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L’Agrupació de Balls Populars de Sitges, mitjançant la seva 
Junta Directiva, ha manifestat la voluntat d’impulsar una nova 
col·lecció editorial i local que aprofundeixi en el coneixement 
folklòric i de cultura popular de la vila, a més de difondre-la i 
fer-ne pedagogia. 

Aquest llibre, Els Falcons de Sitges, vol ser el primer de la    
col·lecció La Tarlatana. L’entitat té la intenció, sempre que els 
pressupostos anuals ho permetin, de publicar un títol cada 
any i, de fet, ja hi ha diverses propostes en estudi.

Aquesta col·lecció és la quarta publicació anual de l’Agrupa: 
El Fogall, la revista de cultura popular que es publica per la 
Festa Major de Sant Bartomeu; L’Espurna, el butlletí anual que 
s’envia a tots els socis per les festes nadalenques; i La Gallofa, 
la revista satírica de l’entitat que es publica pel Carnaval.

La Junta vol agrair especialment la tasca realitzada a la Laura 
Gómez, qui, per a la realització d’aquest llibre, ha fet una im-
portant labor de recopilació d’informació, curiositats i materi-
al fotogràfic que hi trobareu.

Sitges, abril de 2015 
Junta Directiva de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges



«Es podria tornar a engegar una colla de falcons a Sitges.» 
Aquesta és una frase que en els darrers mesos he sentit en 
infinitat d’ocasions, precisament amb motiu de l’elaboració 
d’aquest projecte de recerca històrica sobre una manifesta-
ció folklòrico-popular que durant els anys setanta i vuitanta 
del segle XX va tenir molta embranzida a la vila. Parlo dels        
Falcons de Sitges. 

Durant els darrers dos anys i mig m’he dedicat a posar en or-
dre els records i les anècdotes d’alguns dels exmembres de la 
colla Falcons de Sitges. Ha estat una tasca complicada, perquè 
són 40 anys els que han transcorregut des de la seva primera 
aparició pública, el 3 de març de 1974. D’aleshores ençà han 
passat molts dies i, pels seus protagonistes, la ment no recor-
da tot el que voldria. Mitjançant entrevistes personals amb els 
cinc fundadors dels Falcons de Sitges, a més, amb altres ex-
membres i simpatitzants de la colla, s’ha forjat el que modes-
tament vol ser un recull històric de què van ser i representar 
els falcons a Sitges.

Desconec si algun dia o altre la vila tornarà a tenir una colla 
falconera, la tercera després de les desaparegudes Falcons de 
Sitges i Colla Nova de Falcons de Sitges; el que sí puc asse-
gurar és la voluntat, amb aquest llibre, de donar a conèixer a 

les generacions posteriors un bocí de la història de la cultura 
popular de la nostra vila i, a la vegada, de posar èmfasi i donar 
repercussió a un element cultural perdut al municipi, però que 
en d’altres molt pròxims com Vilanova i la Geltrú o Vilafranca 
del Penedès encara gaudeix d’una bona salut. 

Mai ningú s’havia proposat recopilar les vivències dels Falcons 
de Sitges. Sigui per la meva vinculació indirecta amb aquesta 
formació o per l’estimació i afecció que sento vers els cas-
tells –els quals es poden considerar els cosins germans dels 
falcons–, aquesta és la meva humil aportació per tal que el 
fet falconer, així com el casteller, perduri en la memòria dels 
sitgetans i sitgetanes. 

El títol del llibre, Falcons, pocs i bons, és una expressió que solien 
dir els membres dels Falcons de Sitges. De fet, tal com es re-
cull en el llibre, aquesta dita apareix en una de les cròniques 
costumistes del setmanari L’Eco de Sitges firmada per Mari-
anu, on explica la seva relació amb un falconer i la devoció 
d’aquest cap als Falcons de Sitges. 

 
 

Laura Gómez Ill

De l’autora
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CAPíTOL 1

Els orígens dels falcons 
a Catalunya
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Actualment, hi ha més d’una desena de colles falconeres 
arreu de Catalunya. Els falcons, tot i no tenir l’embranzida 
que tenen avui dia les colles castelleres, també gaudeixen 
de molts adeptes repartits per tot el territori català. De fet, 
ja fa molts anys que els falcons són presents en moltes fes-
tivitats i actes culturals, i anualment es fa una Trobada de 
Colles de Falcons de Catalunya, on es poden veure els trets 
diferencials i també les similituds de les colles que, avui en 
dia, estan en actiu.

 

El Sokol txecoslovac
La introducció dels falcons a Catalunya es remunta al primer 
terç del segle XX. Tal com han explicat diversos estudiosos (1)  
de la cultura popular, els falcons deuen la seva denominació a 
una associació que va néixer a Txecoslovàquia que portava el 
nom de Sokol –’falcó’ en català–, amb l’objectiu de culturitzar 
i formar la població d’origen eslau. Els Sokols es varen crear 
l’any 1862 sota la direcció d’Jindřich Fügner i Miroslav Tyrš. 
Amb els anys anaren creixent i l’any 1889 es convertiren en la 
Comunitat Txeca dels Sokols. 

Tot i que el que oferien era una formació global en molts 
àmbits, es van destacar els exercicis gimnàstics que exe-
cutaven, amb els quals es pretenia dur a terme la idea que 
mitjançant l’exercici del cos s’aconseguia un equilibri tam-
bé de l’esperit. 

Després de la caiguda de l’Imperi austrohongarès, moltes 
van ser les associacions que mitjançant l’esport fomentaven 
el desenvolupament dels sentiments d’una disciplina lliure, 
raonable i democràtica. L’organització més antiga, potent i 
popular va ser precisament el Sokol, organitzada mitjançant 
una estructura administrativa composta per membres, grups, 
departaments i la Federació, que es reunia en congrés general 
cada cinc anys. El Sokol va ser dissolt després de la presa de 
poder per part dels comunistes a Txecoslovàquia.

Com va arribar un moviment 
txecoslovac a terres catalanes? 
L’arribada de les idees procedents del Sokol es van produir cap 
a l’any 30 del segle XX. Aleshores els sectors nacionalistes van 
veure en el model del Sokol un bon exemple per la situació 
política i social que hi havia a Catalunya. En aquests primers 
anys del segle XX hi va haver una forta expansió de les orga-
nitzacions i associacions juvenils, com la Federació Catalana 
de Gimnàstica, l’Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona, la 
Palestra o la Federació de Joves Cristians de Catalunya.

La Palestra va ser una de les associacions que va prendre 
les idees del Sokol –en el sentit d’entendre l’esport com a 
fet cultural, estretament relacionat amb el coneixement de 
la història, la literatura i el folklore, i com un element per 
desenvolupar una consciència nacional i cívica de poble–, 
i les va començar a aplicar cap al 1930 sota la direcció de 
Josep M. Batista i Roca. La voluntat d’aquesta primera en-
titat no era altra que la de promoure una reacció entre la 
joventut catalana, basant-se en la manera de fer del Sokol 
txec. Encara que no es va posicionar mai de manera política, 
sí que és cert que tenia un caràcter nacionalista, i és que 
organitzava diferents activitats sempre des d’un vessant ca-
talanista. Com a dada significativa, la Palestra va participar 
en la novena festa federal dels Sokols en representació de 
Catalunya el 1932. 

Ara bé, l’entitat que va promoure els falcons a Catalunya va 
ser la Federació de Joves Cristians, amb mossèn Albert Bonet 
al capdavant. En aquesta Federació, els exercicis físics, com 
passava al Sokol, eren molt importants, posant especial aten-
ció als exercicis de conjunt. 

 
(1) Ponència de Joan Cuscó Clarasó: Els Falcons a Catalunya. II Congrés de Cultura 
Popular i Tradicional Catalana 1995-1996.  
Els Falcons, un seguici festiu penedesenc nascut a Praga, de Xavier Güell i Cendra.
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Consistien a enlairar petites construccions humanes que re-
querien destresa, coordinació i sincronització per part de tots 
els participants. Aquests exercicis, en honor al Sokol, a Cata-
lunya van rebre el nom de falcons. Tanmateix, la Federació 
també tenia altres eixos vertebradors com el moviment coral 
o l’excursionisme, entre d’altres.

Durant els anys previs a la Guerra Civil espanyola, la Federació 
va anar treballant per una formació integral de la joventut. El 
primer nucli gimnàstic fejocista, com s’anomenava als mem-
bres de la Federació, va ser inaugurat oficialment el 1932. 
Després d’aquest en vindrien d’altres arreu de Barcelona, però 
també en localitats com Ripoll, Mataró, Girona, Sant Vicenç 
dels Horts, Manresa i Solivella.

El 1932 s’organitzà la primera assemblea de l’agrupació gim-
nàstica de la Federació i dos anys més tard es constituí el Con-
sell Superior dels Falcons de Catalunya, amb Eladi Vidal com 
a director general. 

Com tot moviment, el de la Federació de Joves Cristians va 
tenir detractors. D’una banda, van ser perseguits pel bàndol 
republicà en esclatar la guerra i, de l’altra, quan va finalitzar 
el conflicte bèl·lic, el bàndol vencedor no en va autoritzar no-
vament la seva activitat, ja que els va considerar separatistes 
i modernistes. Davant aquest panorama, molts grups de fal-
cons van desaparèixer, i d’altres van reprendre les seves acti-
vitats sense massa continuïtat. 

No obstant això, la vida dels falcons no va aturar-se. Els de 
Sant Vicenç dels Horts van reprendre la seva activitat al Cen-
tre Catòlic de la localitat. Aquesta iniciativa va ajudar en la 
reconstitució dels Falcons de Llorenç del Penedès el 1942.  
Aquestes dues agrupacions continuaren amb la tradició ante-
rior de la guerra pel que fa als falcons, seguint l’estil originari 
del Sokol txec. 

El món dels falcons donà un gir important quan el 1959 nai-
xeren els Falcons de Vilafranca, que actualment és la colla 
puntera a Catalunya. Els Falcons de Vilafranca tenen un paper 

destacat en el món falconer en general i, en particular, en la 
història dels Falcons de Sitges. 

Des de la seva fundació, els Falcons de Vilafranca ja van mar-
car diferències amb les formacions falconeres del moment. 
Els seus fundadors van deixar clar que volien fer falcons di-
ferents als que es feien fins ara, i es va constituir la colla per 
afiliació als castells. Així doncs, el tarannà que van agafar els 
Falcons de Vilafranca va ser molt similar al de les colles cas-
telleres, no només en les figures que s’executaven, sinó també 
per la manera de vestir que van adoptar. Van incorporar la fai-
xa, el mocador i la camisa en el vestuari, en comptes de la sa-
marreta olímpica i el cinturó que portaven els de Sant Vicenç 
dels Horts i els de Llorenç del Penedès, seguint l’estil clàssic.

En aquest punt ja es poden reconèixer les dues línies falco-
neres que han perdurat fins a l’actualitat, tot i que els falcons 
han adoptat construccions pròpies d’altres grups (com, per 
exemple, la torreta de la Muixeranga d’Algemesí) o l’acompa-
nyament musical de les gralles i els tabals. 

Malauradament, la formació de Sant Vicenç dels Horts ja no 
està en actiu, però sí que ho està la de Llorenç del Penedès. 
Durant els anys setanta van ser moltes les colles, com la de 
Sitges, Cubelles, Vilanova i la Geltrú o La Ràpita, que van irrom-
pre en el món falconer. Algunes han desaparegut, però d’altres 
encara continuen, a les quals se n’han sumat de noves. 

Així doncs, actualment, com s’indica al web de la Federació de 
Colles de Falcons de Catalunya, les colles actives, per ordre de 
fundació, són: Falcons de Llorenç del Penedès (1942), Falcons 
de Vilafranca del Penedès (1959), Falcons de Piera (1996), Fal-
cons de Vilanova i la Geltrú (1972, i refundats el 1997), Falcons 
de Barcelona (2003), Falcons de Castellcir (2004), Falcons de 
Malla (2008), Falcons del Riberal (2009), Falcons de Vallbona 
d’Anoia (2009), Falcons de Capellades (2012) i Falcons de Vila-
nova d’Espoia (2013). 
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CAPíTOL 2

Els inicis 
dels Falcons de Sitges
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Com s’ha pogut llegir, l’origen del fet falconer prové de ter-
res llunyanes que poc tenen a veure amb Catalunya, però va 
ser aquí, a casa nostra, on ha arrelat més i, avui dia, després 
de dècades, encara hi ha una desena de colles que manté   
aquesta tradició. 

Sitges va formar part, durant molt de temps, d’aquest grup 
de colles falconeres d’arreu dels Països Catalans, gairebé per 
casualitat, per la il·lusió i l’empenta juvenil d’uns sitgetans   
(Carles Rabassó, Isidre Gómez, Ramon Soler, Josep Maria Es-
teban i Josep Canalda), amants de la cultura popular, dels 
castells i, sobretot, de la Festa Major de Sant Bartomeu i San-
ta Tecla. Cap als anys setanta, com qualsevol grup d’amics, 
aquests joves passaven les estones a la platja, jugant a futbol, 
i també fent algun pilar o construcció castellera a l’aigua o a la 
sorra. Tanta era la seva afició als castells que s’havien posat 
les tovalloles com a faixa per dur a terme aquests pilars, a 
mode de divertimento. 

Diem que neixen per casualitat perquè és precisament en una 
sortida d’aquest grup de joves a la capital de l’Alt Penedès 
que descobreixen els Falcons de Vilafranca. Tal com explica 
Carles Rabassó, van veure un grup de gent que s’ho passava 
molt bé fent figures que quelcom tenien a veure amb els cas-
tells, però que alhora eren diferents. Els va sorprendre el fet 
atrevit i també divertit dels Falcons de Vilafranca. «Pilars de 
tres corrent, cintes al cap, uns números i una marxa sensacio-
nal», és com descriuen la primera impressió que els va causar 
aquesta, fins aleshores, desconeguda manifestació de cultura 
popular. «Tots vam coincidir que havíem de portar tot això cap 
a Sitges», i va ser en aquell moment quan amb moltes ganes 
i il·lusió va començar l’activitat falconera a Sitges. El setembre 
de 1973 es van iniciar els primers assajos a la platja i, poc 
temps després, a l’antic Escorxador. 

En els seus inicis els sitgetans van anar a demanar consell als 
vilafranquins. En algunes ocasions es van reunir amb alguns 
membres de la colla de l’Alt Penedès al seu local, on els van 
ensenyar els números, com assajar-los i altres trucs i consells, 
que més endavant els Falcons de Sitges aplicarien en les se-

Pilar de tres a l’Escorxador. 1974 (Cedida per Isidre Gómez)
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ves proves. Es va forjar, així, una relació de complicitat entre 
ambdues colles, les quals més endavant es trobarien en altres 
ocasions i sortides. 

També van visitar els falcons de Sant Vicenç dels Horts i de 
Llorenç del Penedès, dels quals també van agafar alguna figu-
ra i les tècniques, tot i que els exercicis eren més gimnàstics i 
de caràcter militar. 

Paral·lelament a aquestes trobades per començar a perfec-
cionar els números i assajar-los, Josep Maria Esteban i Jo-
sep Canalda van començar els tràmits perquè els Falcons de 
Sitges poguessin lluir la seva vestimenta oficial. En aquells 
temps, Frederic Montornès, que era el president de la Comis-
sió de Festes de l’Ajuntament, rebia totes les demandes de 
diners i subvencions. Així doncs, Esteban i Canalda es van 
dirigir cap a l’Ajuntament, van exposar que s’estava gestant 
una colla de falcons a la vila, i van demanar si els finança-
rien les faixes i les camises. Van obtenir un sí per resposta 

i van encarregar les faixes a l’emblemàtic establiment del 
carrer Jesús, Can Carbonell, aleshores l’únic on es podien tro-
bar faixes. Així mateix, també es compraren algunes faixes a 
Barcelona i els pantalons s’anaren a buscar a la Cooperativa 
de pintors de l’època.

Els Falcons de Sitges (en endavant, també, els Falcons) van 
decidir que lluirien la faixa del color blau de Sitges, mocador 
casteller, però en color també blau, i l’escut brodat –el primer 
dels diferents que van lluir–, que era un falcó al costat d’un Sol 
amb l’antic castell a dins encerclat amb la llegenda «Falcons 
de Sitges». El segon escut, que apareixeria més tard, el 1980, 
constava de quatre barres catalanes de fons, la figura de la 
pira al mig i la llegenda «Falcons de Sitges». 

