
Què són els castells i els castellers?
Els castells són construccions, una mena de “torres” 
humanes.

La gent que fa castells es diuen castellers  i s’agru-
pen en colles castelleres.

Els castellers de la mateixa colla van vestits igual: amb 
camisa de diferents colors segons la colla, pantalons 
i una faixa. De vegades, també porten un mocador.

Com són els castells?
De castells n’hi ha de moltes menes. El que és comú 
per a tots és que per fer un castell es necessiten 
molts castellers i castelleres. És una feina d’equip, 
ningú no és més important que un altre. Cal la força, 
l’equilibri i la col·laboració de tots.

Els castells són diferents segons el nombre de pisos 
que tenen i segons els castellers que hi ha a cada pis.

Els pisos

Els castells poden ser de 6, 7, 8, 9 i fins i tot 10 pisos 
d’alçada. 

En tots els castells hi ha la pinya, que és la base que 
aguanta el pes i l’estructura del castell. I, és clar: com 
més àmplia sigui, millor. 

També hi ha el tronc, que són els castellers que pu-
gen a sobre de la pinya. El tronc pot ser ser de dos a 
cinc pisos d’alçada. I, dalt de tot del castell, hi ha el 
que se’n diu el pom de dalt. 

Aquest pom de dalt el formen tres pisos més: els do-
sos, l’aixecador i l’enxaneta. Aquests són els més 
petits de la colla. 

La pinya és la base dels castells, però algunes cons-
truccions importants porten folre, que és una sego-
na pinya més reduïda a sobre d’aquesta. Alguns dels 
castells més alts fins i tot duen una tercera pinya, les 
manilles. 

El nombre de castellers per pis

Generalment, els castells es formen amb dues, tres, 
quatre o cinc persones per pis, tot i que també n’hi 
pot haver de set, nou o dotze. 

Quan un castell té una sola persona per pis se’n diu 
pilar. Els pilars s’alcen a l’inici i al final de l’actuació.

Com es diuen els castells?
El nom del castell surt de la combinació de persones 
per pis i de pisos. Així, un castell de vuit pisos amb 
tres persones a cada pis és un “tres de vuit”.


