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Castellers de l’Alt Maresme

Manual de pinyes

Aquest és el manual per als castellers de pinya dels Castellers de l’Alt Maresme.
Aquest manual té dos objectius:
- per una banda, ser la primera aproximació al món dels castells per als castellers de
pinya novells. En aquest manual podran trobar la funció de la pinya, consideracions
de seguretat al participar en una pinya, i una relació de les diferents posicions que
s’hi poden trobar.
- per altra banda, els castellers més experimentats podran trobar detalls tècnics sobre
cada posició, consells per treballar-les, i particularitats i diferències de cada
estructura.
Aquest manual ha estat redactat per l’equip de pinyes dels Castellers de l’Alt Maresme 2015.
Han participat en aquest manual:
- Emili Monfort
- Guillem Vallicrosa
- David Ordoñez
- Hèctor Montero
- Màrius Àrias
- Arnau Follia
Us animem a llegir aquest manual, a aprofundir en les vostres posicions, i a comentar
qualsevol dubte o suggerència amb l’equip de pinyes.
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Consideracions bàsiques
Què es la pinya?
La base de tot castell és la pinya. Reforça els pisos de baixos i segons. La forma el gruix dels
homes i dones de la colla. És el primer pis dels castells, aquell que manté el contacte amb el
terra. Quan suporta una o més estructures per sobre (folre i manilles), rep el nom de soca.

Funcions
La pinya té vàries funcions:
1. És una estructura de suport als baixos i segons. La pinya està concebuda com una
sèrie de línies de força que han de contrarrestar i amortir el pes i les sotregades que
baixen del castell per evitar que s’obri i deformi. Aquestes línies de força apuntalen
els diferents pilars de què consta el castell i, concèntricament, la resta del castell.
2. Fa de matalàs de seguretat en cas d’una eventual caiguda del tronc, ja que impedeix
que els castellers caiguin directament a terra i, a més, esmorteeix la caiguda.. A
través d’estudis realitzats, una pinya correctament construïda pot arribar a absorbir
més del 60% de l’energia de la caiguda del tronc d’un castell.
3. Una bona pinya també té un efecte psicològic considerable sobre els mateixos
catellers i especialment sobre la canalla, ja que els dóna confiança i seguretat quan
s’està fent el castell.