La tria del color no va estar exempta de comentaris, ja que 
alguns van afirmar que els Falcons, amb la faixa blava, sem-
blarien geganters. Tot i així, es va fer aquesta tria per ser el 
blau el color representatiu del municipi. 

A l’esquerra, primer escut dels Falcons de Sitges, que 
van lluir fins al 1980. A la dreta, el segon escut.  
(Cedits per Isidre Gómez)
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Festa de l’Ecce Homo i primeres     
trobades de colles falconeres
Els primers passos de la colla van consistir a agafar idees de 
números, figures i construccions, anar assajant amb les tècni-
ques apreses d’altres agrupacions, i també inventar-se figures 
noves, «més que res perquè no es digués que els sitgetans no 
havien inventat res», exposa Carles Rabassó. 

Els Falcons ja estaven en dansa en tots els sentits, però el que 
calia era buscar sortides, ja que la colla tenia moltes ganes de 
començar a mostrar els seus números davant del públic. La 
primera oportunitat arribava el 3 de març de 1974 amb motiu 
de la Festa de l’Ecce Homo, quan els Falcons de Sitges final-
ment es presentaren en societat. Com recullen les cròniques 
de L’Eco de Sitges d’aquell any, els sitgetans van fer la seva 
primera actuació oferint sis dels números del seu repertori. 
Van enlairar per a l’ocasió la piràmide de cinc (1) , el quatre 
tancat (2), la pira de set (3), el tres obert (4), la torro-torre (5) i el 
vano (6). Així mateix, en l’article publicat per la mateixa colla 
també s’explicava què eren els falcons i com d’altres pobla-
cions veïnes tenien els seus grups falconers. Tampoc no van 
desaprofitar les línies escrites al setmanari sitgetà per donar 
les gràcies públicament a Frederic Montornès per l’ajuda pres-
tada, i també a Jordi Panyella, aleshores president de l’Asso-
ciació Parroquial Ecce Homo, per facilitar-los l’actuació en el 
marc de la festa anual. 

En aquella primera actuació van ser setze els membres que hi 
van participar, alguns dels quals es van unir a la colla per a l’o-
casió. Com recorden antics falconers, en l’estrena dels Falcons 
de Sitges va tenir molt bona acollida i fou ben aviat quan es 
van fer un lloc dins el seguici festiu de la Festa Major. 

Primers assajos a la platja de La Fragata. 1973 (Cedides 
per la família Vaccaro i Olarte i Josep Canalda) 

 
(1) Figura consistent en cinc pisos de minyons agenollats els uns damunt els altres 
(damunt les seves esquenes), en la qual cada pis té un membre menys, fins a arribar al 
darrer, que és coronat per l’enxaneta.  
(2) Aquest número s’aixecava en acabar el Ball de Valencians. Pugen uns damunt de les 
espatlles dels altres fins a l’alçada de quatre pisos. 
(3) Estructura en la que cada pis té dos elements encorvats i amb els caps acoblats. Els 
que pugen ho fan damunt la part baixa de l’esquena del de baix.  
(4) Semblant a la piràmide, però els seus membres, en comptes d’estar de genolls, 
executen l’estructura de tres pisos drets damunt les espatlles. 
(5) Figura on els dos baixos agenollats i amb les mans al terra sostenen una torre 
castellera de quatre pisos.  
(6) Pilar de dos, on el baix aguanta amb les seves mans dos infants, els quals s’aguan-
ten amb els peus a la faixa del baix. 
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Abril de 1974.  
Trobada a Vilanova i la Geltrú  

Aproximadament un mes després de la presentació dels Fal-
cons a la vila es va presentar la primera oportunitat de sortir a 
fora. En concret, va ser amb motiu de la Trobada de Colles de 
Falcons que es va fer a Vilanova i la Geltrú. Els Falcons de Vila-
franca, els de Sitges i els amfitrions, els de Vilanova i la Geltrú, 
van engegar una cercavila des de l’edifici de la Peixateria, al 
carrer Unió, fins a la plaça de la vila, on va tenir lloc l’exhibició. 
La crònica a L’Eco de Sitges recull que l’actuació es va fer «en 
cinc fases, a càrrec de Vilanova, la primera, Vilafranca, Sitges, 
Vilanova un altre cop i finalment Vilafranca, varen completar 
les fases». S’explica que, per acabar, van enlairar cada una de 
les tres colles un pilar. Els sitgetans van fer el pilar de quatre, 
mentre que vilanovins i vilafranquins es van atrevir amb el 
pilar de cinc, que només va quedar en carregat en el cas dels 
de la capital del Garraf. La resta de números dels Falcons de 
Sitges van ser la piràmide, el tres factorial, la pira i el retaule.

Alguns dels primers falconers, entre ells Josep Anton Falcato, 
exposen que «en aquella primera sortida a Vilanova i la Geltrú 
érem molt pocs i ens va caldre l’ajuda de les altres dues colles 
per poder portar a plaça aquelles figures». 

Després de l’actuació les tres colles van tornar a l’edifici de 
la Peixateria, seu dels vilanovins, on, segons la crònica de 
l’època, van finalitzar la Trobada amb una pira de germanor 
i acordant que pròximament farien una altra trobada, aquest 
cop a Sitges. 

Tres factorial. Trobada de Colles de Falcons de Catalunya a Vilanova 
i la Geltrú. Plaça de la Vila. (Cedida per Josep Anton Falcato)
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Juny de 1974. Trobada de 
Colles de Falcons de Catalunya a Sitges  

Dit i fet. El juny d’aquell 1974 els Falcons de Sitges van ser els 
amfitrions d’una nova Trobada de Colles de Falcons de Catalunya. 
Novament, Vilafranca, Vilanova i Sitges es van trobar per enlairar 
les seves construccions. El lloc escollit va ser la Fragata, on els 
locals van executar tot el seu repertori. Tal com expliquen els ex-
membres de la colla, aquella trobada també va servir per donar a 
conèixer els Falcons de Sitges –encara més, després de la presen-
tació en la Festa de l’Ecce Homo–, i popularitzar el fet falconer. 

Damunt un entarimat i amb la Punta de fons, els Falcons de Sit-
ges van enlairar, entre altres figures, la piràmide agenollats, la 
pira de vuit, la torre geperuda, diversos vanos empalmats, l’es-
trella i el retaule. 

A l’esquerra, torre geperuda (Cedida per Ramon Soler). Al centre, preparant la pira. (Cedi-
da per Ramon Soler). A la dreta, pira de vuit. Trobada de Colles de Falcons de Catalunya 
a Sitges. La Fragata (Cedida per Josep Antoni Falcato)
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2.000 díptics inunden Catalunya.  
Comencen les sortides
Llavors que tothom a Sitges ja sabia que existia una colla de 
falcons després de les dues actuacions fetes al municipi, la 
voluntat i les ganes dels seus membres era seguir fent sorti-
des tant en l’àmbit local com a fora de la vila. 

Era habitual que la colla, quan havia de fer alguna reunió o par-
lar de com anaven les coses, ho fes al primer pis del Casino 
Prado, i va ser allà on es va redactar un díptic explicatiu i de 
presentació dels Falcons de Sitges. L’objectiu d’aquell díptic era 
enviar-lo a altres municipis per poder trobar sortides i actuaci-
ons. Les fotografies que es van fer servir per il·lustrar-lo van ser 
les realitzades durant la Trobada de Colles de Falcons de Cata-
lunya a la Fragata i, a més, es va fer una sessió fotogràfica al 
Racó de la Calma. D’aquelles fotografies va sortir el segell dels 
Falcons, que farien servir mentre van estar en actiu. El text que 
acompanyava aquelles instantànies exposava el significat dels 
falcons (7) i la breu història dels Falcons de Sitges. 

Josep Canalda, aleshores el president de la colla, va agafar la 
guia telefònica i es va anar apuntant totes les adreces dels 
municipis de Catalunya. Ben bé es van enviar unes 800 car-
tes, on s’adjuntava el díptic editat a la impremta de L’Eco de 
Sitges i on els Falcons de Sitges s’oferien per fer exhibicions 
en festes majors i d’altres celebracions de caràcter popular 
on poguessin tenir cabuda. Aquesta operació de màrqueting 
de l’època es va dur a terme durant dos o tres anys més. 
 
Tot i el sistema rudimentari –ara el correu electrònic, la mis-
satgeria instantània i les xarxes socials han substituït les 
cartes–, aquest va funcionar i els Falcons van ser contrac-
tats en diverses sortides. Val a dir, com exposen els antics  

 

falconers, que aquells anys molts municipis d’arreu de Cata-
lunya no tenien grups de folklore propis i sovint els havien de 
contractar d’altres localitats. Els Falcons de Sitges, juntament 
amb les bandes de música i algun grup de majorets, com el de 
Mollet del Vallès, van omplir moltes festes majors d’arreu del 
territori català a principis dels anys setanta.

 
(7) «“Els falcons” són una manifestació folklòrica, que consisteix en la conjugació de l’ele-
ment gimnàstic amb la tècnica d’enfilar-se els uns damunt els altres, de la qual cosa resul-
ten figures de gran bellesa plàstica i que poden ser d’infinites i diferents estructures, atès 
que no hi ha unes normes estrictes sobre la seva constitució, sinó que tant com la perícia per 
realitzar-les, compta la imaginació per idear-les. Per això mateix l’esperit “falconer” està 
enfocat principalment de cara a l’exhibició, i resta en segon terme l’ideal d’autosuperació 
en l’alçada i en la dificultat intrínsica de les seves realitzacions, que veiem en els castellers.  
Malgrat això, l’àrea “falconera” coincideix amb la castellera. Hi ha colles de “falcons” a 
Vilafranca del Penedès, Llorenç del Penedès, Vilanova i la Geltrú i Sitges». Descripció feta 
en el díptic que els Falcons de Sitges van editar el 1974.
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De les sortides sorgides arran de l’enviament del díptic, en 
destaca la primera, a Puigcerdà. Es van desplaçar fins a aquest 
municipi de la Cerdanya amb motiu de les festes del Roser, el 7 
de juliol de 1974, sortida que alguns defineixen com «una gran 
moguda».

Els Falcons de Sitges van compartir les festes amb gegants, 
capgrossos, majorets i el grup L’Espantall, tal com recull la 
crònica de L’Eco de Sitges d’aleshores. La sortida va consistir 
en una cercavila pels carrers i les places més cèntrics de la 
localitat, on els sitgetans van enlairar pilars de tres, i vanos i 
vanos empalmats, tots ells caminats i girats, a més d’un tres 
obert. Un cop van arribar a la plaça del campanar de Puigcer-
dà van fer la seva exhibició. En aquesta ocasió, van executar 
la piràmide de cinc, el retaule, la torro-torre, la pira de vuit, 
l’estrella, el quatre tancat, el capdill, els vanos empalmats 

i, per primera vegada, van provar el pilar de quatre per sota. 

A banda de l’actuació i el record de les figures enlairades, 
alguns exmembres tenen anècdotes divertides d’aquella pri-
mera sortida a fora de Sitges i en solitari, com que alguns 
falconers van llogar una barqueta del llac de Puigcerdà i van 
coincidir amb un grup de noies, amb les quals es van comen-
çar a mullar. Una d’aquestes no era altra que la filla de l’alcal-
de de Puigcerdà.  

Tot just una setmana després els Falcons de Sitges participa-
ven en la celebració que es feia amb motiu del 18 de juliol, di-
ada de l’Alzamiento Nacional. Segons la premsa dels anys, la 
plaça de l’Ajuntament va ser l’escenari de la commemoració, 
on hi va haver castells, danses populars i l’exhibició falconera. 

L’agost de 1974 va ser un mes ple de sortides, abans que arribés 
la primera Festa Major de Sitges dels falconers. La colla va visitar 
Sant Climent de Llobregat l’11 d’agost, portant a plaça, entre al-
tres figures, la torro-torre, la piràmide de cinc, el retaule, el 3de5 
net, vanos empalmats amb el pilar de tres, el pilar de quatre i la 
pira de vuit. D’aquella sortida a Sant Climent, l’anècdota més re-
cordada és que l’autobús de tornada va deixar tirada tota la colla. 
«Vam esperar entre dues i tres hores que ens vingués a buscar. 
Finalment, quan vam decidir anar a peu cap a l’estació de tren 
de Viladecans, va aparèixer l’autobús», recorden els exfalconers.

Montmeló va ser la següent parada, només quatre dies des-
prés de Sant Climent de Llobregat, el 15 d’agost. Pràctica-
ment van calcar l’exhibició que havien fet dies abans. El 18 
d’agost es van traslladar a Sant Feliu de Codines. Aquesta 
sortida destaca perquè després de portar a plaça la pira de 
vuit en diverses ocasions van provar d’enlairar-la un pis més; 
i la van assolir amb èxit. La pira de nou la van acompanyar el 
3de5, la torro-torre, la piràmide de cinc, el retaule, els vanos 
empalmats i el capdill. 

Díptic editat pels Falcons de Sitges per promocionar-se arreu de Catalunya 
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La primera Festa Major de Sitges
Després de l’intens mes d’agost arriba la Festa Major, en la 
qual els Falcons van participar per primera vegada. Un aspec-
te destacat fou que en el programa de Festa Major d’aquell 
1974 Josep Maria Esteban, aleshores el cap de colla, va pu-
blicar un escrit de presentació dels Falcons. Cal tenir present 
que, exceptuant la presentació en la Festa de l’Ecce Homo, la 
trobada de colles a La Fragata i la commemoració del 18 de 
juliol, la majoria d’exhibicions s’havien fet a fora de Sitges. 

En aquest escrit, Esteban va repassar la història del fet fal-
coner i de la seva geografia, i exposava algunes notes sobre 
els falcons. En aquest sentit, explicava, entre altres qüestions, 
que «muntant un número falconer, es participa en un acte de 
joventut. Si algun jove vol saber per què es fan falcons, sols 
té un camí per informar-se, deixant d’ésser espectador i con-
vertint-se en protagonista.» A més, en el programa de festes 
s’obria la porta a tothom que volgués participar en la nova 
colla falconera. 

Els antics membres tenen un bon record d’aquella primera 
Festa Major, i és que va servir per acabar d’animar la cosa. 
Després del 23 i 24 d’agost, alguns joves es van apropar als 
Falcons, perquè ja els havien vist actuar i sabien el que eren. 
L’acceptació per part de tots els sitgetans va ser excel·lent, ja 
que era la novetat del moment. Però hi havia qui tenia alguns 
recels cap a aquells joves que feien figures plàstiques molt  
àgils, espectaculars i en molt poc temps d’execució. 

Precisament la rapidesa i la varietat de les estructures eren el 
que va agradar més al públic. Pel que fa als més menuts de la 
colla, els nens i nenes que feien d’enxanetes eren els germans 
petits de les amigues dels falconers, com el Marc i el Sebastià 
Vaccaro. Els exmembres recorden que van anar a assajar i en-
senyar als més menuts a casa seva, al carrer Termes. Un altre 
indret habitual dels Falcons, i on els joves passaven llargues 
estones, eren els jardins de l’establiment El Pati. 

Els Falcons de Sitges van participar en les diferents cercaviles 
de Festa Major i es van situar darrera la Moixiganga i abans 
dels Castellers, a la darrera part del seguici popular i festiu. 
A banda de la participació en les processons, els Falcons de 
Sitges actuaven en finalitzar la processó cívica, just abans del 
castell de focs. I el dia 24 van fer la seva exhibició després de 
la Sortida d’Ofici.

Una de les anècdotes que es recorden d’aquella primera 
Festa Major és que, en l’exhibició de la Sortida d’Ofici, els 
falconers van provar la seva primera pira de deu, amb tanta 
mala sort que va caure. Els falconers van demanar al seu cap 
de colla de tornar-la a intentar, però Josep Maria Esteban, 
l’aleshores responsable tècnic dels Falcons, va decidir no tor-
nar-la a fer. En la primera caiguda, ell havia sortit malparat, 
ja que tenia tota la boca plena de sang. Res important, però 
Esteban va preferir no jugar-se-la. Ja hi hauria oportunitats 
per aconseguir aquesta figura. 

Marc Vaccaro, enxaneta dels Falcons, durant la Festa 
Major de 1974. (Cedida per Josep Canalda)
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Tercera trobada falconera,  
Santa Tecla i actuació a l’Escola Pia 
Pocs dies després de Festa Major, i abans que arribés Santa 
Tecla, els Falcons de Sitges van participar en la Tercera Troba-
da de Colles de Falcons de Catalunya. En aquesta ocasió, es 
va celebrar a Vilafranca del Penedès l’1 de setembre de 1974.  
Aquesta trobada destaca pel fet que va ser la primera on va 
participar la colla Falcons de Llorenç del Penedès i la primera 
on es van veure, en una mateixa diada, les dues tendències a 
l’hora de fer falcons: la més gimnàstica, representada pels de 
Llorenç del Penedès, creada a imatge dels Falcons de Sant Vi-
cenç dels Horts; i la més castellera, representada per les altres 
tres colles, és a dir, Vilafranca, Sitges i Vilanova. 

