
 

 

FINET I AMUNT! 

 

-Taller infantil de contes 

i altres bocins castellers- 

 

*Elisabet Carnicé* 



FINET I AMUNT! 

Idea 

Finet i amunt! és la instrucció que 

dóna el cap d’una colla castellera als 

castellers més petits, quan pugen cap 

dalt el castell, de manera fina, mirant 

amunt i seguint per l’esquena dels 

castellers que es van trobant durant 

l’enfilada. Aquest podria ser, també, el nom d’un taller casteller 

molt divertit, que constaria de tres parts: Un vestidor de 

“topos” casteller, l’abecé del castell, i contes sobre aquesta 

tradició catalana de més de 200 anys 

d’història sobre l’art de les alçades fins tocar 

el cel. Una activitat que és Patrimoni Cultural i 

Immaterial de la Humanitat. 

1.El vestidor de topos 

Per començar el taller, i com els jugadors de 

futbol abans de sortir al camp, hem de passar pel vestidor i 

posar-nos l’equipament casteller. L’actor “Ric, el casteller” ens 

farà de model d’indumentària.  

Camisa d’un determinat color segons la colla: 

verda, lila, blava, groga….(amb penja-robes, 

penjades en una “burra”) 

Una Faixa negra  i un Mocador vermell de 

topos blancs, per posar al 

cap o al canell.  

 Espardenyes de vetes als peus! Tot i que els 

castellers acostumen a anar descalços   

Repàs dels escuts de les colles castelleres que porten a… 



Camisa: Cantó Esquerra on hi ha el pit, el batec, on tenim el 

sentiment…. Al Mocador: Al centre, al front, on tenim el seny 

 

 

 

 

2.L’A-B-C del Castell  

 

D’una manera molt clara i didàctica –acompanyats de grafismes 

i dibuixos còmics- s’expliquen les parts d’un Castell: Pinya, 

folre, manilles, pom de dalt (dosos, acotxador i enxaneta). La 

manera com pugen cadascun dels pisos, i algunes posicions 

destacades dels castellers, amb l’ajut del “Ric, el casteller” un 

personatge que ens ho exemplificarà fent postures i exercicis 

pràctics in situ.  

 

El/la protagonista: L’Enxaneta. 

En aquesta explicació, es pararà especial 

atenció a l’Enxaneta i el seu gest que culmina el 

castell: L’aleta (un petó a l’aire amb la mà 

aixecada i oberta). Tots els nens estan 

convidats a fer aletes !!! ;)   

 

 



El so dels castells  

A banda dels crits que fa el cap de colla, a  la plaça castellera al 

costat del Castell, hi sona uns instruments importantíssims:  

 

 La gralla i el Timbal.  

Aprendrem nocions dels dos i els 

farem sonar amb un compàs senzill 

(perquè els dos són una mica 

eixordadors!!!) 

També escoltarem la melodia característica que els acompanya 

i marca l’execució d’un castell. L’anomenat Toc de Castells i el 

diferenciarem d’altres tocs de festa i de gegants.  

 

 Partitura del Toc de Castells.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.”Hi havia una vegada una 

enxaneta…”  

Un cop els nens i nenes ja coneixen com s’han d’avituallar els 

castellers, ja saben de què es composen les estructures i saben 

fer l’aleta… ja estan disposats a escoltar contes castellers. 

Seleccionarem uns 2 o 3 contes curts i didàctics. Aquí alguns 

exemples de contes publicats.   

  

 

 

 

 

( + 3 més) Il·lustracions molt 

clares que ens poden servir de fotos 

per a explicar a través d’un projector.  

Històries protagonitzades per enxanetes que expliquen als seus 

amics el perquè de les colles, els valors, l’esperit d’equip, la 

tradició i la integració. També s’explicaria el Concurs de Castells 

(La Champions castellera, que es celebrarà el 7 d’octubre a 

Tarragona!). “Ric, el casteller” participa a la narració dels contes 

com a segona veu interpretant alguns dels seus personatges. 