Rengles
És la manera d’organitzar la pinya, en quant al nombre de castellers que en formen part, la
manera com s’hi col·loquen i la funció que hi fan.
Darrere de cada integrant de l’equip de mans -llevat de l’agulla- es van situant en línia recta
una sèrie de castellers que donen suport (amb el pit i els seus braços) als castellers que
tenen immediatament davant. D’aquesta manera, es parla del primeres mans, del segones
mans (que es col·loca immediatament darrere del primeres), del terceres mans, del quartes
mans… Igualment, darrere del primer vent hi ha el segon vent, el tercer vent, el quart vent,
etc. I després del primer lateral vénen el segon lateral, el tercer lateral, el quart lateral…
De les files de castellers que s’originen en línia recta darrere de cada pilar (a partir dels
primeres mans) se’n pot dir creus o rengles. De les fileres de castellers que neixen a partir
de la col·locació dels vents i dels laterals se’n diu també rengles (rengle de vents o semicreu,
rengle de laterals). D’altra banda, els espais que queden entre les diferents creus i rengles
s’anomenen formatgets. Aquests espais es van omplint, de manera concèntrica, amb
diferents castellers que miren de compactar al màxim la pinya sense deixar-hi cap forat.
A cada cercle concèntric que formen els castellers de la pinya l’anomenem cordó. Així, els
primers de cada rengle són el primer cordó, els segons són el segon cordó, i així
successivament.
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Seguretat
Aspectes generals:
● El mocador.
○ A més de ser un element típic de la indumentària castellera, constitueix un
factor de protecció per les petites rascades o estibades de cabell quan es
posa al cap. Altres castellers també l’utilitzen als canells com a suport per les
mans de darrera o com a pressió addicional per protegir les articulacions.
● Evitar objectes que puguin lesionar-te o lesionar els altres.
○ Les ulleres i els rellotges són els més perillosos però no hauríem de
descuidar-nos arracades, braçalets o penjolls voluminosos o amb cadenes
resistents.
○ Para també atenció als complements que es porten al cabell (clips, anells,
boletes…) evitant els que es puguin clavar o provocar lesions per al qui els
porta o els companys.
○ També és recomanable no portar objectes a les butxaques.
● Tingues en compte les teves característiques físiques.
○ Troba el lloc més adequat. Aquesta tasca normalment la fa l’equip tècnic.
Però, quan ocupes cordons no cantats de forma personalitzada o participes
en pinyes d’altres colles, hauràs de ser tu qui trobi el lloc més adequat
segons l’alçada o la posició que acostumis a ocupar.
○ Quan vas a fer pinya a altres colles, cal que busquis una posició adient a les
teves característiques ja que és fàcil que quedin caps alts lliures o forats si no
s’ordena adequadament la pinya. Si cal, es reorganitza la pinya un cop s’hi ha
posat tothom. Si convé, has de demanar que els castellers que ja estan
posats a la pinya surtin per posar-t’hi al davant.
○ Si no pots trobar el lloc adequat, pots ocupar el cordó de seguretat o ajudar el
tronc a pujar fent l’escaleta.
● Entra a temps i amb finor.
○ Entra en el moment que ho indica el cap de colla/pinyes (també en els
pilars) i sense fer pressió al principi.
○ La pressió haurà d’anar augmentant a poc a poc, a mesura que es vagi
posant pes al tronc i a la pinya, i ha de ser màxima en descarregar el castell.
○ Si quan s’entra ja es fa pressió, és probable que es deformi la pinya.
● Estigues atent al castell.
○ Estigues atent a les indicacions que vénen del castell (escoltar i no mirar
amunt). Parleu només si és necessari i no transmeteu angoixa als companys.
○ No miris al castell en cap moment.
● Els castellers del tronc han de respectar els de la pinya
○ Puja amb delicadesa. Això evitarà desmanegar la pinya i patiments
innecessaris.
○ Quan celebris el castell, recorda que la gent de la pinya pot rebre impactes.
○ Si és un castell amb folre, evita, sempre que sigui possible, que el folre
s’enfonsi sobre la pinya (tant en cas de caiguda del tronc com en la celebració
del castell).
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Posar-se la faixa
1. La faixa haurà de ser d’una llargada que permeti envoltar 3 o 4 vegades la teva
cintura.
2. Embolica-la cobrint la zona que va des de la zona del pubis a l’extrem inferior de
l’estèrnum.
3. Per tal que faci el seu efecte, la faixa ha de comprimir amb certa força l’abdomen,
però has de poder respirar amb normalitat. Troba l’equilibri just de tensió per
estabilitzar bé el teu tronc, però sense dificultar la respiració.

Com entrar a la pinya
1. La pinya ha de ser esglaonada.
● Els més alts, més endins. No et posis darrere una persona més baixa que
tu perquè el cap et quedarà exposat a impactes i a moviments bruscs.
● Compensa les petites diferències arronsant una mica més els genolls, per
quedar a l’alçada adequada.
● És molt important estar molt ben arrenglerat (un darrere de l’altre, en direcció
al centre del castell). Si se’ns demana pit i el rengle no és recte, la força que
faràs tendirà a deformar la pinya.
2. Recolza el teu front al clatell del company que tens al davant
● El coll ha d’estar en lleugera flexió (la barbeta tendint a apropar-se al pit) ja
que aquesta és la posició en què és menys probable que es lesioni la
columna.
● Flexiona més o menys els genolls per ajustar la teva alçada i permetre que el
front quedi al clatell del de davant i el coll estigui degudament flexionat.
● Si no és possible posar-lo al clatell, posa’l al costat del seu coll o busca un
forat o lloc on el cap quedi ben fixat. Si no pots posar el cap ben recte (mirant
cap al centre del clatell), és millor girar-lo cap a un costat.
● Procura mantenir el nas lliure i la boca tancada, amb les dents serrades, per
evitar donar-te un cop al nas o mossegar la llengua en cas de caiguda.
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3. Col·loca un peu més avançat que l’altre i el cos vertical
● Tot i que no has d’estar inclinat endavant, és preferible que tinguis l’esquena
lleugerament corbada, com si amaguessis la panxa abaixant el pit. Això
comporta una millor resistència de la columna vertebral.
4. Flexiona lleugerament els genolls
● Els genolls cal que estiguin desbloquejats. Això permet ajustar millor les
alçades i, sobretot, contribueix a amortir l’impacte en cas de caiguda.
5. Posa els braços per damunt dels del company de davant
● Si les alçades estan ben ajustades t’ha de ser possible posar els braços per
sobre les seves espatlles i enganxats al seu coll. Aquest és un dels sistemes
més efectius i importants de limitar els moviments bruscos del seu cap en cas
de caiguda. com més a prop estiguin els teus braços del seu cap, més
protegit estarà.
● Encara que pugui ser efectiu per poder donar pit i en alguns llocs molt
concrets del castell -al folre, per exemple- s’hagi de fer així, des del punt de
vista de la seguretat no és admissible que es passin els braços per sota,
buscant l’esquena del següent casteller, ja que això desprotegeix seriosament
el coll dels teus companys.
● Exigeix que el company que està al teu darrere les posi també per sobre les
teves espatlles per tal que protegeixi també el teu coll.
● Agafa amb les teves mans la part de sobre del braç de qui tens al davant. Si
no estàs agafat la pinya no és tan sòlida i, en cas d’impacte, és més fàcil que
es puguin moure els braços i es desprotegeixin els colls.