En la Trobada, els Falcons de Sitges van executar, entre altres 
estructures, l’escala de sis, el pilar de quatre, els vanos empal-
mats i girats, i el retaule. 

En els darrers mesos de 1974 l’activitat falconera comença-
va a ser més escassa, passat el pic de l’estiu. Els Falcons van 
participar en la primera Santa Tecla, com un ball més; tal com 
havien fet per Sant Bartomeu. 

La darrera de les sortides va ser per la Festa dels Antics Alumnes 
de l’Escola Pia, que es va fer el dia 1 de desembre al pati del cen-
tre educatiu. Els Falcons, juntament amb els Castellers de Sitges, 
hi van fer una exhibició. Aquesta actuació de finals d’any esde-
vindria una de les clàssiques dins del calendari falconer sitgetà. 
El motiu pel qual la colla hi va participar era que alguns dels seus 
integrants estaven a la junta de l’Associació d’Antics Alumnes de 
l’Escola Pia, i van veure en aquesta festa una oportunitat més 
perquè els Falcons duguessin a terme una exhibició. 

A banda de les actuacions, com a grup d’amics que eren els 
Falcons de Sitges comencen, a finals d’any, a participar en la 
lliga de futbol sala de la vila, una participació que a finals de 
temporada els hi comportaria ser els 8ns. classificats i obtenir 
el trofeu a l’esportivitat per equips.

Falcons de Sitges a la Trobada de Colles de Falcons de 
Vilafranca del Penedès. (Cedida per Josep Canalda)
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CAPíTOL 3

La consolidació 
dels Falcons de Sitges i 

el 5è aniversari
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Després del primer any de vida, amb la presentació pública, 
la participació en les primeres trobades falconeres, les sorti-
des a fora de la vila i la Festa Major i Santa Tecla, els Falcons 
van engegar la seva segona temporada amb moltes ganes, 
il·lusió i la incorporació de nous membres. Van començar a 
arribar més joves que, com que coneixien els components dels 
Falcons de Sitges, es van apuntar a la colla. Un d’ells va ser 
Manel Aleacar, qui va veure un cartell en la consergeria de 
l’Escola Esteve Barrachina amb la imatge d’un pilar de tres i 
una altra construcció de dimensions més reduïdes, amb una 
pregunta en català que deia «Vols ésser falconer?». Aquells 
anys de la transició l’ús del català encara no estava plenament 
normalitzat, xocava veure escrit aquell ésser en el cartell dels 
Falcons de Sitges. En el mateix reclam s’exposava que la colla 
assajava a l’Escorxador, i alguns sitgetans s’hi van acostar per 
ser-ne membres durant molts anys. 

Un altre dels motius pels quals hi hagué noves incorporacions 
a la colla era que a molts, en veure actuar els Falcons de Sitges 
en la Festa Major i Santa Tecla, els van agradar les figures que 
executaven i el tarannà de la colla. 

La primera actuació dels Falcons d’aquell 1975 va ser a l’Aplec 
de la Trinitat, que se celebrà el 8 de juny. En la crònica de 
l’Aplec, recollida a L’Eco de Sitges, s’esmentava així l’actuació 
dels falconers com «els Falcons montaron con arte y destreza 
sus admirables composiciones atléticas» (1).

Els antics membres dels Falcons guarden un bon record de les 
sortides a la Trinitat, ja que, tal com expliquen, la Rosa Carbo-
nell Rosó, l’administradora de l’ermita i una de les encarrega-
des de l’organització de l’Aplec, sempre els oferia un refrigeri i 
begudes després de l’actuació que duien a terme, o bé davant 
de l’ermita o bé a la placeta. 

Abans, però, de la sortida de la Trinitat d’aquell any, els Fal-
cons de Sitges també van actuar en el marc del XX Concurso 
Nacional de Coros y Danzas. Les cròniques del setmanari sitge-
tà relataven que el diumenge 22 de juny a la nit va tenir lloc la 
fase final de la prova provincial-regional del Concurso de Coros 
y Danzas d’Espanya. Els Falcons de Sitges hi van participar per 
amenitzar el concurs, en el qual hi van actuar representant el 
municipi el Ball de Diables i el Ball de Bastons. Aquesta seria 
la primera de moltes ocasions que la colla participaria en con-
gressos i altres tipus d’actes culturals. 

 
Sitges, amfitriona d’una  
trobada falconera
A banda de l’actuació dins del programa d’actes del Concurso 
de Coros y Danzas, el mateix diumenge 22 de juny La Fraga-
ta va tornar a ser l’escenari d’una nova trobada falconera. Un 
cop més, com havia passat en la darrera, es va incorporar una 
nova colla a l’encontre. En aquesta ocasió van ser els Falcons 
de Cubelles. 

El món falconer tenia cada vegada més adeptes, com es podia 
comprovar en aquelles trobades falconeres. En aquest cas, cente-
nars de persones del públic es van aplegar per veure i gaudir de les 
figures de les colles. Van iniciar la trobada els Falcons de Vilanova 
i la Geltrú, que van dur a terme damunt l’entarimat de La Fragata,  
el 3de5 obert i amb pilar de tres girat, la pira de deu, una pirà-
mide de cinc i el pilar de quatre per sota, entre altres figures. 

 
(1) L’Eco de Sitges, 28 de juny de 1975. Aplec de la Santíssima Trinitat. 
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Per la seva banda, els de Vilafranca van aconseguir amb èxit 
total el 3de6 net i el pilar de quatre per sota. Van intentar la pira 
d’onze, però quan es van col·locar els dosos el cap de colla els 
va ordenar que baixessin i, finalment, van fer llenya de manera 
estrepitosa. Els de Llorenç del Penedès, amb el seu estil diferent 
de fer falcons, mantenint el caràcter originari d’aquests, van 
oferir un espectacle gimnàstic de gran bellesa plàstica, agilitat i 
rapidesa. D’aquesta manera es descrivia la seva actuació a l’Eco 
de Sitges. Finalment, els més nous en la trobada falconera, els 
cubellencs, van enlairar la pira de vuit, els vanos empalmats, 
el tòtem –una figura inventada per ells–, i la piràmide de cinc.

La colla sitgetana va fer una de les actuacions més importants 
d’ençà de la seva creació. En aquest sentit, es va veure la pira 
de nou, la piràmide de sis, l’estrella, el retaule i el pilar de 
quatre aixecat per sota. 

Una vegada les cinc colles van haver exhibit tot el seu reper-
tori, Frederic Montornès va ser l’encarregat d’atorgar els recor-
datoris de la Trobada als responsables de cada colla, posant 
punt final a una altra trobada falconera amb èxit de participa-
ció per part de les colles i també del públic afeccionat que es 
va congregar a la Fragata. 

A l’esquerra, piràmide de sis agenollats. Trobada falconera. La Fragata de Sitges. 22 de juny de 1975. (Cedida per Ramon Soler) 
A la dreta, pira de nou. Trobada falconera. La Fragata de Sitges. 22 de juny 1975. (Cedida per Ramon Soler)
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Actuació a Llorenç del Penedès, l’agost de 1975, amb 
l’intent de pilar de cinc i pilar de quatre girat i descarregat 

(Cedides per Josep Canalda i Ramon Soler)
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Més sortides: Vic,  
Sant Andreu de Llavaneres i  
Llorenç del Penedès
Els mesos d’estiu eren els de més activitat falconera. Des-
prés de la trobada falconera a Sitges, els Falcons van exhibir 
el seu repertori a Canet de Mar. En aquesta sortida, la colla 
va executar pilars de tres caminats, els vanos, el capdill, la 
pira de set, la piràmide de cinc i el pilar de quatre. A banda 
de per l’actuació, alguns exmembres de la colla recorden les 
sortides per les vivències durant aquestes. En aquest sentit, 
Josep Canalda recorda que per arribar a la sortida de Canet 
va haver d’anar fent autoestop, ja que aleshores el president 
dels Falcons feia el servei militar i moltes vegades s’escapa-
va per poder participar en les exhibicions. Així mateix, per a 
Manel Aleacar aquesta va ser una de les primeres sortides 
que va fer amb els Falcons. 

La de Canet de Mar no va ser l’única sortida que es va fer 
abans de Festa Major, sinó que el 6 de juliol la colla es va 
desplaçar cap a Vic. En aquesta actuació, un dels enxanetes 
que hi havia a la colla, Juan Rodríguez, a qui tothom ano-
menava Juanito, es va fer mal en caure del cinc de cintura, 
una figura ben complicada i que provaven per primera ve-
gada. La sortida a Vic també es recorda, com d’altres, pels 
àpats que es feien després, quan sovint als falconers, que 
eren un xic esbojarrats, se’ls havia de cridar l’atenció per 
fer massa xivarri i merder als restaurants o les sales on 
anaven a dinar o sopar. 

 
 
 
 
 
Una de les actuacions que tots els falconers tenen un bon re-
cord és la de Sant Andreu de Llavaneres. Va ser una exhibició al 
vespre i a l’aire lliure on també hi actuà un grup de majorets. 

Isidre Gómez recorda aquella actuació perquè el públic ana-
va emocionant-se i gaudint de l’espectacle amb cada número 
que els Falcons feien. «Vam fer tot el nostre repertori i més. 
Quan vam aixecar el pilar de tres per sota, tothom del públic 
estava dret aplaudint com bojos, però quan vam aixecar el 
pilar de quatre, allò va ser apoteòsic. Vam estar molta estona 
actuant, i a l’organització li va agradar tant que ens va pagar 
més quantitat que la que s’havia acordat en un inici.» 

El 9 d’agost d’aquell any, els Falcons de Sitges van actuar a 
la Festa Major de Llorenç del Penedès. En aquesta sortida, la 
colla va patir una caiguda amb el pilar de cinc. Així mateix, va 
executar pilars de tres caminats i les figures més clàssiques 
del seu repertori. Les ganes de festa i la joventut dels falco-
ners es feien evidents en cada una de les sortides a fora de 
la vila. Manel Aleacar explica una anècdota de la tornada de 
l’actuació de Llorenç del Penedès. «En Jordi Bosch tenia un Re-
nault 8 de color blau i, quan tornàvem de Llorenç del Penedès, 
alguns jugàvem a disparar-nos com si portéssim pistoles per 
la finestra del cotxe i tocàvem el clàxon. Només per diversió... 
per fer el trapella». 
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Una Festa Major molt especial
La Festa Major de 1975 va ser molt important pels Falcons de 
Sitges. Fou un punt i seguit en la seva evolució com a colla, i és 
que, en el marc de la festa de Sant Bartomeu, els sitgetans van 
assolir dues fites molt destacades del món falconer. 

La colla va aconseguir tant la seva primera pira de deu com el 
seu primer pilar de cinc. Com exposava Francesc Berbegal en 
la seva crònica del «Món Casteller» a L’Eco de Sitges, «volem 
destacar la tasca duta a terme per aquest grup de joves sit-
getans que han vist culminar els seus esforços en aconseguir 
el dia 23 carregar i descarregar, per primer cop i en el primer 
intent, el pilar de cinc, important fita dintre les colles falcone-
res. Entre altres figures cal anotar la pira de deu» (2). Com ho 
relataven en aquell moment, i tal com recorden alguns dels 
afeccionats i familiars dels falconers, aquella Festa Major va 
ser molt emocionant, sobretot quan es va aconseguir el pilar. 
Hi havia molts nervis entre els qui l’estaven veient i va es-
clatar l’alegria quan els Falcons de Sitges van aconseguir la 
gesta. El tronc del primer pilar de cinc estava format per Josep 

 
(2) L’Eco de Sitges. 30 d’agost de 1975. Crònica «Món Casteller» de Francesc Berbegal. 
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Canalda, Ramon Soler, Sebastià Vaccaro i Marc Vaccaro. Un fet 
significatiu va ser que, en aquell primer pilar de cinc, els Fal-
cons van rebre l’ajuda dels portadors del Drac, ja que alguns 
eren amics dels falconers. Pocs membres dels Castellers de 
Sitges van fer mans a la pinya del pilar falconer; en concret, 
les mans de Pepe Rodríguez. 

Tant la pira de deu com el pilar de cinc es van executar amb 
èxit durant l’exhibició que es van dur a terme després de la 
processó cívica. 

Carles Rabassó explica que «aquella Festa Major de 1975 va 
ser triomfant. Les mares dels falconers rebien felicitacions per 
les actuacions fetes durant les cercaviles i les exhibicions». 

A banda d’aquests grans èxits durant la Festa Major, eren clàs-
sics de la colla falconera els pilars de tres caminats durant 
les processons, els vanos i, en les cruïlles, alguna figura més 
complexa com les pires. La gresca era un tret característic dels 
Falcons, així com la seva diversitat de números, dos fets que el 
públic sitgetà valorava molt.

A l’esquerra, diversos pilars dels Falcons de Sitges durant 
la celebració de la Festa Major (Cedida per Cristòbal Martí-
nez Cobos). A la dreta, pira de deu. Plaça de l’Ajuntament. 

23 d’agost de 1975. (Cedida per Isidre Gómez) 
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L’any 1975 es completa amb la participació dels Falcons de  
Sitges en les festes de Santa Tecla i la festa anual dels Antics 
Alumnes de l’Escola Pia. Aquell any es va haver de canviar la 
data de la festa del centre educatiu per la mort del general 
Franco, el 20 de novembre de 1975.

Els Falcons de Sitges es trobaven en un moment molt dolç. 
Anaven assolint figures cada vegada més complicades, arri-
bant a un nivell tècnic molt elevat. Només els Falcons de Vi-
lafranca els superaven en la dificultat dels seus números. Per 
la seva banda, la colla de Vilanova era molt similar a la de 
Sitges. Existia una rivalitat molt sana per aconseguir superar-
se els uns als altres. En definitiva, els Falcons de Sitges es van 
consolidar dins el panorama falconer català. 

Diversos pilars dels Falcons de Sitges durant 
la celebració de la Festa Major



LA
 T

AR
LA

TA
NA

   
   

   
   

  E
ls

 F
al

co
ns

, p
oc

s i
 b

on
s

34

Els anys de la consolidació.  
1976 i 1977
Amb dos anys d’existència, els Falcons de Sitges estaven ple-
nament consolidats en el món falconer i, per descomptat, en 
la vida associativa, folklòrica, popular i cultural de Sitges. Com  
l’any anterior, els Falcons de Sitges no van faltar a la seva cita 
anual a l’Aplec de la Trinitat, que el 1976 es va celebrar el 13 
de juny. En algunes ocasions, la sortida a la Trinitat servia per 
fer més ambient de colla. Alguns exmembres recorden que a 
vegades el grup pujava el dia anterior, es quedava a dormir a la 
Creu de Sant Isidre i l’endemà anava cap a la Trinitat per fer-hi 
l’actuació, que sempre era ben rebuda. 

El 1976 fou l’any que s’arribà  pràcticament a la perfecció 
tècnica. I, a més, fou l’any que alguns falconers passaren a 
formar part de les files dels Castellers de Sitges. Això explica 
el perquè, a partir d’aleshores, les sortides a fora de Sitges 
es van anar reduint, i és que s’intentava que les sortides 
d’ambdues colles no coincidissin i, fins i tot, algunes es feien 
conjuntament.  

La Festa Major de Sitges de 1976 va destacar molt en la his-
tòria de la colla, ja que va ser quan va assolir una altra de 
les fites falconeres importants: el 3de6. Abans, però, de Fes-
ta Major, en una de les reunions preparatòries de les festes,  
l’alcalde d’aleshores, Vicenç Ibàñez, va preguntar als Falcons  

 
 
 
 
què volien cobrar per sortir a la Festa Major. Aquesta pregunta 
també es va formular a les altres colles participants. Aleshores 
els falconers, sorpresos de la qüestió, van respondre que «ells 
pagarien per sortir en la festa». Finalment, es va acordar que 
els Falcons de Sitges cobrarien 35.000 pessetes de l’època. 
Amb aquells diners, entre altres despeses, la colla va convidar 
a esmorzar el dia de Sant Bartomeu a tots els seus membres. 

