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EDITORIAL

Teniu a les mans el primer número de la revista
dels Xics de Granollers, EL PATI. Aquesta vol ser una

publicació on puguin sortir tots els termes
relacionats amb el món casteller, i els de la nostra
colla més en particular.

Serà doncs un mitja d'informació de l'activitat
castellera, tant de la nostra com la de fora, però
sobretot volem que s'hi vegin recollides les opinions
dels menbres de la nostra colla. És per això que
EL PATI resta obert a les vostres aportacions, tant
si és en forma d'algun article a si es vol col.laborar
en la seva elaboració.

La intenció és obrir una sèrie de seccions
fixes com un resum de les nostres actuacions, un

escrit del cap de colla, una secció per a la canalla,
i una secció anomenada els secrets de la colla, on

s'explicarà tot el que s'ha de saber per estar al dia
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Aquest és el racó del pati destinat a

les actuacions ja realitzades. En ell volem reflectir
els castells que hem anat realitzant en cada
actuació i les incidències més destacables
d'aquestes. En aquest primer número del pati en

parlarem del principi de temporada'92 fins avui. Us
recordem que la temporada passada vàrem tancar
amb el tres de sis i el quatre de sis com a castells
més importants realitzats per la colla.

28/3/92. Actuació principi de temporada. Pl.

Porxada. Amb la penjada de la pancarta, ja es va

veure que teníem la sort al nostre costat. A

1 'actuació ens va acompanyar i, per fi, descarreguem
la torre de sis, farcida d'un tres de sis, el cinc de

cinc net i els corresponents pilars. El no fer

vacances d'hivern ens va ajudar a començar l'any
amb la millor actuació dels Xics fins ara.

23/4/92. Sant Jordi. Pl. Porxada. Pocs Xics a

l'actuació vàren fer que no es pugués
carregar el quatre de sis. Ens vam arreglar amb el

tres de sis, el cinc de cinc net i els pilars. Caldrà

esperar una millor diada de Sant Jordi per l'any que

vé.

17/5/92. Festa de la Llana a Ripoll. La nostra

tradicional romeria per Ripoll es va veure un xic

deslluida per la pluja del migdia i certes disputes
internes de l'organització de la festa. No podem
tirar amunt la torre al matí i els de cou no hi són

per la tarda. En definitiva, el màxim pel matí és

una torre de cinc neta. A la tarda provem per

primera vegada el tres de sis net. Serà l'única

prova feta fins ara. Amb aixecador col.locat es fa

baixar. Després el tres i el quatre de sis deixen
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constància als ripol1encs de que hem millorat
respecta l'any passat.

30/5/92. Fira de l'Ascenció. Pl. Porxada. Tornem a

carregar, va caure sortint l'anxaneta, ln torre de
sis amb un canvi a terços. Després el tres i el cinc
net juntament amb els pilars. A la gralla vam

comptar amb la inestimable col.lsboreciá d'un blau,
degut a problemes interns de le nostra colla de
grallers.

16/6/92. Rebuda de la torxa olímpica. Pl. Porxada.
Dos pilars de quatre simultanis, i d'altres
espontanis fan dels Xics una colla olímpica.

7/6/92. "Le Raid". Diada negra per Le colla. Calor,
espera, confusió, desorganització per part de
l'Ajuntament i es lesiona una crossa. Els gnbet.xo«
només poden admirar els nostres pilars i un intent
de torre fins a dossos que porta a la Marina
directemetit a l'hospital.

14/6/92. Castelldefels. En el seu Xª eniverseri, ens

reunim amb totes les colles de Barcelona. La torre
i el tres de sis, amb dos pilars simultanis fa donar
una bona impressió davant antics amics. Gaudim del
primer quatre de set de Cornellà, cal seguir el sell
mateix camí? .

20/6/92. Can Bassa. Si a Ripoll tothom hi va de
gust, hi han ectuncions que no sortiran mai bé.
Algún castell de cinc net, pilars de quatre, un

d'ells moguts i el tres de sis al segon intent.

21/6/92. Festa de la Parróquia. Pl. Església. A la
tarda bastim el tres de sis i el pilar de quatre
caminant. El punt negre de la jornada, on són els
grallers ?



constància als ripollenes de que hem millorat
respecta l'any passat.

El tres de sis descarregat
per ls diada de Salli Jordi
a .olls va saber a pac. Cal
ficar-hi .és e,pellta per
fer ,illors castells.

30/5/92. Fira de l'Ascenció. Pl. Porxade. Tornem a

carregar, va caure sortint l'anxaneta, la torre de
sis amb un canvi a terços. Després el tres i el cinc
net iuntement amb els pilars. A la gralla vam

comptar amb la inestimable col.lsborecio d'un blau,
degut a problemes interns de la nostra colla de
grallers.