6. Aixeca les espatlles, mantenint tensió a la musculatura
● Si les espatlles estan altes, tindràs més protegit el coll.
● La musculatura tensa és la millor cuirassa per a la columna. Manté una tensió
constant durant tot el castell a la musculatura del coll i augmenta-la en cas
que percebis que el castell pot caure.
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7. No miris mai cap amunt
● Tenir el cap sempre recolzat és la millor manera de prevenir lesions.
● Malgrat que pugui semblar que, en cas de caiguda, podràs posar-lo
correctament, l’experiència demostra que no sempre s’hi és a temps.
8. No deixis forats
● Cal construir la pinya de manera que no quedin espais entre els castellers
que la formen. Això en debilita l’estructura i podria causar lesions en cas de
caiguda.
● Quan facis de tap el teu darrere ha de quedar compactat per altres
companys, els quals han de cobrir el teu cap amb els seus braços.

En cas de caiguda
1. Augmenta la tensió muscular del coll i dels braços
● Atenent que la principal cuirassa del nostre esquelet és la musculatura,
augmentar-ne la tensió és la millor forma de disminuir les conseqüències dels
impactes.
2. Dóna més pit
● L’acumulació de pes en alguns punts de la pinya, degut a la caiguda, pot
fer-la cedir. Això a banda de poder comportar que algú acabi a terra, pot
provocar que els castellers que queden amb pes a sobre els seus caps i
espatlles s’aclofin en mala postura, cosa que pot generar alguna lesió.
● Per evitar-ho cal augmentar el pit, per fer la pinya més consistent. No cal dir
que això és especialment important en els castells folrats, on la quantitat de
gent que pot acabar ajaguda sobre la pinya és molt més elevada.
3. No t’ajupis per evitar el pes al cap
● Només ajup-te si has quedat en una posició molt dolenta i t’estàs fent
realment mal al coll.
● Si no és així, no t’ajupis ja que això obligarà la resta de companys a suportar
el pes dels que han caigut a sobre la pinya, forçant més els seus colls.
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Posicions
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Baix
Ha de ser fort i no gaire alt.
És el casteller que esta sota de tota la estructura, la seva funció principal és aguantar el pes
del castell ajudat per tota la pinya.
És important que s'enfaixi bé i que mantingui l'esquena recta, així com tenir les cames una
mica separades i semi flexionades per tal d'evitar lesions, prou per tal que el contrafort, les
crosses i l’agulla puguin situar cada un d’ells els peus en la posició que correspon.
Recolza els braços a les espatlles de les crosses.
Agafa amb les seves mans els braços dels baixos veïns.
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Crossa
Ha de ser fort, poc voluminós, d’alta resistència.
Són els castellers que se situen a sota de les aixelles del baix, les seves funcions són:
●
●

suportar part del pes de l´estructura,
evitar que el baix es desplaci lateralment així com falcar-li els genolls amb les cames.

Per tal de realitzar bé la seva tasca es situarà de cara al baix, posant la seva espatlla sota
l’aixella del baix. Ha de mantenir l'esquena recta, tenir el seu pit enganxat a les costelles del
baix protegint-lo i la part interior del genoll de la cama del centre del castell ha de bloquejar el
genoll del baix. En el cas de la crossa dreta és la cama dreta.