Com ja s’havia fet en les dues anteriors festes majors, els Fal-
cons van participar en les dues processons, en la del 23 i en la 
del 24. Van enlairar pilars i vanos empalmats en les entrades 
de Sant Bartomeu i Santa Tecla, i van fer les seves exhibicions 
ja tradicionals. A diferència dels castellers, els Falcons no ac-
tuaven amb música de gralles; malgrat això, cada vegada hi 
havia més afeccionats que els seguien i més joves i infants 
que entraven a formar part de la colla. 

L’any 1976, els Falcons de Sitges, juntament amb els Caste-
llers de Sitges, van participar en la Festa dels Antics Alumnes 
de l’Escola Pia. Val a dir que la relació entre el centre educatiu 
i la colla era molt cordial. Algunes vegades la colla feia servir 
el gimnàs de l’escola per posar-se en forma i preparar algunes 
de les figures. 
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Bona sintonia 
entre falconers i castellers

Així mateix, les relacions entre falconers i castellers, en aquells 
moments, era bastant bona; fins i tot en la festa als Escolapis 
s’havia fet un 4de6 de germanor. Tot i que en els inicis dels 
Falcons de Sitges la relació entre falconers i castellers va ser 
nul·la, en aquelles dates els de la camisa blava anaven una 
mica faltats de personal i, tal com expliquen alguns exmem-
bres falconers, com que en els falcons hi havia gent tècnica-
ment molt bona els van anar a buscar. De fet, els Castellers 
de Sitges assajaven davant de la Rectoria, i els falcons feien 
el mateix a La Fragata. Durant un temps, alguns falconers, en 
acabar els seus assajos, pujaven a l’assaig dels castellers per 
fer proves amb ells. 

Ben bé van ser més d’una quinzena de membres dels Falcons 
entre els pisos de segons, terços i quarts, els que van apro-
par-se als Castellers de Sitges, i van participar activament de 
la colla. Durant uns anys no hi va haver incompatibilitat per 
lluir la camisa blava castellera i la camisa blanca falconera, ja 
que durant les processons els falconers anaven fent les seves 
figures. Quan era el torn de les exhibicions, com que la colla 
Falcons de Sitges actuava primer, els qui combinaven falcons 
i castells tenien temps de canviar-se la camisa blanca per la 
blava i actuar també amb els Castellers de Sitges. 

Durant ben bé tres o quatre anys, la bona sintonia entre amb-
dues formacions es veia al carrer, amb castells i figures falco-
neres de germanor. 

«Des dels falcons intentàvem que les actuacions a fora de Sit-
ges no coincidissin amb les dels castellers, així podíem anar 
a totes sense perjudicar una colla o l’altra, sempre tenint pre-
sent que primer era fer falcons», explica Josep Canalda, que 
era el president dels falcons.

Pira a la plaça de l’Ajuntament, on alguns membres 
falconers llueixen la camisa blava dels Castellers de Sitges. 
(Cedida per Carme Cantó)
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Durant l’etapa de Carles Rabassó com a un dels caps de colla 
dels Castellers de Sitges, els falconers van tenir un paper molt 
important en els troncs dels castells sitgetans. En molts dels 
pisos hi havia falconers en algunes de les posicions, fet que va 
confirmar que l’ajuda dels Falcons en l’evolució del fet caste-
ller sitgetà va ser molt destacada.

El 1977 va ser un any important pels Falcons de Sitges. S’en-
cetava amb una trobada falconera organitzada pel GER de Ri-
bes, el dia 6 de febrer. Hi van participar les colles de Sitges, 
Vilanova, Vilafranca i Llorenç del Penedès, i, per a l’ocasió, es 
van editar uns cartells i un programa de mà. 

Cartells de l’actuació de falcons al GER de Ribes

Actuació a l’Aplec de la Trinitat. 13 de juny de 1976 
(Cedides per Ramon Soler)
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A més de en l’Aplec de la Trinitat, on van tornar a enlairar 
els seus números i a gaudir de l’aplaudiment del públic, els 
Falcons de Sitges van ser presents en les festes del Poble Sec. 
Ara bé, la cita important de la temporada era, sens dubte, la 
Festa Major, i fou aquell any quan, fent un pas més endavant, 
la colla va carregar la seva primera pira d’onze, mai porta-
da a plaça fins aleshores. Així ho recull Francesc Berbegal en 
la seva crònica del «Món Casteller» en L’Eco de Sitges. «Amb 
veritable esperit de superació, any rere any, els entusiastes 
Falcons de Sitges intenten aconseguir cada cop construccions 
més dificultoses i arriscades; així, en la Festa Major aconsegui-
ren, entre d’altres, carregar la pira 5/5 o pira d’onze i el cinc de 
cintura, construcció de gran dificultat i que sols han assolit els 
falconers sitgetans.» Precisament, el cinc de cintura va ser l’al-
tra figura de màxima dificultat que els Falcons de Sitges van 
executar amb èxit, i van demostrar que els assajos que s’esta-
ven fent donaven els seus fruits. De fet, els assajos, que abans 
es feien a l’Escorxador, van canviar d’ubicació i es dugueren 
a terme a La Fragata o al Baluard. Era sobretot a l’estiu quan 
els assajos tenien molts curiosos que, en veure un grup de 
joves executar figures acrobàtiques, es quedaven bocabadats i 
amb ganes de veure’n més. Els assajos es feien els divendres 
a la nit i, pels més joves de la colla, eren l’excusa perfecta per 
sortir a la nit, ja que després sempre es quedaven petant la 
xerrada a la fresca o, algunes vegades, anaven al bar Pòker, 
al carrer Sant Pere, per acabar de passar l’estona. Manel Ale-
acar recorda una anècdota relacionada amb aquelles estades 
al bar Pòker. «Pels més joves, anar amb els grans al Pòker era 

molt important. En una ocasió ens van enganyar, perquè van 
demanar una beguda i nosaltres ens vam pensar que portava 
alcohol. Del cert, era batut de xocolata, sense cap tipus de be-
guda alcohòlica, però, com que érem innocents, ens ho crèiem 
tot». Un altre dels records dels assajos és que, en finalitzar les 
proves de les figures, molts falconers jugaven al churro, media 
manga, magotero o cavall fort, i més d’un ensurt hi havia ha-
gut pels cops que es donaven a l’esquena. Una de les sortides 
molt recordades es va fer el setembre de 1977. Va ser un cap 
de setmana amb totes les despeses pagades a Tàrrega. 

Molts recorden que va ser pels volts de l’11 de setembre, per-
què tenen encara en la memòria la imatge d’anar en direcció 
a Tàrrega i veure furgons de la policia en direcció a Barcelona. 
L’any 1977 es va fer la primera manifestació de la Diada Naci-
onal, després de la mort de Franco, i hi va participar més d’un 
milió de persones sota el lema «Llibertat, Amnistia i Estatut 
d’Autonomia». A banda d’aquests records, la sortida va estar 
marcada per alguns xivarris que els mateixos membres fal-
coners van ocasionar a l’hotel on estaven. Els més grans de 
la colla van haver de fer ronda de control a les habitacions 
dels membres més joves. En definitiva, entremaliadures de 
joventut. 

Per acabar l’any, els Falcons van participar una vegada més en 
la Festa dels Antics Alumnes de l’Escola Pia. És l’actuació que 
tancava, any rere any, la temporada falconera de Sitges. 
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Els Falcons de Sitges van tenir un paper integrador en la incor-
poració de la dona en la festa. En un article de L’Eco de Sitges, 
signat per LUX, amb el títol de «Besllums», s’indica un gran 
paper de la dona en la Festa Major de l’any 1977. L’article diu 
així: «L’element femení ha fet gran paper en la Festa Major 
passada, no només per les simpàtiques senyoretes del ball de 
les Gitanes, sinó també per les cimajadores dels Falcons i les 
dues que, amb habilitats “ad hoc”, tocaven els timbals del Ball 
de Diables amb sonoritats més fortes». 

Els Falcons de Sitges van incorporar com a membres algunes 
noies. La gran majoria eren nenes que van ser en aquells anys 
enxanetes, entre les quals van destacar Eva Marín, Eva Caballé 
i Sílvia Aleacar. En els Falcons tothom hi era ben rebut, i és que 
en els números i les figures que duien a terme hi havia lloc per 
a tots. Tothom hi participava activament, aspecte que tots els 
exmembres destaquen, perquè era una activitat que, tot i que 
no tenia la varietat d’edats entre els seus membres com podia 
passar en els Castellers de Sitges, hi havia una integració total. 
Els Falcons eren una colla que donava una participació activa 
a la joventut per Festa Major. 

Imatges d’un dels assajos dels Falcons a 
La Fragata, a partir dels anys vuitanta

A dalt, grup de nens falconers, entre els 
quals hi ha Sílvia Aleacar. Al mig, Eva Marín i, 

a sota, Eva Caballé, enxanetes sitgetanes
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5è. aniversari dels Falcons de Sitges
La colla ja era un element indiscutible més de la cultura popu-
lar de la vila, malgrat que alguns dubtaven de la seva tradició 
folklòrica. En tot cas, els sitgetans i sitgetanes veien els Fal-
cons com quelcom normal dins el teixit d’entitats i associaci-
ons que a finals dels anys setanta existien a Sitges. 

El 1978 és un any important pel folklore de Sitges, ja que va 
néixer l’Agrupació de Balls Populars, una entitat que va sor-
gir de la voluntat d’aixoplugar i vetllar pel manteniment dels 
balls populars a la vila. 

Pels Falcons de Sitges, aquell 1978 també va ser molt asse-
nyalat, ja que commemorava els seus primers cinc anys de 
vida. La celebració arribaria a les acaballes de l’any; abans, 
però, els Falcons de Sitges van participar, com ja era costum, 
en les seves sortides clàssiques i habituals del seu calendari. 
A principis de juny va arribar l’Aplec de la Trinitat, una sortida 
molt esperada pels Falcons, ja que era la que iniciava la seva 
temporada, tot i que ja estaven en marxa amb els assajos que 
feien a La Fragata. Moltes vegades altres balls o entremesos 
de la festa acompanyaven els Falcons de Sitges en la seva 
actuació a la Trinitat, però per a aquest grup de joves era una 
sortida molt divertida i especial, de la qual molts dels que un 
dia van ser falconers en guarden grans records. 

Una vegada passat l’Aplec de la Trinitat, els Falcons van par-
ticipar en les Festes del Poble Sec. Aquells anys era freqüent 
que la colla estigués en les festes dels barris més destacades. 
Primer ho van començar a fer al Poble Sec, però més enda-
vant també participarien en les Cases Noves. Ambdues festes 
veïnals eren l’inici de l’estiu a Sitges, una època intensa que 
significava assajos per preparar les seves actuacions de Festa 
Major i Santa Tecla. 

Tal com recull la crònica del «Món Casteller» de Francesc Ber-
begal, els Falcons de Sitges van anar a màxims en la Festa 
Major del 5è. aniversari, oferint als sitgetans unes estructures 
importants dins el panorama falconer. 

Pilar de tres tirant un coet. Durant una de les festes 
majors de la vila. (Cedida per Isdre Gómez)
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Aleshores, la de Sitges es podia considerar la segona millor 
colla falconera, per darrere dels vilafranquins. 

En les exhibicions festamajorenques (la que es feia després de 
la sortida de la bandera, abans del castell de focs i l’actuació de 
la Sortida d’Ofici), els Falcons van enlairar la pira de deu –que 
havien assolit per primera vegada feia tres anys–, les planxes, 
el quatre factorial i la piràmide de quatre, i van carregar el pilar 
de cinc. 

A banda d’això, la Festa Major era el punt més important de 
l’any pels Falcons de Sitges, no només per les estructures que 
provaven i assolien, sinó perquè eren dos dies de sortides i de 
vivències durant les processons. Un dels records de les cercavi-
les són els pilars caminats, on només es canviava el baix, sense 
desmuntar el pilar; és a dir, l’enxaneta i el dos dels pilars podien 
passar-se carrers i carrers enfilats en el pilar. 

Si una cosa caracteritzava els Falcons era la seva desimboltura 
durant les cercaviles. I és que a vegades es veien les enxanetes 
menjant un gelat o una bossa de patates; i algun pilar de tres 
havia anat a veure altres balls de la cercavila. S’ha d’aclarir que 
aleshores no hi havia tants balls i figures en el seguici com ara, 
i era més fàcil fer aquestes entremaliadures. Tantes eren aques-
tes que, fins i tot, s’havien fet pilars de tres amb l’enxaneta ti-
rant un coet amb una maça de diables. Aquest fet es repetia 
sovint, quan la situació ho permetia. 

Entre Festa Major i Santa Tecla, els Falcons de Sitges van parti-
cipar aquell 1978 en la Diada Nacional de Catalunya, que es va 
celebrar amb un èxit destacable. Tant els Falcons de Sitges com 
els castellers van oferir les seves exhibicions en aquella jornada 
històrica, tal com recull la nota d’agraïment de la Comissió de 
l’11 de Setembre a Sitges (3). 

 
 
(3) L’Eco de Sitges. 16 de setembre de 1978

Diada del 1978 al Cap de la Vila. 
(Cedida per Josep Canalda)



 
Dies més tard d’aquesta exhibició arribava una altra data desta-
cada del calendari: Santa Tecla, una festivitat que va esdevenir 
molt important en la trajectòria dels Falcons; i és que, en el marc 
de l’actuació, la colla va poder descarregar per primera vegada la 
pira d’onze. Si l’any anterior s’havia assolit, però només carregat, 
aquesta Santa Tecla es va completar amb èxit total. 

Abans de l’aniversari de la colla, els Falcons de Sitges van prendre 
part el 15 d’octubre en la Cloenda del Dia de la Colla dels Falcons 
de Vilanova. I uns quants dies més tard va arribar el seu dia. I és 
que, en un Cap de la Vila ple de gom a gom, els falconers sitgetans 
van celebrar els cinc anys amb una gran exhibició falconera, on no 
van faltar les figures més emblemàtiques i aquelles que feia poc 
que s’havien aconseguit descarregar.



L’exhibició del 5è. aniversari dels Falcons de Sitges es va iniciar amb 
una traca, com recull la crònica de Joaquim Domínguez. En el ma-
teix escrit, Domínguez fa referència a les enxanetes, en concret a 
una de les nenes que aleshores pujava i de qui destacava la seva 
valentia a l’hora de coronar les estructures, les quals s’anaven en-
lairant damunt l’entarimat de fusta que es col·locava per a aquestes 
exhibicions. 

D’entre les figures que es van exhibir en el 5è. aniversari van dest-
car la pira d’onze, la torre geperuda, el quatre de cintura, la tripira, 
el 3de5 i el pilar de quatre. Fins al moment, la colla no havia ce-
lebrat cap Dia de la Colla, així que, com recorden els antics mem-
bres, van decidir festejar la diada del 5è. aniversari perquè era una 
data rodona. D’aleshores endavant, aquesta mena d’actuacions es 
van anar repetint, perquè és quan més membres reunien per dur a 
terme aquestes figures i perquè tenien un gran seguiment. 

Celebració del 5è. aniversari dels Falcons de Sitges amb una 
exhibició de les seves millors figures, entre les quals estan 
els pilars de quatre girats, la torro-torre, l’escala de sis i la 
piràmide agenollats



La temporada falconera sempre arribava al seu punt final en 
l’exhibició que feien al pati de l’Escola Pia, amb motiu de la 
Festa de l’Associació d’Antics Alumnes del centre educatiu. 
Vanos empalmats, pires de set o de vuit pisos, i altres figu-
res eren enlairades per a l’ocasió. Un dels anys, els Falcons 
de Sitges van rebre una ceràmica amb una representació dels 
falcons. Josep Canalda, com a president de la colla, va ser l’en-
carregat de recollir-la. 

Imatges de les actuacions que els Falcons de 
Sitges feien en el marc de la Festa dels Antics 

Alumnes de l’Escola Pia, a finals d’any
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CAPíTOL 4

Els anys vuitanta



Després del 5è. aniversari de la colla, un esdeveniment molt 
important per als falconers sitgetans, la formació va continuar 
l’any següent amb les seves sortides habituals. Des de l’any 
anterior, i després de Josep Maria Esteban, Carles Rabassó i 
Ramon Soler, fou Isidre Gómez qui dirigí la colla. Malgrat co-
mençar el 1978, durant el 1979 Ramon Soler el va substituir, 
repetint així com a cap de colla, ja que Gómez estava fent el 
servei militar. 