7/6/92. "Le Raid". Diada negra per le colle. Cc110r,
espera. confusió, desorganització per part de
l'Ajuntament i es lesiona una crossa. Els gabatxos
només poden admirar els nostres pilars i un intent
de torre fins a dossos que porta a le Marina
directament a l'hospital.

14/6/92. Castelldefels. En el seu Xª eniverseri, ens

reunim amb totes les col1es de Barcelona. La torre
i el tres de sis, amb dos pilars simultanis fa donar
una bona impressió davant antics amics. Gaudim del
primer quatre de set de Cornellà, cal seguir el seu

mateix camí? .

16/6/92. Rebuda de la torxa olímpica. Pl. Porxada.
Dos pilars de quatre simultanis, i d'altres
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gust, hi han ectuacions que no sortiran mai bé.
Algún castell de cinc net, pilars de quatre, un

d'ells moguts i el tres de sis al segon intent.
24/6/92. Trobada de diables. Clàssica actuació dels
Xics : pilar de quatre, torre de sis, tres de sis i
dos pilars de quatre simultanis. Després fum i foc.

21/6/92. Festa de la Parróquia. Pl. Església. A la
tarda bastim el tres de sis i el pilar de quatre
caminant. El punt negre de le jornada. on sòn els
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26/6/92. Centre juvenil de Bella vista. Clàssic assaig
pagat on només es fan pilars de quatre i ningú et
mira.

5/7/92. Sant Fost de Campsentelles. Dos pilars de

quatre simultanis sota una forta pluja. Fang, una

placa, quatre txavos i molt bona voluntat per part
de tothom.
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27/8/92. Festa Major de Blancs i Blaus. Dijous,
després de l'actuació clàssica de cercavila, movem

el pilar de quatre fins al balcó, descarreguem el

quatre amb agulla. per primer cop i el tres. Ha vent

ja millorat l'actuació de l'any passat, diumenge
juntament emb Montcada descarreguem la torre i

ens fem un lio amb el cinc que queda pendent.

5/9/92. Sant de Barri del Carrer Rieoma. Clàssica

actuació de castells de sis. Cal destacar que el

quatre va ser descarregat amb el tronc toteltuetit

nou. El nivell técnic de la colla puja.

11/9/92. Diada nacional de Catalunya. Pel matí i

després de tres tandes de penelt.is ens cau la torre

després de carregar-la i fem ràpidament el tres per
marxar cap a Camprodon. Cansats, però contents pel
gran ambient que despertem al Nord, descarreguem
el quatre amb agulla, el tres i el quatre nou ( que
no és el mateix que el qunt.re de nou )
entreba.nca. Finalment movem el pilar tins al

tot pujant un petit esglaó.

,

REDACCIO

FORÇA,
EQUILIBRI,
VALOR
I SENY.
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ELS SECRETS DE LA COLLA
6

Aquesta secció vol ser, un espai
on s' expliquin totes les decisions que es

prenguin tant a la junta com a la técnica,
perque tota la colla participi més en totes
les activitats que es preparin.

Per aquest número us expliquem
tot el referent al dia de la colla.Aquest cap
de setmana (10 i 11 d'octubre) vol ser una

jornada castellera per a tot Granollers, per
tal de que es conegui més la nostra colla i el
món casteller en general.

Les act i vi ta ts preparades pel dissabte
són les següents:

27/8/92. Pesta Major de Wancs i .!}_laus. Dijous,
després de l'actuació clàssica de cercavila, movem

el pilar de quatre fins al balcó, descerreguetu el

quatre emb agulla per primer cop i el tres. Havent

ja millorat ['actuació de l'any passat, diumenge
juntament am'b Montcada descarreguem la torre i

ens fem un lio amb el cinc que queda pendent.

* A les 4 de la tarda:
-Gimcama infan ti l. Serà una

gimcama on les proves estaran relacionades amb
els castells.

* A les 6 de la tarda:
-Ac tuació castellera

juntament amb nosaltres actuaran els
castellers de Cornellà i els castellers de
Castelldefels. Després'actuació hi haurà un

piscolavis amb les dues colles.

5/9/92. Sant de Barri del Carrer nicoma. Clàssica
actuació de castells de sis. Cal destacar que el

quatre va ser descarregat emb el tronc totalment

nou. El nivell tècnic de la colla puja.