Les crosses falquen aquí correctament el baix

Passant un braç per sota l’aixella del contrafort li abraçarà l’esquena agafant amb la mà la
faixa d’aquest. Amb l’altra braç envolten l’esquena de l’agulla agafant també la seva faixa.
Han de vigilar a l'hora d'entrar al castell per tal d'evitar desquadrar l'estructura, entren totes a
l'hora i tocant esquena contra esquena. (Crosses preparades, crosses dins).

Aquí les crosses NO falquen el baix correctament
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Contrafort
Ha de ser més alt que el baix (per poder donar-li pit), prim i fort.
És el casteller que se situa darrere del baix.
Les seves funcions són impedir que el baix es mogui endavant/endarrere, s’ajupi o s’enfonsi,
i protegir la seva esquena, així com mantenir les mides del castell a mida que entren agulles i
crosses.
Col·loca una cama i un peu entre les del baix per evitar que s’assegui.
El pit ben pla, contra l’esquena del baix.
Amb les mans agafa les faixes de les crosses (les posa davant del pit del baix si no hi ha
crosses).
A l’hora de muntar la pinya del castell, és responsabilitat del contrafort mantenir les mides en
les que s’han quadrat els baixos.
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Agulla
Ha de ser alt i prim.
És el casteller que se situa a l'interior de la pinya cara a cara amb el baix.
Les seves funcions son subjectar els genolls del segon per a que no s'agenolli, mantenir les
mides interiors, evitant que el baix entri al mig del castell, així com mantenir la comunicació
entre el baix i la resta de pinya (són els únics que han de parlar dins d'una pinya, donant
ordres curtes i directes).
Indica les incidències i l’evolució del castell.
Com les crosses, han d'anar amb cura a l'hora d'entrar per no moure als baixos desfent així
les mides. Entra ajupit, per la dreta del seu baix. Es desplaça lateralment i puja amb les
mans enlaire, esquena contra esquena totes alhora. (Agulles preparades - agulles dins).

Per fer la seva feina han de col·locar les mans als genolls del segon fent força cap amunt,
creuant els avantbraços i pessigant la roba, de manera que ajunta els genolls; la seva
esquena ha d’estar recta i recolzada en la resta d'agulles per tal de guardar les formes
interiors i també a tocar del pit del baix mantenint-lo al seu lloc, amb una cama lleugerament
mes avançada de l'altra per ajudar a fer millor la força.

En cas de caiguda, ha de flexionar el cap sota les mans creuades generant tensió entre els
braços i el cap. No ha de mirar amunt!
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Primeres Mans
Han de ser alts i forts.
Se situa darrere el contrafort i impedeix que aquest vagi enrere.
Al tancar la pinya ajuda a mantenir les mides junt al contrafort.
Evita que el segon s’assegui. Posa les mans a les natges. Els dits grossos han d’apuntar cap
al mig i si és possible, que es toquin. això evita que rellisquin en cas de que hi hagi molt de
pes

Una cama s’ha d’avançar respecte l’altra, això li permet augmentar o disminuir la pressió del
pit que ha de transmetre al contrafort.
Cal que la força sempre vagi amunt. En cas de caiguda, el cap ha de quedar protegit
entre els braços sense mirar amunt.
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Segones Mans
Se situen darrere el primeres mans agafant-li els canells.
La seva funció principal es ajudar al primeres a subjectar al segon, però alhora és qui vigila
que la rengla estigui recta i que no doni pit excessiu.
També és bo que falquin al primeres tan de peus com de pit, sobretot en castells reduïts o si
no arriba bé i ha de treballar de puntetes.
La seva col·locació ha de ser recta, mai repenjant-se sobre el primeres, amb els braços ha
de protegir el coll del primeres; alhora ha d'agafar amb els braços lleugerament desplaçats
cap avall per evitar posar pes als braços del primeres.