El mes de juny d’aquell 1979, els Falcons de Sitges van parti-
cipar activament en les festes de Sant Joan. En les cròniques 
del setmanari L’Eco de Sitges s’explica que, després de l’ofici i 
a la capella de l’Hospital, es va fer la cercavila amb la Banda 
de la Creu Roja, les Majorets de Villalba dels Arcs, els Diables, 
els Falcons, l’Esbart Popular de Barcelona i els Castellers de 
Sitges. Un cop es va acabar la cercavila, es va fer un homenat-
ge a la parella de veïns més vella del barri.
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Un cop passada la cita de la Trinitat, els Falcons de Sitges van 
encarar una nova Festa Major, un dels moments de la tempo-
rada falconera més destacats juntament amb Santa Tecla. Per 
Festa Major els Falcons van participar en les processons del 
23 i 24 d’agost, a més de fer les seves tradicionals exhibici-
ons. Francesc Berbegal, en la seva crònica castellera, destaca-
va que els Falcons de Sitges van descarregar la pira de deu i 
van carregar un pilar de cinc aixecat per sota, dues estructures 
falconeres de gran nivell. Una mostra que la colla estava, ales-
hores, en bon estat de forma. Exhibició dels Falcons de Sitges al Poble 

Sec durant les festes de barri. (Cedides per 
Cristòbal Martínez Cobos)

Foto de grup dels Falcons de Sitges amb 
Rosó Carbonell. Aplec de la Trinitat. 1979. 

(Cedida per Ramon Soler)
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Tot just un mes després se celebrava Santa Tecla, on, com no 
podia ser d’una altra manera, els Falcons de Sitges també hi 
van ser presents al màxim. En l’exhibició de la Sortida d’Ofici 
els sitgetans van fer, entre altres figures, la torre geperuda i el 
pilar de quatre aixecat per sota. I després, a la tarda, van fer el 
pilar de cinc, tal com indiquen les cròniques d’aquell temps. 

Les actuacions dels Falcons de Sitges, però, no es limitaven 
només a festes majors i sortides a altres localitats, sinó que 
eren un dels grups populars que feien moltes exhibicions en 
el marc d’altres esdeveniments que se celebraven a la vila. 
Aquell 1979 es va dur a terme a l’octubre el XII Festival Inter-
nacional de Teatre, on es van executar diverses representaci-
ons amb motiu de l’Any Internacional del Nen, i els Falcons 
van actuar al Cap de la Vila. A més de l’exhibició dels falco-
ners, que va tenir gran afluència de públic i molt d’èxit, també 
hi va haver una cantada d’havaneres i rom cremat. 

L’any s’acabava, com sempre, amb la presència de les figures 
falconeres al pati de l’Escola Pia. Aquell 1979 els Falcons van 
amenitzar la festa dels Antics Alumnes de l’Escola Pia junta-
ment amb la Cobla Sitgetana. 

Pilar de tres durant la cercavila de Festa Major. 
(Cedida per Isidre Gómez)

Diferents moments de la participació dels Falcons 
de Sitges en la Festa Major de 1979.
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VII Diada de la colla 
Falcons de Sitges
El 1980 va ser un any de plena activitat pels Falcons de Sitges, 
amb Isidre Gómez de nou al capdavant de la formació; de fet, 
seria cap de colla durant onze anys més, convertint-se, així, 
en qui va ocupar durant més temporades aquesta responsa-
bilitat. 

Seguint la línia de participar en diferents esdeveniments que 
s’organitzaven a la vila, aquell any van encetar la seva tempo-
rada ben aviat. El 20 d’abril es duia a terme a Sitges l’elecció 
de la Pubilla de Catalunya. L’acte es va celebrar a La Fragata 
i, en el seu marc, hi van participar alguns dels balls de l’A-
grupació de Balls Populars, l’Escola de Grallers, una banda de 
música i els Falcons de Sitges. A banda d’executar les figures 
clàssiques, els falconers també van baixar per les escales de 
la Punta un pilar de tres. De fet, aquesta no era la primera 
vegada que ho feien, sinó que era un pilar que sovintejava 
en la baixada. Tot i això, l’espectacularitat de la imatge era 
destacable. 

Actuació dels Falcons a La Fragata en el marc de la 
presentació de l’elecció de la Pubilla de Catalunya
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El primer dia de juny arribava l’actuació de la Trinitat. La colla 
va compartir protagonisme amb els Gegants de la Vila, la Co-
bla Sitgetana i els dansaires de Vilanova. Fou aquell any quan 
s’inaugurà la nova pavimentació de l’ermita, i van ser dues de 
les enxanetes dels Falcons les encarregades de subjectar la 
cinta d’inauguració. 

Passades les festes del barri del Poble Sec, els Falcons assaja-
ven de valent per afrontar, com sempre, una nova Festa Ma-
jor. Assolint les seves estructures plantejades, la celebració va 
transcórrer sense incidents. Ara bé, van començar a aparèixer 
algunes crítiques cap al col·lectiu falconer, ja que, segons ex-
posaven alguns articulistes a L’Eco de Sitges, «són els falcons 
i els castellers els qui provoquen que la processó de Sant Bar-
tomeu vagi tan lenta». Com recorden alguns dels exmembres 
dels Falcons de Sitges, aquesta era una queixa molt recorrent. 
Els Falcons enlairaven, normalment, figures caminades, ja fos-
sin vanos o pilars. Isidre Gómez explica que «quan la processó 
es parava o en algunes cantonades, fèiem alguna pira o altres 
figures estàtiques que es muntaven molt ràpid». 

Les curses de pilars també eren molt habituals en les cercavi-
les de Festa Major. Manel Aleacar recorda una molt destacada 
pel que va passar: «En una de les curses de pilars al carrer 
Santiago Rusiñol, el baix va començar a caminar quan el dos 
encara no havia agafat al meu germà, i aquest va caure d’es-
quenes. Aleshores, per portar-lo pla fins a l’ambulància més 
propera, van desmuntar una porta i el van traslladar així a 
l’ambulància. No va ser res molt greu, però ens vam espantar 
una mica». 

A dalt, grup de falconers a l’Aplec de la Trinitat. A baix, participació 
dels Falcons de Sitges en la Festa Major de 1980
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Poc abans de Santa Tecla, els Falcons van ser convidats a 
actuar en el IV Dia de la Colla que els Falcons de Vilanova 
celebraven. Els sitgetans es van desplaçar fins a la locali-
tat veïna per enlairar les seves figures. Primerament, van 
ser rebuts pels amfitrions a la plaça Catalunya, des d’on es 
va iniciar la cercavila fins a l’entarimat que estava situat a 
la plaça de les Neus, al capdamunt de la Rambla. Després 
d’una sorollosa traca, un element que ja formava part de 
les actuacions falconeres, les dues colles van fer les seves 
respectives exhibicions. 

Els Falcons de Sitges van executar una de les seves millors 
actuacions, i és que van completar amb èxit la piràmide de 
quatre drets, la piràmide de cintura de quatre pisos, la pira de 
deu, l’escala de set, tres ventalls empalmats, un pilar de qua-
tre aixecat per sota i girat, i, per finalitzar, van poder descarre-
gar el pilar de cinc aixecat per sota. Val a dir que era la segona 
vegada que descarregaven aquesta figura, una fita falconera 
de nivell. Després de llurs exhibicions, els falcons de Sitges i 
de Vilanova van compartir un vermut i van concloure la festa 
amb uns pilars de quatre de germanor. 

Actuació dels Falcons de Sitges a Vilanova 
i la Geltrú el setembre de 1980.



Així que va acabar la diada dels falconers vilanovins, els de 
Sitges ja van posar la mirada en la seva actuació per les festes 
de Santa Tecla. El moment més destacat d’aquesta celebra-
ció va arribar amb la seva exhibició al punt de les dotze del 
migdia al Cap de la Vila. Entre altres figures que van dur a ter-
me, destaca que, novament, els Falcons de Sitges van assolir 
amb èxit la pira d’onze, el 3de6 i el pilar de cinc, tres de les 

estructures que, aleshores, molt poques colles executaven a 
plaça amb totes les garanties. Tal com es veu en les imatges, 
les exhibicions falconeres sempre acollien gran expectació, no 
només d’amics i familiars dels falconers, sinó també d’altres 
sitgetans que apreciaven la valentia dels joves en totes les 
seves figures, així com la seva varietat i la rapidesa amb què 
es muntaven i desmuntaven. 

Capdill dels Falcons de Sitges. 
(Cedida per Isidre Gómez)
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De la mateixa manera que havia passat feia dos anys, els Fal-
cons de Sitges van voler celebrar el seu 7è. aniversari amb una 
gran actuació al Cap de la Vila. La cita va ser el primer dia de 
novembre, i la colla va executar un gran ventall de figures, que 
el públic va aplaudir amb moltes ganes i agrat. En aquesta 
actuació els sitgetans van estar acompanyats dels seus ho-
mòlegs de Vilanova, en una tornada de l’actuació que havien 
fet conjuntament el mes de setembre a la capital del Garraf. 

Aquesta és la crònica publicada a L’Eco de Sitges, “després de 
la cercavila, en què les dues colles foren acompanyades dels 
grallers de l’Escola de Grallers de Sitges, i en acabar una estre-
pitosa traca, els falcons van realitzar les seves figures. En pri-
mer lloc, actuaren els Falcons de Vilanova, els quals realitza-
ren com a números més importants: la catedral, els ventalls, i 
intentaren la pira de deu, dos cops, sense èxit. En finalitzar, i al 
segon intent, van fer el pilar de quatre de la veracreu. Després 
actuaren els Falcons de Sitges, van realitzar la millor actuació 
que mai havien fet. Realitzaren perfectament dues piràmides 
de cintura de quatre, el tres de sis, dues piràmides agenollats, 
els ventalls, la torro-torre, la piràmide de quatre drets, la pira 
d’onze i el capdill. Per finalitzar, van carregar el pilar de cinc 
alçat per sota. La gran concurrència de públic aplaudí totes les 
seves evolucions. 

En acabar l’exhibició, les dues colles anaren a fer un piscolabis 
als jardins de la Societat Recreativa El Retiro, cedits gentil-
ment per a l’ocasió. Després, els falcons locals es van aco-
miadar dels seus veïns de Vilanova i anaren a fer un dinar al 
restaurant El Càntir. 

En finalitzar el dinar, es feren breus parlaments i s’entrega-
ren unes plaques commemoratives a l’actual cap de colla, 
Isidre Gómez, i a la que ha estat la primera enxaneta de la 
colla, Eva Marín. Després, la colla féu entrega al propietari 
del restaurant El Càntir, Joan Pinós, d’una fotografia emmar-
cada del primer pilar de cinc alçat per sota, per totes les 
atencions que la colla dels Falcons de Sitges ha rebut d’a-
quest qualificat restaurant. 

S’acabà la diada amb un sol lema i una sola intenció: “Que 
l’any vinent sigui millor”. La companyonia i l’alegria de la jo-
ventut que en ella respira ens fa pensar en el millor d’aquesta 
autèntica pinya d’amics que troben en els Falcons el més ade-
quat espai per expressar la seva alegria i bona convivència”.   

Els Falcons de Sitges tancaven la temporada, que havia estat 
de gran nivell, amb la seva actuació en la Festa dels Antics 
Alumnes de l’Escola Pia, que sempre es feia entre els mesos 
de novembre i desembre.

Celebració del Dia de la Colla dels Falcons de Sitges amb 
l’execució de diferents figures, com el tres de sis, el quatre 

factorial, l’escala o la pira d’onze, entre d’altres.
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Cal assenyalar que és a les acaballes de la dècada de 1970 
i a principi de la dècada de 1980 quan els Falcons van ser 
protagonistes d’una sèrie de cròniques firmades per Marianu. 
En aquestes explicava que el seu ajudant, en Cristòfor, estava 
tot el dia parlant dels Falcons i de les actuacions que feien. És 
també mitjançant aquestes cròniques a L’Eco de Sitges, de ca-
ràcter costumista, que es veu el tarannà dels Falcons de Sitges 
des d’ulls externs.  En una d’aquestes, s’assenyala un lema 
que el mateix Cristòfor deia amb entusiasme: «Els Falcons, 
pocs i bons!». 

Dos articles apareguts al setmanari L’Eco de Sitges 
el 1979 i el 1980, on s’exposa en una crònica costu-
mista el fet falconer
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Tensions entre castellers  
i falconers

Després d’uns anys de molt bona relació entre ambdues colles, 
tornen a sorgir tensions entre els castellers i els falconers que 
estaven en actiu dins el col·lectiu de les camises blaves. Com 
recorden alguns falconers, a poc a poc se’ls va anar apartant 
de les posicions que havien anat ocupant en les temporades 
anteriors, i sense cap explicació. També van succeir diferents 
episodis en què es veié latent el malestar en el si de la colla 
castellera, com en una actuació en la qual s’assenyalà amb el 
dit els falconers, atribuint-los d’haver empès massa la pinya i 
d’haver fet caure un castell, o com en alguns assajos en què hi 
hagué enganxades per comentaris fora de lloc.

La tensió es va fer pública quan els Falcons van publicar una 
carta (1) que, signada pel president Josep Canalda i el cap de 
colla Isidre Gómez, anava dirigida al president dels Castellers 
de Sitges, i en la qual denunciaven la discriminació que els 
membres falconers patien en el si de la colla castellera. La car-
ta no va tenir resposta, i el resultat va ser que molts falconers 
van deixar les files dels de la camisa blava i es van centrar 
només en els Falcons. 

Aquesta rivalitat, que era sana en certs moments i un xic vi-
ciada en d’altres, també es feia palesa per Festa Major i per 
Santa Tecla. En les entrades dels sants, els Falcons sempre 
intentaven enlairar els seus pilars abans que els castellers, i 
quan hi havia una exhibició no s’ajudaven els uns als altres. 
Alguns exmembres dels Falcons, però, remarquen que hi ha-
via alguns castellers que sí que feien mans en les figures, com 
Pepe Rodríguez i Pere Balcells, els quals, tot i que hi havia 
aquesta relació entre les dues formacions, no dubtaven a fer 
mans en els pilars falconers. 

 
(1) Carta publicada a L’Eco de Sitges el 20 de setembre de 1980.

Alguns moments de la Festa Major i de Santa 
Tecla en els quals mentre els falconers actuaven 
els castellers s’hi miraven
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Petit declivi
Va ser a l’inici dels anys vuitanta quan la colla va patir una da-
vallada important de membres. Alguns van plegar perquè la 
vida els portava per altres camins; d’altres ho van fer perquè 
simplement estaven cansats. En una de les actuacions del Dia 
de la Colla, i per evitar que els Falcons de Sitges fossin pocs, es 
va fer una crida a tots els exfalconers per poder fer una Gran 
Diada de la Colla. Se superà, així, el primer avís de la colla, en 
referència a la seva continuïtat dins el món falconer. 

Els Falcons de Sitges eren un grup que feia exhibicions en con-
gressos diversos. L’any 1981 s’encetava precisament amb la 
participació dels falconers sitgetans en les Jornades Europees 
Ferroviàries, que es van celebrar als jardins de la Societat Re-
creativa El Retiro el 3 de maig. Més de 400 congressistes van 
presenciar l’actuació. D’altra banda, els Falcons van ser pre-
sents en un acte de caràcter més familiar, ja que van enlairar 
diversos pilars en la sortida d’un casament molt especial: el 
president de la colla, Josep Canalda, es casava el 9 de maig, 
i els seus companys el van voler felicitar amb diversos pilars. 

La primera actuació del calendari falconer arribava amb l’A-
plec de la Trinitat, com ja era habitual. Entre altres figures, els 
sitgetans van enlairar en aquella ocasió un pilar de quatre, el 
quatre de cintura i la tripira. 

En el farcit calendari hi havia les festes del Poble Sec, on els 
Falcons van prendre part en la sortida d’ofici el dia de Sant 
Joan, juntament amb els Gegants petits, els Diables, el Ball 
de Bastons de noies i el petit Ball de les Gitanes, a més de les 
Majorets de Molins de Rei. 

Exhibició durant l’Aplec de la Trinitat
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Una altra de les actuacions poc habituals va ser per la Festa 
del Club de Futbol Suburense, al Camp Municipal d’Aiguadolç. 
En aquesta actuació hi va haver una de les caigudes més for-
tes que van patir els Falcons de Sitges. Es va fer un intent de 
pilar de quatre i va caure. En aquesta caiguda l’enxaneta es va 
lesionar, tal com recull la crònica de Josep Tutusaus (2). 