11/9/92. Diada Ilacional de Catalunya. Pel matí i

després de tres tandes de penaltis ens cau la torre

després de carregar-la i tern ràpidament el tres per

marxar cap a cemprodon. Cansats, però contents pel
gran embieat que despertem al Nord, descarreguem
el quatre emb agulla, el tres i el quatre nou ( que

no és el mateix que el quatre de nou )
entrebanca. Finnltneat movem el pilar tins al

tot pujant un petit esglaó.

,

REDACCIO

FORÇA,
EQUILIBRI,
VALOR
I SENY.

Pel diumenge hi ha programat:

* A les 6 de la tarda:
Actuació castellera.

Actuarem amb els Castellers de Barcelona i els
Minyons de Terrassa. S'ha convidat a aquestes
colles perque van ser les que en el principi
de la colla ens van ajudar.

- També hi ha programa t el

sopar de la colla, que es farà el dissabte a

diumenge al vespre. Durant tot el cap de
setmana hi haurà dins de la porxada uns

plafons informatius, amb textos i fotografies
de la història castellera i també dels Xics.
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També hi haurà una pan t a lla de II i deo,
on es passaran cintes amb cne te l l s . Cal que Jtota Le col Ln participi amb aquesta festa

'

castellera, cara a donar-nos a con¿ixer a la
nostra ciutat i també a fer un bon paper en

les dues actuacions, que han de ser de
castells de sis i mig i set.
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L'orígen del fet
\
,}

L'origen dels castells, tal com els

coneixem avui en dia, no és molt clar, sobretot Sl

mirem molt lluny en el temps, però 0S creu que,

molt probahlement, són una evolució de l ball de la

moixiganga i del ball de valencians, que eran una

espècie ele ball que sempre acabava amb

l'aixecament d'una torre d'homes. Els castells

semblen nèixer de l'emancipació de I a torre de la

rost.a elel ball, en voler-la fer cada cop més alta 1

arriscada. Les primeres colles van nèixer a Valls, i

l' afició s'estengué ràpidament per tot el camp de

Tarragona i el Penedés.

l
1

El 1794 és la data més antiga que es

té de castells, tot i que l'activitat més intensa és

ja durant el segle XIX: el 1819 es tenen notícies

clel primer castell de vuit ( segurament un quatre
de vuit) i entre 1845 í 1846 ja es v a fer el primer
tres de nou. Fruit de la competència i rivalitat

entre les dues colles vallenques ( l a Vella i la

Nova ) hi hagué un constant esperit de superació,
aconseguint-se grans castells. Així, sovintejaren
castells com el tres de nou, quatre de nou, torre de

vuit, pilars de sis i de set folrats, tres de vuit

aixecat per sota, ... . Però destaquen sobre cap

altra construcció el quatre de nou net ( és a dir,
sense folre ) fet i desfet només una vegada en tota

la història castellera, a Tarragona l'any 1882, el

cine de nou amb folre i el pilar de vuit amb folre

i manilles. És extraordinari el mèrit d'aquells
castellers, gent sobretot dedicada a la pagesia, que

vivia els castells d'una manera intensíssima (

pensem que potser es paSSaVPTl tot l'estiu recorrent

pobl acions per actuar, a pen i sense hans camins).

_ _J\ I{" '�,,; A partir de 1890 siriici
à

a poc a poc la decadència
. _;··O'¿?r\f.).t)..-� ,'.""
¿�� r 'i¡),".ti\ ii'\ '\\ � >J J

I If\'-_)(

•

R
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dels castells, que durà fins al primer quart del

segle XX. Les causes són vàries, i van des de

l 'estrall de la fil.loxera, fins les guerres colonials

i l'emigració de gent del camp cap a la ciutat. Tot

i que la davallada fou molt sentida mai no en

significà la desaparició, sinó que es perdé afició i

categoria en els castells.

A partir de 1927 comença la revifalla

castellera : naixeren noves colles i molt homes

s'incorporaren a aquestes i a les ja existents. A

partir d'aquí l'expansió castellera fou un fet, només

amb el parèntesi de la guerra civil, i es recuperaren

els castells de vuit. La rivalitat entre les colles

vallenques ( la Vella sobretot ) i els Nens del

Vendrell fou una de les causes de que s'iniciés una

nova època d'or, amb l'assoliment del dos de vuit

amb folre, pilar de sis, cinc de vuit i pilar de set

amb folre, que només ha estat descarregat un cop

aquest segle, l'any 1969, a càrrec dels Nens del

Vendrell.

A partir de la dècada dels 70, l'àmbit

geogràfic tradicional dels castells s'amplia a

comarques fins aleshores mancades de tradició.