Terceres mans i successives
Es col·loquen arrenglats amb el primeres. La seva col·locació és semblant al segones,
protegint amb els braços el cap del de davant. Com més enrere s’hi troben menys força de
braços i més pit han de fer.
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Laterals
Han de ser alts i forts.
Controlen que el segon no es mogui cap a ells. Si va cap a ells,
l’empenyen fins a deixar-lo vertical. La col·locació és la següent:
● Cama interior entre les cames de la crossa, per falcar-la i no
deixar que s’assegui. En el cas del lateral dret la cama dreta i
l’esquerra en l’altre cas.
● Cintura, tronc i braç tocant amb el lateral de l’altre costat.
● Mans en forma de “V” agafant la cuixa del segon.

La mà bona la posarem L’altra mà lleugerament Les mans formen una V
damunt la cama.
superposada a la primera.
baixa. Força cap a munt.
En cas de caiguda, ha d’amagar el cap entre els braços tant com pugui. L’ha de mantenir
recolzat pel front o per l’ós de les galtes al braç si no el pot tenir el recte.
Segons laterals
Els segons laterals agafen els colzes del primer lateral i li donen pit. Una de les mans ha de
passar per darrera el clatell del primer lateral per tal d’anar a buscar el seu
braç.

Laterals-agulla
Quan el segon que aguanta el lateral no té agulla (castells amb agulla al mig,
per exemple), és el mateix lateral el que l’ha de fer. La mà interior del castell
es posa a sota el genoll i s’empeny per tal que no s’agenolli.

A la torre és recomanable que agafi el genoll més llunyà i faci la força cap a ell i
cap amunt.
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Vents
Els vents (o daus o mà-i-mà), es situen al mig dels dos primers laterals. Quan entren, ho han
de fer valorant si estan prou aprop del castell i, a més, és l’encarregat de controlar que els
laterals estiguin ben col·locats. Excepcionalment, en els castells amb agulla, entren abans
que els primers laterals.
La posició bàsica dels vents és amb els braços ben oberts i agafant la cama dels segons. En
principi, han d’agafar el més amunt que puguin; sempre tenint en compte les preferències del
segon i l’alçada on agafi l’altre vent (mai damunt les mans dels laterals).

La funció principal dels vents consisteix en evitar que el castell es regiri i que les rengles
s’ajuntin. També dona pressió als primers laterals, ja que els segons laterals no hi arriben del
tot bé.
És una de les posicions més exposades de la pinya, per seguretat ha de recolzar el seu cap
al braç.

Angles o diagonals
En alguns castells on l’angle obert entre rengles és més gran que en els castells bàsics
(pilars i torres, per exemple), s’omple l’espai col·locant un angle o diagonal entre laterals i
rengle de mans. Han de ser alts i prims, per arribar a falcar el segon sense destorbar el
lateral.
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Falques
En castells on les mans més altes (vents i angles) són molt altes i quedarien lluny del nucli,
ocupem l’espai entre el vent/angle i el nucli amb una falca. Les falques han de ser petites i
sofertes, i han d’entrar dretes, amb el cap abaixat i els braços enganxats al cos.

Taps
Els taps es situen a banda i banda de les rengles de mans. La posició bàsica és entrar amb
el cap baixat i els braços enganxats al cos.
La seva funció és evitar que les rengles de mans es torcin. Per això han d’entrar sempre
una a cada banda de la rengla, sinó es torçaran.