Una altra caiguda forta que va marcar la Festa Major de 1981 
va ser la que va patir Josep Canalda, president de la colla, i 
de la qual se’n va ressentir i molt. En les processons del 23 
i 24 d’agost els Falcons enlairaven figures caminades. Com 
explica el qui aleshores era el cap de colla, Isidre Gómez, 
«normalment no paràvem la processó per fer figures molt 
grosses, però aquell 1981 van provar la pira de deu o d’on-
ze». Executant aquesta pira al Cap de la Vila els Falcons van 
caure i, com a conseqüència, a Josep Canalda el van haver 
d’operar del genoll a l’Hospital Sant Camil. El president dels 
falconers va patir un trencament del planell tibial i li van ha-
ver de posar dos claus. «Mai he tornat a caminar com abans. 
Vaig passar-ho molt malament durant l’operació», recorda el 
mateix Josep Canalda sobre aquell episodi. 

Després de Santa Tecla d’aquell 1981, en una carta al director 
de L’Eco de Sitges (3) es criticà de manera oberta l’actuació i 
el desparpajo dels balls durant la processó. En la carta també 
s’apuntava que «falcons i castellers, a les viles que són propis 
d’allí, esperen el sant patró i aleshores aixequen les seves torres 
i castells en honor seu»; així doncs, deixava entreveure que no 
acompanyaven el sant, com feien els Castellers i els Falcons de 
Sitges. La carta va aparèixer el 5 de setembre i, una setmana 
més tard, va rebre la resposta de l’aleshores president de la Co-
missió de Festes, Salvador Mirabent Paretas, qui va exposar, pel 
que fa a falcons i castells, el següent: «Si haguessin fet el que 
se’ls ordenà, que per fer castells es desplacessin de la corrua de 
la processó i anessin a fer-los allà on hi hagués places o quatre 
cantons, rendint homenatge a la processó, aquesta passaria per 
davant d’ells i tot en general aniria més bé. Ara bé, si a pesar 
de les ordres, dels precs dels qui porten l’organització, es fa cas 
omís, es donen els resultats deplorables esmentats» (4).

 
(2) L’Eco de Sitges. 20 de juny de 1981. Pàgina d’Esports. 
(3) L’Eco de Sitges. 5 de setembre de 1981. Pàgina 14.  
(4) L’Eco de Sitges. 19 de setembre de 1981. Pàgina 19. 

Diferents moments dels Falcons de Sitges 
durant la Festa Major de 1981
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Aquesta no era l’única problemàtica per la qual els falcons es van 
veure esquitxats. I és que aquell any, per Santa Tecla, s’organitzà 
de manera espontània una festa major davant del bar Pòker, un 
dels locals on els falconers, així com altres sitgetans dels balls 
populars, es reunien. El 10 d’octubre va aparèixer a L’Eco de Sit-
ges una carta del Comité d’ERC de Sitges, en la qual es denuncià 
aquesta festa i la manca de control al carrer Sant Pere, en concret 
davant del Pòker, fent referència a la festa improvisada en què un 
seguit de sitgetans hi van prendre part. La contesta no es va fer 
esperar: Jordi Cubillos, altres representants dels Grallers de Sit-
ges, els Falcons, el Ball de Bastons, l’Agrupació de Balls Populars, 
la pubilla de Sitges d’aleshores i altres 137 sitgetans més, van 
publicar una rèplica en defensa del que es va dur a terme aquella 
nit de la revetlla de Santa Tecla. Així mateix, també van donar 
suport l’Escola de Grallers i Timbals de Gràcia, que participaven 

en els actes oficials de Santa Tecla i també van ser presents en la 
celebració improvisada al carrer Sant Pere. 

Conflictes a part, els Falcons de Sitges van encarar el darrer tram 
de la temporada amb la seva actuació del Dia de la Colla. El 18 
d’octubre, acompanyats dels seus companys de Vilanova, van fer 
una exhibició als jardins d’El Retiro, en la qual, entre altres figures, 
van destacar la pira d’onze, dos quatres de cintura, l’escala o els 
pilars. 

Aquell 1981 es recorda en la història dels Falcons de Sitges 
perquè van demanar que es compongués una tonada especí-
fica perquè acompanyés les seves actuacions. L’encàrrec se li 
va fer al graller sitgetà Blai Fontanals i Argenté, que va com-
pondre el Toc dels Falcons de Sitges.
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Dia de la Colla dels Falcons de Sitges als 
jardins de la Societat Recreativa El Retiro

Partitura del Toc dels Falcons de Sitges, creada per Blai Fontanals el 1981. 
(Cedida per Xavier Güell Cedra, del seu treball «Els Falcons a Catalunya»)
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L’any següent, el 1982, marcà un punt i seguit en l’evolució 
dels Falcons de Sitges. Després de la caiguda soferta durant la 
darrera Festa Major, en la qual Josep Canalda va rebre la pitjor 
part i l’hagueren d’operar del genoll, hi va haver canvis en el 
si dels Falcons. Ja feia temps que alguns dels membres que 
havien començat aquesta aventura al municipi havien deixat 
la colla per un motiu o altre, tot i que encara en quedaven 
d’aquell grup d’amics que va encetar el fet falconer sitgetà. 

Dins la colla es va viure una mica de revolta, tal com recor-
den alguns dels seus exmembres. Va començar a sorgir la 
idea que sempre estaven al capdavant els mateixos, i hi havia 
un grup de joves amb ganes d’involucrar-se més i fer canvis. 
És en aquest moment, i a causa de motius laborals i també 
de la caiguda, quan Josep Canalda decidí deixar el càrrec de 
president que ocupava. Aleshores se celebrà una assemblea i 
va sorgir una nova junta directiva, de la qual van formar part 
Francisco Contreras, com a secretari, administrador i tresorer 
de la colla, els germans Jordi i Ramon Bosch, i Cristòbal Cobos, 
entre d’altres. Isidre Gómez, tot i els canvis, es va mantenir 
com a cap de colla. 

Aquest relleu generacional es va fer sense massa inconve-
nients, tot i que hi va haver algunes veus discrepants. Els qui 
aleshores es van posar al capdavant de la colla van mantenir 
el mateix tarannà de sempre. Com explica Cristòbal Cobos, 
«eren uns anys de crisi i, per tant, no hi havia diners per fer 
massa sortides. La colla es va dirigir a la Generalitat de Catalu-
nya per tal de rebre alguna subvenció que permetés continuar 
amb algunes sortides, com s’havia fet a l’inici dels Falcons. 
Però la cosa estava molt difícil i vam haver de lluitar molt». 
Tot i no realitzar sortides a fora, els Falcons de Sitges sí que en 
van mantenir les habituals del seu calendari local. 

Després de la seva participació en les festes del barri del Poble 
Sec, el juliol de 1982, van prendre part en la inauguració del 
Mundialet, una competició que es va portar a terme a l’estadi 
Narcís Sala, el camp del Club de Futbol Sant Andreu, en el 
marc de la celebració del Mundial de Futbol, que aquell any se 
celebrà a l’Estat espanyol. El Mundialet tenia com a objectiu 

mostrar una altra cara del futbol, no menys important que 
la professional: el futbol base. Aquesta competició es va fer 
en diferents seus arreu de Catalunya. Els Falcons de Sitges hi 
van fer una exhibició, juntament amb els de Vilafranca, Sant 
Vicenç dels Horts i La Ràpita, així com altres manifestacions 
culturals, com colles bastoneres i sardanistes d’arreu del ter-
ritori català. 

Un esdeveniment molt destacat en el món dels Falcons va 
tenir lloc aquell 1982, quan es van celebrar els 50 anys d’e-
xistència del fet falconer a Catalunya. La trobada es va dur a 
terme a Sant Vicenç dels Horts el 6 de juny, i va reunir totes les 
colles falconeres del moment. Els de Sant Vicenç dels Horts 
van ser els amfitrions, i és que era la colla falconera més anti-
ga en actiu. 

Seguidament va tenir lloc un altre acte destacat en el món de 
la cultura popular. El 1982 s’organitzà el I Congrés de Cultura 
Tradicional i Popular de Catalunya (5). En el marc d’aquesta 
trobada es van fer diferents jornades d’estudi sobre diversos 
elements de la cultura catalana. En aquest sentit, es parlà de 
música, cançó, dansa, esbarts, festes tradicionals, imatgeria, 
teatre, rondallística, jocs, oficis menestrals, indumentària, et-
nografia, entitats, patrimoni, perspectives de futur, gastrono-
mia, valoració sociològica, castellers i, també, de falcons. 

La jornada de l’àmbit dels falcons se celebrà el 28 d’agost a 
Vilafranca del Penedès. A la capital de l’Alt Penedès es van 
reunir representants de totes les colles del moment per tal de 
presentar diverses ponències sobre el fet falconer a Catalunya. 
Per part dels de Sitges van assistir en aquesta jornada Isidre 
Gómez, el cap de colla; Francisco Contreras, el president-se-
cretari, i els germans Jordi i Ramon Bosch. De la trobada es 
van treure unes conclusions, que es van recollir en la Memòria 
del Primer Congrés de Cultura Tradicional i Popular . 

 
(5) Memòria del Primer Congrés de Cultura Tradicional i Popular. Inclou: «Abans i 
després de la celebració del cinquantenari dels Falcons de Catalunya».
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En les conclusions s’exposava que, després de la celebració 
del cinquantenari dels Falcons a Catalunya i de la celebració 
de la jornada de treball relacionada del Congrés, els falcons 
estaven plenament integrats en el conjunt que forma la Cul-
tura Popular Catalana. 

També es diferenciaven de la resta de colles els Falcons de 
Sant Vicenç dels Horts i els Falcons de Llorenç del Penedès, 
ja que aquestes colles seguien la tradició la tradició originària 
dels falcons, és a dir, com a grups gimnàstics. S’exposava que 
els falcons, des de 1958, havien evolucionat, i tots estaven 
reconeguts en els municipis als quals pertanyien. Un altre as-
pecte del qual se’n parlà va ser l’existència d’una assegurança 
mèdica per als membres de les colles durant les actuacions. 
Les conclusions van recollir l’agraïment de les colles per la 
subvenció de la Generalitat per a aquest concepte. Dos punts 
més que es van posar damunt la taula en la jornada a Vilafran-
ca van ser la música i els mitjans de comunicació. 

Pel que fa a la música, se’n va destacar l’absència inicial en 
les exhibicions falconeres, però que amb el pas dels anys ja va 
ser present a través de la gralla. El segon aspecte tractat van 
ser les errades dels mitjans de comunicació de l’època a l’hora 
d’escriure sobre els falcons, ja que, segons s’exposava, confo-
nien els falcons amb els castellers. És per aquest motiu que 
s’acordà fer una explicació pública sobre què eren els falcons, 
fer-ne, fins i tot, pedagogia, i crear una Coordinadora de Colles 
Falconeres de Catalunya. 

A banda de l’àmbit falconer, el món cultural de Sitges va estar 
molt ben representat, i és que diversos sitgetans i sitgetanes 
van participar en altres jornades d’àmbits d’estudi diversos. 

La cloenda del Congrés va tenir lloc a Girona els dies 10, 11 
i 12 de desembre. Els Falcons de Sitges van rebre un diplo-
ma acreditatiu conforme havien participat activament en els 
actes. 

A l’esquerra, els Falcons de Vilafranca durant la seva exhibició en la jornada d’estudi dels falcons que es va portar a terme a Vilafranca. A 
la dreta, diploma, pòster i moment de recollida del recordatori de la colla de Falcons de Sitges al I Congrés de Cultura Tradicional i Popular
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Abans, però, de la jornada de treball a Vilafranca, els de Sitges 
van poder gaudir de la seva Festa Major, per la qual, com ja 
era habitual, van participar en les dues processons i van fer les 
seves exhibicions del 23 al vespre i del 24 a la sortida d’ofici. 

Els Falcons de Sitges seguiren la seva activitat durant els dos 
anys següents. Després d’un declivi puntual, en la colla va 
anar variant el seu nombre de membres. Un dels aspectes es-
sencials d’aquesta situació és que costava molt que hi entrés 
gent nova, i la que hi havia va anar plegant progressivament. 
Aquest seria el preludi que finalment explicaria la seva desa-
parició, uns anys més més tard. 

El 1983 es va iniciar, com ja era habitual, amb la diada de l’A-
plec de la Trinitat, en la qual els Falcons van participar junta-
ment amb els Gegants Americanos i els Capgrossos. També 
van participar en les festes dels barris del Poble Sec i les Cases 
Noves. Era en el marc d’aquestes festes quan els falconers apro-
fitaven per demostrar el seu alt nivell de forma. 

Com ja havia passat anys enrere, els Falcons van estar pre-
sents en alguns esdeveniments de caràcter personal dels 
membres. A banda de la participació en el casament de Jo-
sep Canalda, la colla també va estar present a la sortida del 
casament del seu cap de colla, Isidre Gómez, al Santuari del 
Vinyet el 8 d’octubre de 1983. A més, també va assistir a la 
comunió dels enxanetes Saül Capdevila i Eva Caballé, entre 
altres celebracions. 

A dalt, en primer terme, un vano dels Falcons de Sitges, i, en segon terme, 
dos pilars caminats. A baix, escala de 7. Actuació dels Falcons de Sitges a 
les Cases Noves. 1984
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Retaule. Actuació dels Falcons de Sitges 
a les Cases Noves. 1984
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CAPíTOL 5

La desaparició
dels Falcons de Sitges
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A partir de 1985 s’inicià el darrer tram de l’existència dels 
Falcons de Sitges. En els anys anteriors, la colla havia anat 
trampejant la problemàtica del nombre de membres falco-
ners. Durant quatre anys més els Falcons de Sitges van con-
tinuar la seva activitat, si bé reduint el nombre d’actuacions 
que feien respecte als primers anys, quan les sortides eren 
pràcticament cada cap de setmana en època estival. 

En aquesta darrera etapa dels Falcons de Sitges, van ser Ju-
anjo Martí, Francisco Cazorla, Magí Almirall, Cristòbal Cobos i 
Xavier Capafons, entre d’altres, els qui es van responsabilitzar 
de la colla. Isidre Gómez va continuar sent el cap de colla fins 
un any abans de la desaparició. 

A banda de la participació dels Falcons en la festa de la Tri-
nitat, les festes de les Cases Noves, la Festa Major i Santa Te-
cla, el 1985 van estar presents, juntament amb el Grupo de 
Danzas de Nuestra Señora de Tanos, en una actuació al Cap 
de la Vila en el marc de la visita d’una representació de la 
Comunitat de Cantàbria. Aquesta exhibició és un exemple més 
de com els Falcons de Sitges era un grup folklòric popular que 
amenitzava qualsevol acte, tal com s’ha pogut veure al llarg 
de la seva història. 

Aquell any, després de Santa Tecla, els Falcons, a banda de ser 
anomenats per les seves atrevides figures i per les exhibicions 
que duien a terme al Cap de la Vila, eren també, per enèsima 
vegada, el centre d’una polèmica que, any rere any, inundava 
els articles d’opinió i les cròniques publicats a L’Eco de Sitges, 
en els quals es demanava que fos la Moixiganga de Sitges la 
que presidís la processó religiosa, i no els castellers i els fal-
cons, ja que sovint se’ls responsabilitzava de la duració de la 
processó i que aquesta anés tallada. Malgrat el pas dels anys, 
la desaparició d’ambdues colles i la no-participació de la Colla 
Jove de Castellers de Sitges en les cercaviles, aquesta proble-
màtica de la duració continua vigent. 

El 1986 i el 1987 el calendari falconer fou exactament igual; 
ara bé, cal destacar que el 1987 els Falcons de Sitges van 
estar a punt de no participar en la festa de la Trinitat, com  

 
recullen els escrits del setmanari local (1): «Els Falcons, fi-
dels a la Festa de la Santíssima Trinitat, no constaven en el 
programa perquè no sabien si podrien pujar, el que ens feia 
estar una mica consirosos; però a la vigília ja ens digueren 
que sí que pujarien i que es lluirien com mai. Un gran aplau-
diment premià els seus castells. Felicitats, minyons, i tireu 
endavant». 

Aquests van ser els primers símptomes que la cosa anava 
de caiguda. Tots els exfalconers remarquen que el problema 
essencial era la falta d’efectius a la colla; que molts anaven 
plegant i no entrava gaire gent; que era difícil trobar canalla 
nova que volgués participar; i que, a poc a poc, el fet falconer 
va anar minvant. Tot i així, encara van continuar dos anys més. 