I vet aquí un a enxaneta, i vet aquí una 

aleta…. Que ja s’ha acabat aquesta 

historieta!” 

Els nens i nenes han fet pinya, 

asseguts escoltant els contes i 

posant en pràctica 

gestualment allò après. 

 



Conducció del taller: 

Elisabet Carnicé,  

Presentadora i narradora 

L’Elisabet és llicenciada en Comunicació 

Audiovisual per la UAB. Fa 5 temporades 

que presenta el programa casteller del Canal 

33 “Quarts de Nou” i és una apassionada 

dels castells i de les persones que els fan 

possibles. Durant aquest temps, ha pogut 

conèixer de prop els equips de la “canalla” 

de les colles castelleres i també les reaccions i emocions del 

públic infantil i adult que hi ha a les places on es fan els castells. 

L’Eli, com la coneixen els amics, també va ser fa uns anys la 

presentadora del programa despertador juvenil al K3 

“Cincminutsmés”, el magazine televisiu “Tvist”, les rutes 

turístiques del “On Anem?”, i el “Dolça Catalunya” a TV3, així 

com també ha fet de presentadora i speaker de molts actes. I 

tot, amb un somriure d’orella a orella! 

 

 

 

 

 

 



Ricard Farré, 

Actor del personatge : “Ric, el 

casteller” 

El Ricard és actor per l’ Institut del Teatre, 

productor d’espectacles per la EMAV i 

membre de la companyia d’espectacles 

“Mel xous” especialitzada en animacions 

infantils. Ha fet papers en cinema (“Any de Gràcia” de Ventura 

Pons, “Elisa-K”, “El sexo de los Ángeles”), en televisió (“La 

Riera”, “Ventdelplà”, i en diverses obres teatrals “Sing song 

swing” amb Pirates Teatre la darrera).   

Coneix els castells a la perfecció, ja que és nascut a Valls (el 

bressol dels castells), i perquè ha estat productor del programa 

casteller “Quarts de Nou” presentat per l’Eli Carnicé. El Ric, és 

pura energia, va sempre amunt!  

 

 

 

 

 

 



Vídeos divertits  per a separar  

l es 3 parts del Taller: 

 Curtmetratge (2’) sobre un matí a la 

vida de la Virginia, una Enxaneta: 

de la colla Jove de Tarragona. SLIM 

UP (Fineta i pel mig!) 

http://www.youtube.com/watch?v=r3TQElGe91o 

 

 

 

 Els castell de dòmino de l’anxaneta  

brasilera Laís. 

http://www.youtube.com/watch?v=iyKJK_4fuSM 

 Pilar caminat a la catedral de 

Girona. Cau i es torna a aixecar!  

http://www.youtube.com/watch?v=PBJK-dnHULE 

 

 

 

 

 

Per fer encara més “pinya”. 

Complements:  

http://www.youtube.com/watch?v=r3TQElGe91o
http://www.youtube.com/watch?v=iyKJK_4fuSM
http://www.youtube.com/watch?v=PBJK-dnHULE


VIDEOCLIP DE LA PEL·LÍCULA 3D ENXANETA 

Per cloure el taller: Projecció del teaser-

videoclip de la pel·lícula “Anxaneta” en 3D, 

interpretada per la cantant Elena Gadel.   

http://www.youtube.com/watch?v=aeyTr

43cEYw 

Amb les imatges i la lletra de la cançó “Raise your hand” 

repassem els conceptes, els valors i les funcions dels objectes i 

els colors apresos durant el taller.  

Hi ha la possibilitat de projectar la pel·lícula sencera (82’) 

JOC DE CASTELLERS. FIGURES DE FUSTA.  

Per exemplificar les construccions, ens 

podem ajudar de les peces de fusta 

d’aquest joc. Unes damunt les altres, per 

pisos, aconseguim un ampli ventall de 

castells i de diferents colles (colors de 

camisa als ninots dels adhesius) 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=aeyTr43cEYw
http://www.youtube.com/watch?v=aeyTr43cEYw