Tapa-taps
Es col·loquen darrere dels taps, amb els braços sobre els laterals i rengla de mans, sense fer
força per tal de no destorbar la feina ni de laterals ni de mans.
La seva funció és protegir els taps, per si queden exposats. A partir de cada tapa-taps, es
comença un nou rengle.
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Cordó de seguretat
L’últim cordó és el conjunt de castellers que tanquen la pinya. És el cordó més important a
nivell de seguretat de la pinya.
Cal que s’hi posi gent de la colla, formada i atenta a la seva tasca, i no pas gent del públic.
Deixa’ls passar a ells davant.
Volten el castell, controlant que ningú caigui a terra. La seva posició bàsica és fer pressió
amb els braços estirats. Són els únics que han de mirar el castell durant tota l’execució.
En cas de caiguda han d’estar pendents que cap casteller no pugui sortir impulsat o que
rodoli, evitant que pugui acabar caient a terra.
Són vitals en pinyes reduïdes.
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Muntatge de la pinya
El muntatge de la pinya és un procés complex que s’ha de fer de forma pausada i
organitzada, respectant els temps.
Començarà amb un dels responsables de pinyes cantant la col·locació de cada casteller a la
pinya. A les actuacions i a alguns assajos abans d’una actuació important, el responsable de
pinyes porta un plànol amb la posició de cada casteller. Quan sigui possible, a les
actuacions aquests plànols estaran penjats per tal de poder-los veure abans i, així,
saber quina és la nostra posició i posar-nos al nostre lloc abans.
Quan el plànol de la pinya està preparat amb antelació, el responsable de pinyes es
col·locarà al centre del castell i anirà cantant els castellers que ocupen cada posició, rengle a
rengle. Quan no sigui així, el responsable de pinyes anirà buscant la gent disponible posició a
posició.
Un cop ens han cantat la posició és important que anem ràpidament a ocupar el nostre
lloc. D’aquesta manera serà més fàcil detectar espais buits que s’hagin d’omplir
posteriorment. En cas que ja haguem vist la nostra posició al plànol, anem a ocupar el nostre
lloc directament, sense esperar que ens cantin, per facilitar el muntatge.
En cas que no hi hagi plànol preparat, si sabem que en un castell determinat acostumem a
ocupar una posició concreta, ocupem-la sense esperar que ens cantin. D’aquesta
manera facilitarem al responsable de pinyes la tasca de buscar-nos, veure si hi som, i escollir
el casteller adequat per cada posició.
En aquests casos també, el responsable de pinyes acostuma a buscar els primers cordons, i
un cop estan assegurats, repartir la resta de castellers buscant el lloc adequat per cadascú.
Si en aquests primers cordons no ens han cantat, no esperem a que ens busquin:
pensem en quina posició acostumem a ocupar (rengle de mans, laterals, vents, taps…) i
busquem el rengle de la nostra posició més buit.
Un cop hem definit la posició de cadascú, es quadraran els baixos del castell i es tancarà la
pinya amb les següents indicacions:
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Baixos agafats
Els baixos, ja quadrats, s’agafaran de braços igual que la resta de castellers de tronc, amb el
braç dret a sota del braç esquerre del company del costat, i mantindran les mides.

Contraforts guardem mides
Els contraforts entren tocant de pit a l’esquena del baix. Procuraran estar rectes darrere del
baix, i s’agafaran de mans amb els contraforts de costat i costat. D’aquesta manera, agafats
de mans, mantindran les mides del castell fent pressió si, a l’entrar la resta del nucli, es
desplaça el baix cap enrere.

Primeres ens agafem... tota la rengla a tocar
Els primeres mans entren tocant de pit a l’esquena del contrafort. Procuraran estar rectes
darrere del contrafort, i s’agafaran de mans amb els primeres de costat i costat. D’aquesta
manera, també ajudaran els contraforts a mantenir les mides del castell. Tota la rengla de
mans entra tocant de pit al casteller de davant, procurant mantenir sempre la rengla recta, i
quadrant-se si s’escau amb la rengla del costat oposat (en un 4) o amb els vents (en un 3).
D’aquesta manera formem la creu de la pinya, i ajudem a mantenir les mides del castell.

Agulles preparades... agulles dins
Les agulles entren ajupides per sota dels braços del baix, cadascú per la dreta del seu baix.
Es mantenen ajupides tocant esquena amb esquena. Un cop es canta “agulles dins”, les
agulles es posen dempeus, amb els braços aixecats, i prenen la seva posició.

Crosses preparades... crosses dins
Les crosses entren ajupides, agafant-se de la faixa del baix i el contrafort, i passant el cap
per sota de l’aixella del baix. Un cop es canta “crosses dins”, les crosses entren el cap entre
el pit del baix i de l’agulla, i prenen la seva posició.

Primers laterals... falquem les crosses
Els laterals entren amb la cama interior, posant-la flexionada entre les cames de la crossa
per falcar-la. Llavors, entrant la cama exterior, busquen amb l’espatlla i l’esquena el lateral
del costat, per falcar-se ells. Aixequen les mans i prenen la seva posició.

Primers vents
Els vents entren amb els braços aixecats, posant el pit entre lateral i lateral. Si cal, fan una
petita pressió per centrar els laterals, si un està més abocat cap a l’altre.
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Segones mans, segons laterals, segons vents…
Per ordre, entra cada posició del segon cordó. Cal respectar l’ordre i els temps en que es
canta l’entrada de cada posició. Quan entra el segon cordó, el tercer espera mantenint una
passa de distància. Si el segon cordó no està completament acabat, avisarem per
completar-lo abans d’entrar el tercer cordó.