A l’esquerra, escala de sis en la Matinal d’una Festa Major. (Cedida per Cristòbal 
Cobos). A la dreta, pira de nou en una de les exhibicions al Cap de la Vila per Festa 

Major o Santa Tecla. (Cedida per Juanjo Martí). Anys vuitanta

 
(1) L’Eco de Sitges. 27 de juny de 1987. Pàgina 12. L’Aplec de la Trinitat.
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L’any 1988 els Falcons de Sitges no van faltar a la cita de la 
Trinitat, on van compartir protagonisme amb els gegants, els 
bastons i les sardanes. Després van arribar la Festa Major i 
Santa Tecla, en les quals ja no participarien els Castellers de 
Sitges, que, malauradament, van desaparèixer del folklore sit-
getà. Com a anècdota, a L’Eco de Sitges de la Festa Major els 
Falcons van ser anomenats en dos poemes publicats: el pri-
mer, titulat «Invitación a la Matinal», de Carles Ballester; i el 
segon era un poema de M. Vinyet Lara i Bertran, titulat «Acta». 

El mateix any, Isidre Gómez, el cap de colla, va anunciar que 
deixava els Falcons de Sitges. Plegà perquè, tal com ell ma-
teix explica, des del primer dia en què va entrar als Falcons 
havia dit que quan fes 30 anys deixaria la colla, i aquell 1988 
seria el seu darrer any. En substitució d’Isidre Gómez va aga-
far les regnes en Cristòbal Cobos. 

Si el 1988 van desaparèixer els Castellers, els Falcons de 
Sitges hi van anar darrere l’any següent. El 15 de juliol de 
1989 la colla, mitjançant una nota a L’Eco de Sitges, anuncià 
la celebració d’un sopar amb motiu de la dissolució dels Fal-
cons. Com recorden Magí Almirall, Cristòbal Cobos i Juanjo 

Martí, veient els pocs membres que quedaven, que anaven 
als assajos i també a les actuacions, van decidir dissoldre 
els Falcons de Sitges, però ho volien fer de manera elegant, 
sense problemes, i és que en cap moment es va plegar per 
desavinences dins el grup, sinó precisament per manca d’e-
fectius. És aleshores quan es va organitzar aquest sopar, 
mitjançant una crida a tots els falconers que, en algun mo-
ment dels 15 anys de duració de la colla, que n’havien sigut 
membres. 

El sopar se celebrà el 28 de juliol al restaurant La Masia. 
D’aquesta manera es va posar punt final a un grapat d’anys 
d’actuacions, exhibicions, dies de la colla, festes de la Trini-
tat, de les Cases Noves, del Poble Sec, etc. dels Falcons de 
Sitges. 

Magí Almirall explica que, després de la dissolució, els Fal-
cons encara tenien un número de compte bancari amb al-
guns diners. Aquests es van donar a l’Hospital de Sitges, i 
tota la documentació de la colla (estat de comptes, llibres 
d’actes i altres documents relacionats amb els Falcons) es 
van cedir a l’arxiu de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges. 

Diferents moments de la participació dels Falcons de Sitges 
durant diverses festes majors dels anys vuitanta
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CAPíTOL 6

La Colla Nova 
de Falcons de Sitges
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Els Falcons de Sitges decidiren acabar de manera elegant la 
seva activitat amb un sopar amb totes les persones que havien 
estat a la colla en algun moment o altre de la seva existència.

Algunes d’aquestes persones, però, no havien perdut la il·lusió 
de continuar tenint una colla falconera a la vila; així doncs, 
amb empenta i ganes de tirar endavant, van decidir crear la 
Colla Nova de Falcons de Sitges. Cristòbal Cobos, darrer cap 
de colla dels Falcons de Sitges, Magí Almirall i Jordi Baqués 
van ser alguns dels qui van estar al capdavant d’aquesta nova 
formació. Per evitar tenir el mateix problema que en els dar-
reres anys dels Falcons de Sitges, és a dir, la falta d’efectius a 
la colla, es buscà l’empara de l’Agrupació de Balls Populars, ja 
que es creia que estant dins l’entitat seria més fàcil enganxar  
la gent perquè fes falcons. 

Així doncs, com es recull en l’acta de l’Agrupació de Balls Po-
pulars corresponent al 8 de setembre de 1989, només dos 
mesos després de la dissolució de l’antiga colla de falcons, la 
Colla Nova de Falcons de Sitges proposà la seva entrada a l’A-
grupació de Balls Populars. La Junta Directiva, aleshores presi-
dida per Valentí Mongay, acceptà sense problemes aquesta 
nova incorporació. 

A pocs dies de Santa Tecla, la formació va passar a pertànyer 
al teixit de balls i entremesos de l’Agrupació de Balls Populars. 
Les actes d’aquells anys exposen que des de la mateixa Agru-
pació de Balls Populars se’ls va signar un taló perquè pogues-
sin adquirir faixes i mocadors. 

Quan es va engegar la Colla Nova de Falcons de Sitges es van 
anar a cercar antics membres, alguns dels quals van entrar en 
la nova formació; d’altres, per edat, no van perpetuar la seva 
relació falconera amb la colla.

Assaig a la plaça Catalunya de la 
Colla Nova dels Falcons de Sitges
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Una faixa de color vermell, però el 
mateix tarannà

La Colla Nova de Falcons de Sitges, tal com expliquen els seus 
antics components, va triar el color vermell per a la faixa i el 
mocador per distingir-se de l’antiga colla. Ara bé, tot i que el 
color era diferent, el tarannà era el mateix que el dels Falcons 
de Sitges. Sí que és veritat que va haver-hi renovació de gent, 
però els falconers van seguir fent algunes sortides clàssiques 
del calendari, com la pujada i l’exhibició a La Trinitat. Pel que 
fa a les festes patronals, van participar per la Santa Tecla els 
anys 1989 i 1990, i en la Festa Major de 1990. 

En els mesos previs de la Festa Major de 1991, la Junta Direc-
tiva de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges va relatar en les 
actes de les seves reunions que «no tenien notícies» dels fal-
coners. El cert és que en la relació dels entremesos i balls po-
pulars del programa de la Festa Major de 1991, la Colla Nova 
de Falcons de Sitges ja no hi apareixia, a diferència del 1990.

Malgrat aquesta fugaç activitat, la Colla Nova de Falcons de 
Sitges va aconseguir reunir entre vint-i-cinc i trenta membres 
els mesos que va estar en actiu. Com afirmen els seus ex-
membres, el grup de la faixa vermella no va tenir mai el nivell 
tècnic que havien aconseguit els Falcons de Sitges, tot i que 
s’havien realitzat figures com la pira de deu. 

Com en la darrera etapa dels Falcons de Sitges, Cristòbal Co-
bos va ser el cap de colla de la nova formació falconera sit-
getana. De fet, no ho havia de ser ell, sinó que aquest càrrec  
l’havia d’ocupar Jordi Baqués. Per motius diversos, finalment 
es va optar per Cobos, tot i que la seva feina feia que moltes  

 
 
 
 
vegades els assajos els dirigís en Jordi Baqués, mentre que 
Cobos es responsabilitzava de la colla en les sortides i actua-
cions davant el públic. Els assajos es realitzaven dos cops per 
setmana a la plaça Catalunya, tot i que al començament s’ha-
via assajat al pati del Palau del Rei Moro, seu de l’Agrupació de 
Balls Populars de Sitges.

Cristòbal Cobos recorda una caiguda durant una de les exhi-
bicions al Cap de la Vila. Va decidir enlairar una pira amb més 
pisos que les executades pels Falcons de Sitges, perquè en 
aquella actuació hi havia antics membres i aficionats dels fal-
cons. Cobos recorda que quan l’antic cap de colla dels Falcons 
de Sitges, Isidre Gómez, va veure la voluntat dels joves falco-
ners, va atansar-se a plaça per alertar de la temeritat. Final-
ment, aquest intent de pira va fer llenya, sense conseqüències 
físiques per a cap falconer. 

La manca de continuïtat en els assajos i el fet que cada vegada 
hi hagués menys gent que hi assistís, van fer que la formació 
es dissolgués al cap d’any i mig de la seva creació. La nova 
formació es desfeia pels mateixos motius que la colla que la 
va precedir, és a dir, per manca de gent i poca renovació. 

Quan es tancà aquesta etapa de la Colla Nova de Falcons de 
Sitges, Magí Almirall, com a responsable de la tresoreria de la 
formació, va donar els diners que quedaven en el compte cor-
rent de la colla a l’Agrupació de Balls Populars de Sitges. És en 
aquest moment quan, després de més de 16 anys d’activitat 
falconera a la vila de Sitges, aquesta acaba morint. 
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APÈNDIX

Les figures falconeres
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Els Falcons de Sitges, com altres colles, executaven en les se-
ves actuacions i exhibicions un seguit de figures que a conti-
nuació es detallen i s’expliquen. Les figures que es recullen 
en aquest apartat s’anomenen pel nom que rebien per part 
dels Falcons de Sitges. Val a dir que, en altres formacions, les 
mateixes estructures tenen una nomenclatura diferent. Algu-
nes de les estructures, com es pot comprovar tot seguit, tenen 
moltes similituds amb les dels castells, ja que, tal com s’ha 
explicat anteriorment, els sitgetans van agafar la tendència 
marcada pels Falcons de Vilafranca, una línia molt més cas-
tellera que no pas gimnàstica, com la dels Falcons de Llorenç 
del Penedès o els Falcons de Sant Vicenç dels Horts.

Les figures que s’esmenten són les que van conformar la 
majoria del repertori dels Falcons de Sitges, tot i que van 
incorporar variants per enriquir més el programa de les actu-
acions o, també, per la variació del nombre d’efectius dispo-
nibles. A més a més, durant les entrades de Sant Bartomeu 
i Santa Tecla a l’església, els Falcons de Sitges executaven 
quatre pilars de dos i tres pilars de tres lligats per la cintura. 
I els enxanetes coronaven aquests pilars amb ciris encesos a 
la mà per retre honors als patrons de la vila.
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PILAR

El pilar és una construcció d’origen casteller, d’estructura sim-
ple i formada per un falconer damunt un altre. La dificultat 
recau en el nombre de falconers que s’aconsegueixen alçar i 
l’equilibri que han de tenir per no caure. Els Falcons de Sitges 
solien executar el pilar de tres, normalment caminat. També 
executaven el pilar de quatre, que, a vegades, s’aixecava per 
sota. En algunes actuacions s’executaven els pilars de quatre 
nets, és a dir, sense pinya que els sostingués, i girat 360 graus. 
En darrer terme, els sitgetans també tenien en el seu repertori 
el pilar de cinc i el pilar de cinc aixecat per sota. Aquesta figura 
s’utilitzava sovint per finalitzar les exhibicions.

Pilar de cinc aixecat per sota.  
Actuació a Vilanova. Setembre de 1980
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PIRA

La pira és un dels números falconers per excel·lència. Aquesta 
figura es pot executar amb diversos pisos d’alçada. Els sitge-
tans normalment executaven les pires de nou, deu i onze pisos. 

Avui dia les colles en actiu també han assolit la pira de dotze i 
tretze pisos, i els Falcons de Vilafranca van enlairar per la Festa 
Major de Sant Fèlix de 2014 la primera pira de catorze de la 
història. En algunes localitats la pira s’anomena pel nombre 
de falconers que s’enlairen un damunt l’altre en cada una de 
les rengles. D’aquesta manera, hi ha la pira de 5x5, que és la 
d’onze; la de 6x5, que correspon a la de dotze pisos; per últim, 
la 6x6, que és la de tretze pisos; i, per últim, la inèdita pira de 
7x6, que és la de catorze. Els Falcons de Sitges havien executat 
com a màxim la pira d’onze pisos. 

La pira és una de les figures amb un nivell de dificultat més 
elevat, no només pel fet que hi participa un bon nombre de fal-
coners i, per tant, és una estructura que pesa molt, sinó també 
per l’equilibri que s’ha de demostrar durant la seva execució, ja 
que el pes l’aguanten amb els genolls els del primer pis, i amb 
les mans i l’esquena la resta de pisos. 

Aquesta figura s’executa de la següent manera. En el primer 
pis (el que toca a terra) es col·loquen dos falconers en posi-
ció agenollada i encarats. El segon pis són dos falconers més 
que es posen, mirant-se un enfront de l’altre, amb el cos en 
angle de 90 graus i les mans recolzades a les esquenes dels 
del primer pis. El tercer pis es col·loca com el segon, però amb 
els peus damunt les esquenes dels falconers que estan de ge-
nolls. La pira es va enlairant col·locant la resta dels pisos de la 
mateixa manera, fins que la figura es considera coronada quan 
l’enxaneta es posa dempeus damunt l’esquena del darrer pis i 
amb els braços en creu. 

Pira d’onze dels Falcons de Sitges 
en l’exhibició del Dia de la Colla
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TRIPIRA I  
TRIPIRA AMB PILAR

La tripira és una de les variants de la pira, en la qual enlloc 
d’haver-hi dos falconers per pis n’hi ha tres. Val a dir que 
aquesta figura els Falcons de Sitges l’executaven poc i no amb 
tants pisos com la pira. També hi ha una variant més, que és la 
tripira amb pilar, per la qual dins l’estructura s’enlaira un pilar. 
A aquesta figura també se l’anomena ‘El Pou’. 
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RETAULE

Una de les estructures inventades pels Falcons de Sitges va 
ser el retaule. Aquesta figura ja es va executar en la prime-
ra Trobada de Colles de Falcons de Catalunya, en la qual els 
sitgetans van participar. Per tant, des dels inicis de la colla ja 
s’executava en les exhibicions i actuacions. 

Tot i que la seva execució no és complicada, el retaule és una 
figura molt plàstica, en la qual hi participen diferents falco-
ners en posicions ben diverses. La figura s’inicia amb dos fal-
coners que estan asseguts a terra, un davant de l’altre, agafats 
amb els braços estirats i les cames creuades entre si. Damunt 
d’aquests s’hi col·loquen dos més drets agafats per les espat-
lles com una torre castellera. Darrere d’aquests hi ha dos fal-
coners per banda, un darrere l’altre, dempeus i agafats per la 
cintura. Damunt del que queda més enfora, s’hi col·loca un 
altre falconer de genolls sobre les espatlles i recolzant-se de 
mans damunt les espatlles del falconer de davant seu. Da-
munt d’aquest falconer agenollat s’hi col·loca un altre mem-
bre agenollat damunt les esquenes i recolzat en les espatlles 
dels falconers que estan drets, en forma de torre castellera. 
Per coronar el retaule, l’enxaneta es posava dempeus damunt 
les esquenes d’aquest segon pis d’agenollats, un peu a cada 
esquena. Vegeu-ne la imatge. 

Retaule dels Falcons de Sitges a la Fragata, en una 
de les Trobades de Colles de Falcons de Catalunya
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LES PLANXES

Les planxes són una altra de les figures dels sitgetans més 
plàstiques, però, a la vegada, amb un grau elevat de dificul-
tat. Aquesta figura consisteix en una torre de dos pisos (dos 
falconers drets, un davant de l’altre i agafats per les espat-
lles, en cada pis); darrere de cada rengla de la torre s’enlaira 
un pilar de dos falconers. Per aquest pilar s’enfila un tercer 
falconer, que es col·loca completament estirat recolzant les 
seves mans damunt les espatlles dels falconers que estan a la 
torre, mentre que els seus genolls els subjecta el falconer del 
pilar. Per acabar de coronar aquesta figura falconera, l’enxane-
ta puja per un pilar de tres i es col·loca dempeus damunt les 
esquenes dels falconers que estan estirats, és a dir, en posició 
horitzontal, en planxa. 

La dificultat d’aquesta figura està en la força tant dels falco-
ners que s’han de mantenir estirats com en la d’aquells que 
els subjecten pels genolls, així com en l’equilibri que ha de fer 
l’enxaneta per aguantar-se dret al capdamunt.

Planxes executades pels Falcons de Sitges 
en una de les seves exhibicions a casa
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TORRE GEPERUDA

La torre geperuda era una de les estructures recurrents en les 
actuacions de la colla sitgetana. Aquesta construcció consis-
teix en dos falconers que es col·loquen com el primer pis de 
la pira, és a dir, de genolls amb les mans a terra i encarats 
un davant de l’altre; damunt les esquenes d’aquests falconers 
s’enlaira una torre de tres –dos pisos de dos falconers i l’enxa-
neta que el corona. 

