major de Roses. Català. 45,7x 32 cm.

Història arxivística
El cartell va aparéixer mentre es classificava la documentació del Jutjat de Pau de Roses
ingressada a l’Arxiu Municipal. El fragment del cartell havia sigut utilitzat per la Junta
Municipal del Cens Electoral l’any 1971 per a fer una carpeta que guardés la
documentació generada per les eleccions a procuradors a Corts d’aquell mateix any. És
per això que el document no és sencer i té plecs i estrips degut a la seva mala utilització.
La seva troballa és molt important perquè no s’han conservat ni el programa ni el cartell
de la Festa Major de 1971.
Contingut
Aquest mes es presenta un cartell que va ser penjat pels carrers de Roses l’estiu de 1971
on s’anunciava a la població local i als turistes que el 15 d’agost de 1971 se celebraria
una gran exhibició castellera. El document es va redactar en català, la qual cosa
demostra la progressiva entrada del català a la vida pública del país malgrat la censura
de les autoritats franquistes. El text anunciador informava:
“Gran exhibició de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Per primera vegada en aquesta
població aixecant les atrevides i espectaculars torres humanes úniques en el món”.
En el document hi ha dues imatges que segurament serien el principal reclam perquè la
gent acudís a un acte tan assenyalat com era la primera actuació d’una colla castellera a
la població. A l’esquerra es pot veure un pilar de sis i a la dreta un quatre de vuit. Totes
dues construccions humanes deurien ser un gran reclam per a un públic gens acostumat
a aquest tipus d’actuacions, tradicionals d’altres zones de Catalunya. La definició dels
castells com a “atrevides i espectaculars torres humanes úniques en el món” és una clara
mostra de la desconeixença a l’Empordà de la realitat cultural de les contrades
tarragonines. Aquest tipus de descripcions ara són freqüents quan es vol explicar a altres
països què són els castells i què signifiquen per a la cultura popular catalana.
La Colla Vella dels Xiquets de Valls és una de les deganes de les colles castelleres del
Món Casteller. Nascuda l’any 1801, inicialment fou coneguda Colla dels Pagesos i durant
tot el segle XIX posà les arrels la tradició castellera que podem viure actualment arreu
del nostre país.
Més info
Web de la Colla Vella dels Xiquets de Valls: collavella.cat/