Taps
Els taps buscarem el forat entre el rengle de mans i el de laterals. Si en un rengle entra un
tap a la dreta, n’entrarà un altre a l’esquerra (i viceversa). D’altra manera, si un rengle té tap
a un costat i no a l’altre, tendirà a deformar-se cap al costat on no hi ha tap.

Tercer cordó, quart cordó…
Entrarem acompassats tots els castellers del tercer cordó, i els del quart esperarem. Si el
tercer cordó no està completament acabat, avisarem per completar-lo abans d’entrar el
quart. Després, entrarem el quart cordó, i així successivament, controlant a cada cordó que
està complet abans d’entrar el següent.
Entrarem sempre a tocar de pit, però sense fer pressió, i buscant els braços del casteller de
davant.

Resta de la pinya
Entrarem la resta de cordons, vigilant que el cordó anterior està complet. Si el cordó anterior
no està complet, ens mourem per completar-lo abans
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Particularitats de les estructures
Estructures bàsiques
Les indicacions de l’apartat anterior són vàlids per les estructures bàsiques (el 4 i el 3).

Tres
El tres es considera el castell per excel·lència: “el castell”.
Cada pilar rep un nom diferent en funció de les seves
característiques i dels casteller que hi pugen:
● Pilar del mig (rengla). És aquell que porta el dos dret, és
a dir, que el dos que hi puja adopta la mateixa posició que
el casteller del pis inferior, col·locant els seus dos peus
sobre les espatlles d’aquest casteller. Hi baixa l’enxaneta.
● Pilar ple (plena). És el pilar que queda sempre a la dreta
de la rengla i pel qual pugen el dos obert i l’enxaneta. El
dos obert és el dos que, un cop dalt del castell, adopta una
posició oberta, o sigui, reparteix els seus peus sobre els
dos pilars restants.
● Pilar buit (buida). És el pilar que queda sempre a
l’esquerra i pel qual puja i baixa només l’aixecador.

El tres és un castell més insegur, més fràgil que el quatre, ja que té un pilar menys i, per tant,
és més inestable. El principal punt feble del tres és que té tendència a girar-se (el tronc pot
fer un moviment de rotació respecte a l’eix de simetria), i quan passa això la caiguda sol ser
imminent perquè és un castell que té menys defenses que el quatre. Això fa augmentar la
importància dels vents.
També és un castell complicat per la posició que adopten els dosos, que els fa més
vulnerables que en altres castells.
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Quatre
Els dos dosos se situen en una posició oberta, és a dir, col·loquen
els seus peus sobre les espatlles de dos castellers diferents.
Pugen i baixen pel seu pilar.
L’enxaneta i acotxador pugen i baixen per pilars oposats i es
creuen dalt del castell.
El quatre és un castell més segur, més sòlid i més defensable que
el tres. El principal punt feble és que perdi la seva forma
quadrada. Per la seva seguretat, és el castell escola de molts
castellers.
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Pilars
Comencem muntant el peu de forma diferent als castells bàsics:
entrant alhora contrafort, baix i agulla, ja que el baix no s’ha
d’agafar a altres baixos.
Acostumem a no posar crosses als pilars de 4 ni de 5.
A continuació entraran les rengles de mans de davant i del
darrera i les de laterals, dibuixant una creu perpendicular amb el
centre al baix.
A continuació, entrarem falques davant del lloc que ocuparien els
angles, ja que acostumen a ser alts (persones que fan
normalment de vent) i quedar lluny del nucli.
Finalment, entren els rengles d’angles i, si s’escau, taps. I anem
omplint cordons a continuació.

Torre
El peu del castell està format per dos baixos, dues parelles de
crosses (una parella per a cada baix), dos contraforts (un per a
cada baix), una agulla, dos primeres mans, dos vents, dues
parelles de laterals i dues d’angles.
Els laterals han d’anar perpendiculars al baix, i els diagonals
ocupar l’espai entre laterals i primeres mans.
Davant de vents i diagonals hi podem posar falques.

26

Castellers de l’Alt Maresme

Manual de pinyes

Estructures amb l'agulla
Tres amb l’agulla, quatre amb l’agulla...