Com que amb la torre geperuda no s’aconsegueix massa al-
çada, els Falcons de Sitges van decidir fer-ne una variació que 
anomenaven la ‘torro-torre’. Veure fotografia en el capítol 1, 
en l’apartat de la trobada falconera de juny de 1974.
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TORRO-TORRE

La torro-torre és una variació de la torre geperuda. La diferèn-
cia que hi ha entre les dues estructures és que a la torro-tor-
re s’inclou no solament el primer pis de la pira, sinó també 
el segon. I damunt aquests falconers del segon pis de la pira 
s’enlaira aleshores la torre de tres pisos. D’aquesta manera 
s’aconseguia més alçada i més vistositat en l’estructura. Pel 
que fa a la dificultat, aquesta recau sempre en l’equilibri dels 
falconers que la duen a terme. Durant els anys en actiu els 
Falcons de Sitges van patir diverses caigudes de la torro-torre. 

Torro-torre executada durant el 5è. aniversari 
dels Falcons de Sitges. 1978
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VANOS, 
VANO DE TRES, 
VANOS EMPALMATS

El vano dels falcons –a diferència del que en el món casteller 
es coneix com un conjunt de tres pilars, dos de la mateixa al-
çada i el del mig d’un pis superior– és un número d’inspiració 
circense. Els Falcons de Sitges executaven aquesta figura amb 
assiduïtat durant les cercaviles. Aquesta consisteix en un pilar 
de dos falconers, en la qual el que va damunt aguanta dos 
falconers més petits pels braços mentre que el falconer de 
sota els subjecta per la faixa i els separa dels seu cos amb els 
braços en creu. 

Dins la varietat dels vanos, els Falcons de Sitges també tenien 
els vanos de tres. A diferència dels primers, aquests consistei-
xen en un pilar de tres, amb la dificultat afegida que l’enxa-
neta s’ha d’aguantar sola, ja que el terç subjecta els falconers 
dels extrems. 

Per últim, una altra de les variacions eren els vanos empal-
mats. Aquesta figura s’executa mitjançant diversos vanos 
units els uns amb els altres. Els Falcons de Sitges havien ar-
ribat a fer quatre o fins a cinc vanos empalmats en les exhi-
bicions i actuacions. Era també una altra de les figures que 
s’executava a les cercaviles, ja que es podien fer caminant; 
fins i tot, els sitgetans havien caminat dos vanos empalmats 
en la cercavila. 

A dalt, vano executat durant una Festa Major. A baix, vanos 
empalmats executats durant el Dia de la Colla de 1980



CAPDILL

El capdill és una figura caracteritzada pel nombre de falconers 
que el conformen i per la poca dificultat que comportava exe-
cutar-lo en les exhibicions. Els falconers de la vila el tenien so-
vint com un número més dins les seves actuacions pel fet que 
hi participava un bon nombre de falconers alhora, així com 
tota la canalla de la colla. 

Aquesta figura consisteix en diversos falconers col·locats uns al 
costat dels altres deixant entre si una certa distància. 

 
 
 
 
 
Aquests falconers es posen amb les cames flexionades i ober-
tes. Damunt aquests, es col·loca el segon pis de falconers, que 
mantenen l’equilibri col·locant un peu damunt cada quàdriceps 
dels falconers del primer pis, mentre que aquests els subjec-
ten pels genolls, tal com mostra la fotografia. Aquesta figura es 
completa amb els enxanetes damunt cadascun dels falconers 
del segon pis. En més d’una exhibició els Falcons de Sitges ha-
vien realitzat capdills amb vuit i nou falconers en el primer pis. 

Capdill fet durant l’exhibició 
del Dia de la Colla. 1980



ESCALA

Juntament amb la pira, l’escala és un dels números més 
destacats, no tant per als Falcons de Sitges com per a altres 
colles falconeres, com els Falcons de Vilafranca, que són els 
que l’han assolit amb un major nombre de pisos. És una figura 
en la qual hi intervenen molts falconers, depenent de l’alçada 
que es vulgui aconseguir. Es poden veure escales de vuit, nou 
o deu pisos, que eren les que solien fer els Falcons de Sitges. 
Avui en dia, els Falcons de Vilafranca han aconseguit descar-
regar l’escala més alta, la d’onze pisos. 

 
 
 
 
L’escala consisteix en un primer pis de falconers agenollats 
amb les mans a terra i separats per una distància de mig me-
tre, aproximadament. El segon pis són falconers que estan 
dempeus, ajupits en angle de noranta graus i amb les mans 
recolzades en les esquenes del primer pis. I d’aquesta manera 
successivament fins a conformar l’escala. Aquesta es corona 
quan l’enxaneta fa l’aleta falconera, és a dir, té els braços en 
creu,  estant damunt l’esquena del penúltim pis. L’enxaneta 
puja per un cantó de l’escala i baixa per l’altre. 

Escala de nou dels Falcons de Sitges. 
Jardins del Retiro
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PIRÀMIDE

Una de les figures que menys agradava als Falcons de Sitges 
dur a terme era la piràmide, no tant per la dificultat com per 
la incomoditat de les postures en l’execució.

La piràmide s’executa de la següent manera. En el primer pis, 
els falconers que es col·loquen de genolls a terra, uns al costat 
dels altres, sense deixar separació. El pis de damunt es col·l-
oca també de genolls, però un en cada esquena del falconer 
del primer pis, formant, amb tots els pisos complets, una figu-
ra similar a una piràmide. D’aquí el nom. 

Aquesta figura falconera requereix molta concentració, ja que 
el grau de dificultat és màxim; en primer lloc, pel pes que es 
manté en tota l’estructura i, després, perquè és molt compli-
cat mantenir l’equilibri damunt els genolls amb unes postures 
que castiguen força les esquenes dels falconers. 

Piràmide de cinc dels Falcons de Sitges durant 
la seva primera trobada de colles. 1974
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ESTRELLA

L’estrella és una altra de les figures que els Falcons de Sitges 
duien a terme durant les seves actuacions. L’estrella original 
s’executava com s’explica a continuació. En primer lloc, s’ini-
cia l’estructura com si fos la tripira, és a dir, amb tres falconers 
en posició de pira –agenollats i encarats–; damunt les seves 
espatlles s’enlaira la construcció anomenada 3-2-1, que s’e-
xecutava amb tres falconers, dos falconers damunt aquests 
i, per últim, l’enxaneta. L’estrella es completa quan, damunt 
dels qui estaven agenollats, es col·loca un altre falconer que, a 
la vegada, aguanta un altre que fa la vertical.  

Amb el temps, com que els mateixos falconers van veure que 
la figura tenia poca alçada, van pujar-la un pis més, tal com 
van fer amb la torro-torre. Per tant, es va incorporar un pis 
de tres falconers en posició de noranta graus que es recolza-
ven damunt les espatlles dels tres primers que estaven age-
nollats. Damunt el segon pis, aleshores, s’enlairava el 3-2-1. 
D’aquesta manera s’aconseguia més vistositat de la figura. A 
vegades en aquesta segona estrella no es col·locaven els fal-
coners que feien la vertical. 

Estrella duta a terme pels Falcons de Sitges durant la primera 
trobada de colles que es va fer a Sitges, a la Fragata. 1974
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FOOKKING 

Alguns dels exmembres dels Falcons de Sitges no recorden 
amb exactitud que la figura del fookking s’hagués executat en 
públic. De totes maneres, aquesta construcció era una variant 
del capdill i l’estrella amb alguns elements d’altres figures. 
Consistia en tres falconers en el primer nivell que es col·loc-
aven drets amb les cames semiflexionades. Damunt aquests 
es col·locaven tres més que recolzaven els seus peus damunt 
els quàdriceps dels primers i s’agafaven per les espatlles. Da-
munt aquests es col·locaven els dosos i finalment l’enxaneta. 

El fookking recordava una mica a les construccions que duien 
a terme els Falconers de Llorenç del Penedès. 

Val a dir que la dificultat era considerable, i per aquesta raó rara-
ment s’executava a les actuacions. S’havia assajat, però no era 
una figura massa destacada del repertori dels Falcons de Sitges. 
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PIRÀMIDE 
DE CINTURA

La piràmide de cintura és una de les figures amb més com-
plicació que els Falcons de Sitges van dur a terme durant els 
seus anys d’activitat falconera. Es tracta d’una construcció en 
la qual l’equilibri i la força tenen el màxim protagonisme. 

Els sitgetans executaven la piràmide de cintura de quatre pi-
sos, tot i que també van assolir la de cinc pisos, també ano-
menada ‘cinc de cintura’.

Aquesta figura s’executa amb quatre falconers en el primer 
nivell col·locats un al costat de l’altre, amb el cos formant un 
angle de 90 graus i agafats tots ells per la faixa. Damunt d’a-
quest primer hi van dos pisos més de falconers en la mateixa 
posició. S’acaba amb la coronació de l’enxaneta, tal com es 
pot apreciar a la imatge. 

La consecució del cinc de cintura va ser una de les fites més 
destacables de la història dels Falcons de Sitges.  

Piràmide de quatre de cintura.  
Actuació a Vilanova. Setembre de 1980
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TRES 
AMB PILAR

El tres amb el pilar és una de les construccions més pròximes 
a amb les estructures castelleres, i que els Falcons de Sitges 
executaven amb freqüència. Aquesta estructura consisteix en 
un 3de5 perquè no hi ha el pis de l’acotxador. Dins seu s’enlai-
ra un pilar de tres, i quan està carregat, amb l’enxaneta col·l-
ocada, la construcció del tres s’obre, el pilar surt de l’interior i 
fa una volta al castell. 

Els falconers sitgetans l’executaven en moltes cercaviles, ja 
que es podia fer en moviment i donava peu que el pilar sortís 
de la construcció i continués caminant durant la cercavila.

Tres amb el pilar durant una de les exhibicions a l’Escola Pia 
amb motiu de la Festa de l’Associació d’Antics Alumnes 
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QUATRE FACTORIAL 
O QUATRE OBERT

Els sitgetans anomenaven al quatre factorial ‘el Ball de Va-
lencians’, ja que la seva estructura és molt semblant a la que 
executa aquest ball. Els Falcons de Sitges executaven el qua-
tre factorial tant en la seva versió tancada com oberta. 

Aquesta figura és una de les que els vilafranquins van ense-
nyar a la colla sitgetana, i és que els de l’Alt Penedès la do-
minaven a la perfecció. Val a dir que en l’actualitat l’enlairen 
amb un pis més, és a dir, duen a terme el cinc factorial.

El quatre factorial o quatre obert es fa de la següent manera: 
els falconers pugen uns damunt les espatlles dels altres fins a 
una alçada de quatre pisos. Tots ells se subjecten de les faixes 
i l’enxaneta, que corona la construcció, puja per un costat i 
descendeix per l’altre. 

El quatre factorial o obert era un dels números que també 
es podia veure amb molta freqüència a les actuacions dels 
Falcons de Sitges; ara bé, això no treu que la seva dificultat 
també fos elevada.

Quatre factorial durant l’actuació 
del Dia de la Colla de 1980
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EL 3DE6

El 3de6 és la construcció que s’acosta més, per semblança, a 
les estructures castelleres, tot i que amb algunes diferències 
notòries. En primer lloc, no hi ha el pis de l’acotxador; en can-
vi, l’enxaneta corona l’estructura posant-se dempeus damunt 
el pis de dosos i amb els braços en creu. Un altre dels trets 
diferencials és que no hi ha pinya, sinó que es fa net i, quan 
aquest es corona, tots els falconers s’acoten per deixar veure 
la totalitat de la construcció. 

3de6 executat per Santa Tecla el 1980
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La idea de recollir la història dels Falcons de Sitges en un llibre 
va sorgir arran d’una exposició del fet casteller a Sitges durant 
la Festa Major de 2011. Com ja s’ha comentat, castellers i fal-
coners van estar molt vinculats durant els anys que les dues 
colles van estar en actiu. Durant la inauguració de l’exposició, 
alguns dels exfalconers van suggerir que caldria també fer 
alguna exposició sobre els Falcons de Sitges, perquè van ser 
molts els sitgetans i sitgetanes que en van formar part. D’u-
na idea boja, a vegades en surten projectes engrescadors. Del 
suggeriment de fer una exposició sobre aquesta colla falcone-
ra, va derivar fer-ne un llibre. A banda de l’empenta que vaig 
rebre per part d’alguns exmembres, la més intensa va ser la 
de la meva família; en especial la del meu pare, ja que va ser 
un dels fundadors dels Falcons i cap de colla durant una bona 
pila d’anys; i la de la meva mare. Gràcies a les seves ganes, 
teniu a les mans aquest recull històric. 

Vull donar les gràcies a tots aquells exfalconers que han fet 
memòria i m’han explicat i facilitat imatges de les seves actu-
acions. Gràcies a Josep Maria Esteban, Carles Rabassó, Josep 
Canalda, Ramon Soler, Josep Antoni Falcato, Manel Aleacar, 
Magí Almirall, Cristòbal Cobos, Juanjo Martí i a la família Vac-
caro, en especial al Marc i al Sebas Vaccaro. 

També vull fer un agraïment molt especial a l’Agrupació 
de Balls Populars de Sitges, i en concret al seu president,                
Xavier Salmeron, per obrir les portes del seu arxiu històric i per 
donar-me l’oportunitat de publicar aquesta història; i a l’Edu 
Sentís i el Xavi Huete per dissenyar i maquetar aquest llibre. 
No puc oblidar-me de tots aquells membres del grup de Face-
book Recordem els Falcons de Sitges, que en algun moment 
o altre han aportat llum a dubtes que han anat sorgint durant 
l’escriptura de la història dels Falcons. 

I, en últim terme, vull donar les gràcies a la meva família, en 
especial al meu marit pel seu suport i la seva ajuda; i a la 
meva germana per ser una de les primeres a llegir-se aquesta 
història i donar-me la seva opinió. 

Gràcies a tots els qui, en algun moment o altre, heu format 
part dels Falcons de Sitges. Aquesta història és la vostra.

Dedico aquest llibre als meus avis i al petit Eloi, que aviat co-
mençarà la seva aventura. 

Agraïments
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Pàgines web 

www.anemdeblanc.wordpress.com. 
Espai sobre l’actualitat falconera d’arreu de Catalunya. 

www.dmsolucionsweb.com/falcons.  
Pàgina web de la Federació de Colles de Falcons de Catalunya. 

www.falconsdevilafranca.cat.  
Pàgina web dels Falcons de Vilafranca. 

www.falconsdevilanova.cat.  
Pàgina web dels Falcons de Vilanova i la Geltrú. 

 
 
 
http://www.solivella.net/solivella_falconsinici.htm  
Pàgina sobre els Falcons de Solivella de principis del anys 30. 

www.festes.org.  
Pàgina web sobre les festes i cultura catalanes. 

Recordem els Falcons de Sitges. Pàgina web de Facebook. 

Canal Falcó.net. Pàgina de Facebook sobre l’actualitat falconera. 
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Arxiu de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges

Fonts orals i fotogràfiques 

Josep Maria Esteban  |  Ramon Soler  |  Josep Canalda  |  Carles Rabassó  |  Isidre Gómez  |  Manel Aleacar  |  Juanjo Martí

Magi Almirall  |  Josep Antoni Falcato  |  Cristòbal Cobos  |  Família Vaccaro  |  Família Olarte
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L’Agrupació de Balls Populars de Sitges 
(fundada l'any 1978) conserva, ha recuperat i 
difon una part molt important del patrimoni 
festiu -els balls, els entremesos, la imatgeria...- 
de la Festa Major de la vila de Sitges. I ho fa 
perquè creu fermament que les melodies, els 
versos, les coreografies, afaiçonen el caràcter 
dels sitgetans, ens arrelen al lloc d'on som, 
cohesionen el poble i basteixen ponts de 
memòria entre els ciutadans d'avui i les 
generacions que ens han precedit i llegat una 
personalitat genuïna. Voler compartir aquest 
patrimoni, festejar-lo, protegir-lo i fer-ne 
pedagogia són els motius pels quals ara us 
presentem aquesta nova col·lecció de llibres de 
cultura popular. La Tarlatana vol ser, alhora, 
altaveu de la nostra idiosincràsia i una font de 
coneixement per a tots els qui creiem que el 
folklore i la cultura festiva és un dels fonaments 
dels pobles que volen existir en plenitud.

Els Falcons, 
pocs i bons és un recull a 

través de les anècdotes i els records 
d’alguns dels seus protagonistes, de la 

història dels Falcons de Sitges. En 
aquest llibre, es pot trobar l’explicació 
de la trajectòria que va fer aquest ball 

des de l’embrió sorgit d’un grup d’amics 
fins a la consolidació d’una colla de 

renom en el panorama falconer català i 
amb la participació en les seves 

files de desenes de sitgetans 
de totes les edats.


