
Amb aquest article només es vol
donar a conèixer la tasca feta du-
rant vint anys, al voltant del joc de
bitlles, per un grup de persones que
ha anat canviant i creixent al llarg
del temps, i que ha aconseguit nor-
malitzar-lo, tot i que encara es tro-
ba en minoria.

La Coordinadora Intercomar-
cal de Bitlles/Birles ha treballat en
la recuperació i l’estudi del joc
volent mantenir-se sempre en el
vessant més cultural i lúdic, i no pas
en l’esportiu i de reglamentació. Es
continuen usant unes mides i dis-
tàncies perquè són les tradicionals
del territori on es juga, fugint
d’una globalització per poder man-
tenir així la riquesa cultural del
nostre país, i que no quedés tan sols
en el record de la gent més gran o
formant part d’un museu. Per a-
questa raó es mantenen també les
dos maneres de denominació que
té el joc dins l’àmbit territorial de
la Coordinadora: bitlles en tot el
Baix Camp i birles en les comarques
al voltant de l’Ebre.

La història comença en un po-
ble de la Ribera d’Ebre, Rasquera,
on el Grup Cultural Rasquerà va
treballar per recuperar el joc que
fins a la dècada dels cinquanta del
segle XX havia gaudit de gran ac-
ceptació popular, si bé en d’altres
zones s’havia perdut anteriorment.
Arraconat i deixat en l’oblit per
diversos motius –ser un joc d’apos-
tes, haver estat prohibit per ordina-
cions i lleis i l’haver estat desplaçat
per altres modes–, comença la seva
lenta però ferma recuperació en la
dècada dels vuitanta del segle passat.

L’any 1982, s’organitzà a Ras-
quera el Primer Campionat Local
de Birles, que resultà prou exitós, i
l’any següent, amb la participació
dels pobles del Perelló i la Palma
d’Ebre, té lloc el Primer Cam-

pionat Intercomarcal. Aquest cam-
pionat fou posteriorment invalidat
ja que l’organitzador del següent
campionat, Amposta, anuncià com
a primer el que se celebraria l’any
1984. Tot semblà ser un lapsus in-
formatiu i de manca de coordinació.

Aquell mateix any, el Grup
Cultural Rasquerà convocaria tots
els pobles de les comarques del
Baix Ebre, el Montsià, el Priorat, la
Ribera d’Ebre i la Terra Alta, a més
de pobles d’altres comarques dels
quals hi havia notícies que tenien
relació amb el joc de bitlles, al I Con-
grés de Birles, on se sentaren les
bases per a l’organització de cam-
pionats i de gestió per a properes
actuacions al voltant de les bitlles.
Després d’aquesta primera expe-
riència s’organitzaren dos congres-
sos més, tots ells celebrats a Ras-
quera, un l’any 1985 i l’altra l’any
1987. En aquests congressos es de-
cidiren les normatives, les mides
de les bitlles (format de Rasquera i
dimensions de la Sènia) i la distàn-
cia a què es jugaria (11 m, equiva-
lent a 14 passes, que era la mida
més utilitzada fins aleshores). A més,
es continuaven celebrant els cam-
pionats intercomarcals amb un in-
crement de participació gairebé
anual, essent 11 pobles els que par-
ticiparen en el V Campionat Inter-
comarcal celebrat al Perelló l’any
1988.

A partir d’aquesta data es po-
dria dir que comença la segona
etapa de la Coordinadora, ja que es
produeix un trencament de rela-
cions amb alguns dels pobles par-
ticipants als campionats, els quals
creen la Federació Catalana de Bit-
lles. Durant els tres anys següents es
continuen celebrant campionats
intercomarcals de forma anual, tor-
nant-se a fer una tasca d’informació
del joc a pobles que havien tingut

alguna relació, ja que la participació
d’alguns pobles en aquesta època
no és constant. L’any 1992 no tin-
gué lloc cap campionat, i a partir de
l’any 1993 tindran lloc tants cam-
pionats com pobles pertanyen a la
Coordinadora, sent cinc els pobles
que jugaren aquest any. El 1994
jugaren deu pobles i els anys se-
güents l’increment de pobles va ser
gairebé anual, com a la primera
etapa de la Coordinadora, adhe-
rint-se fins i tot pobles en els quals
la tradició del joc de bitlles no hi
era present. Actualment, participen
en els Campionats Intercomarcals
disset pobles de les comarques del
Baix Camp, el Baix Ebre, la Ribera
d’Ebre i la Terra Alta.

Cal aclarir que tot i la denomi-
nació de Campionats Intercomar-
cals, aquestes tirades no tenen cap
intenció de ser campionats espor-
tius, sinó la de ser el punt de reunió
dels practicants del joc, i l’acte pren
el caràcter «d’aplec», on la gent
conrea la seva amistat alhora que
manté viva la tradició d’anar a jugar
a bitlles.

La feina de la Coordinadora
no acaba sols en l’organització dels
campionats, sinó que a més efectua
tirades de demostració i de promo-
ció en pobles no adherits. En els
darrers anys també hi ha un afany
d’expansió cap a altres territoris, i
s’ha pres contacte amb grups de
diferents modalitats de bitlles, par-
ticipant també en trobades inter-
nacionals.A més, hi ha en projecte
la realització d’edicions al voltant
del joc.
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