Els castells amb agulla són aquells en els que, a mida que anem pujant el tronc, bastim
també un pilar a l’interior de l’estructura. En castells de 6 el pilar serà de 4, en castells de 7 el
pilar serà de 5, i així successivament.
Les diferències respecte a la pinya d’un castell amb agulla i un d’estructura bàsica són els
següents:
- Les agulles no miraran cap als baixos, sinó cap al pilar que s’hi ha de bastir dins.
Entre les agulles hi haurà un baix i al voltant sempre hi haurà 4 agulles
(independentment si l’estructura exterior es un 3 o un 4). Aquestes s’anomenen:
- Primeres de l’agulla o agulla del darrera: va darrera del baix i farà de primeres
mans al segon del pilar.
- Agulla de l’agulla o agulla del davant: va davant el baix i farà d’agulla al segon
del pilar.
- Agulles laterals: van a costat i costat del baix i faran la funció del lateral al
pilar.
- Ja que no hi ha agulles mirant cap als rengles de l’estructura exterior, els primers
laterals hauran de fer de lateral-agulla.
- Els vents entren abans que els laterals, ja que han de quedar el més pròxims
possible al pilar interior. Quan el pilar interior estigui completament alçat, els primers
vents deixaran els rengles de l’estructura per fer d’angles al pilar interior. Els segons
vents ocuparan el lloc dels primers vents defensant els rengles de l’estructura
exterior.
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Compostos
Cinc, set, nou...
Els castells compostos estan formats per dos castells bàsics com són la torre, el tres i el
quatre, connectats per la “rengla” que participa dels dos castells. La “rengla” serveix d’unió
entre els castells. En el cas del nou hi ha un tres central on cada persona fa de rengla d’un
altre torre.

Els canvis mes importants són:
● Primeres: el primeres de la “rengla” va a dins del castell enganxat.
● Agulla: això fa que quedi una estructura sense agulles per l’espai que ha d’ocupar el
primeres de la rengla.
● Laterals: els laterals de les estructures que han quedat sense agulles han de fer de
laterals-agulla. A més, els laterals de la rengla entren els primers i han de ser alts,
normalment tenen poca ajuda.
● Vents: els vents que haurien de tenir una mà a la rengla es suprimeixen per deixar
lloc al lateral de la rengla.
● Crosses: les crosses del castell principal entren primer, després les dels enganxats.
● Nou: el tres interior del nou només té primeres mans i primers vents.
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Castells per sota
En els castells aixecats per sota la pinya canvia completament per adaptar-se a les noves
tasques. Cada un dels pisos aixecats es divideix en dues aixecades:
1. Primera: per col·locar el castell actual sobre les espatlles del pis que afegim
(agenollat)
2. Segona: per aixecar el nou pis que està agenollat fins a tenir-lo de peu.
És molt important que les aixecades estiguin molt ben sincronitzades per tal de poder
coronar el castell amb seguretat. Les aixecades es fan de cames i no d’esquena. Els
principals canvis de la pinya són:
● Agulla: canta el castell i decideix quan i a quin ritme aixecar. El tronc l’avisa de la
bona col·locació cantant “peu”
● Contrafort aixecador: primer aixeca prement per sota les natges del tronc. Baixa
directament després d’aixecar a protegir l’esquena del casteller agenollat. Segon,
s’aixeca amb ell protegint l’esquena.
● Primeres: primer ajuda a aixecar agafant faixa. Segon, ressegueix el casteller fins a
tenir la posició normal de primeres.
● Lateral aixecador: primer aixeca agafant per sota l’aixella i faixa. Segon, aixeca
agafant faixa amb les dues mans.
● Vents: primer agafen per sota l’aixella. Segon, ressegueixen el casteller fins a la
posició normal de vent (només en el tres).
● Diagonals: controlen que el pilar no vagi cap a ells, tocant tota l’estona el pilar. Per
baixar, ajuden a aguantar pes.
● Resta de la pinya: agafen els colzes del del davant per donar força.
● Ultima aixecada: els segons laterals es queden a dalt fent de lateral normal del
castell, mentre els primers laterals baixen per aixecar l’ultim casteller.
● Tronc: entren pels vents en el tres i pel diagonal de davant a l’esquerra en els pilars.
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