Una nova etapa dels castells començà
el 25 d'octubre de 1981, quan la colla Vella dels

Xiquets de Valls carregà i descarregà per primer cop
en aquest segle un castell de nou, concretament el

quatre de nou amb folre. A aquesta data històrica

cal afegir-hi la del 26 d'octubre de 1986, quan la

colla Joves dels Xiquets de Valls descarregaren el

primer tres de nou de la centúria. A partir
d'aquestes dates s'han vist castells de nou cada

any. Aquests castells han estat igualment assolits

pels Castellers de Vilafranca i els Minyons de

Terrassa.

Jordi Cirac Cors
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PrineI' quatre de sis éId:J agulla de la rolla. Descarregat dijous de

Festa !BjOf' d'aquest any éId:J una plaça plena de gan a gano
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Priser qustxe de sis i:NIiJ agulla de la rolla. JJescarregat dijoos de

festa &j01" d'aquest ally i:NIiJ una plaça plena de � a �.
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PriJoor tres de sis de la rolla
descarregat el dilllBlge de Fest.a
JItljor del 91. Cal apreciar els
grans canvis qualitatius fets
al trooc, si ho <XJII)ilmIl <lib
els darrers castells descarregats.
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XIQUETS DE LA VILA D'ALCOVER
1 ._ Quolre de sis [JI] []QJ

CASTElLERS DE BARCELONA 2 .

- Tres de sis [JQQJ []I]
CASTElLERS DECASTElLDEFELS 3 .

- Quolre de sis amb I'agulla [JillDJI]
CASTElLERS DE CORNELLÀ 4 .

- Cinc de sis [Iill [Jill
5.- Nou de sis [JQQJ [TI[]

VAIlETS DE GELIDA
6.- Tres de sis oixecol per solo [JQQJ [TI[]

XICS DE GRANOLLERS 7 .
- Pilar de cinc [JQQJ [TI[]

XIQUETS DE REUS 8 .

- Dos de sis [JQQJ [TI[]
GANXETS DE REUS

9.- Quolre de sel �[ill]
10.- Tres de sel [JQQJ [ill]

COLLA DE CASTElLERS XIQUETS DETARRAGONA 11 .

_ Quolre de set amb I' agulla [J@J []ill
COLLA JOVE XIQUETS DETARRAGONA 12 .

- Cinc de sel OQQJ []ill
COLLA XIQUETS DEL SERRALLO DETARRAGONA 13 .

- Nou de set []@J []ill
14 .

- Tres de sel oixecol per solo []@J []ill
COLLA CASTElLERA DE Sl PERE I Sl PAU DE TARRAGONA

15 .

_ Dos de sel 11000 I 01QJ
CASTElLERS DETERRASSA 16 .

- Quolre de vuil [}IQQ] 11030 I
. 17.- Pilar de sis 11300111220 I

11300 111220 I
11400 I 01ill
11500 I !TIIQ]
11850 111740 I
12050 111900 I
12050 111900 I
12350112210 I
12550112210 I
12600112450 I
I 2800 112630 1
13000 112820 1
132001130101
13450 113240 1 i--

13700 113480 1 '

13950 113740 1

NOIS DE LA TORRE

COLLA VELLA DELS XIQUETS DE VALLS

COLLA JOVES XIQUETS DE VALLS

NENS DEL VENDRELL

CASTElLERS DEVILAFRANCA

XICOTS DE VILAFRANCA

COLLA JOVE DE VILANOVA

XIQUETS DE VILA-SECA

18.- Tres de vuil
19 .

- Dos de vuil amb folre .

20 .

- Pilar de sel amb folre

21.- Cinc de vuil
22 .

- Tres de vuil oixecol per solo amb ojuls
23.- Quolre de vuil amb l'agulla
24 .

- Tres de vuil oixecol per solo

25 .

- Quolre de nou amb folre

26 .
- Tres de nou amb folre

27.- Dos de vuil

28 .

- Dos de nou amb folre i manilles

29 .

- Pilar de vuil amb folre i manilles

30 .

- Cinc de nou amb folre

31.- Quolre de nou

32.- Tres de nou

13
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I IAgenda
DISSABTE 26 DE SETEMBRE

- Lloc: Vallromanes.
- Convocatòria: 10'30 al pati de l'Esglèsia.
- Castells previstos: sis i rnitg.

DIUMENGE 27 DE SETEMBRE

- Lloc : Carrer Corró. " Festes de Sants
Metges ".

- Convocatòria: per determinar.
Castells previstos: cinc de sis i sis mitg.

DIUMENGE 4 D'OCTUBRE

- Lloc : XIVè CONCURS DE CASTELLS DE
TARRAGONA.

- Convocatòria: 7'30 al pati de l'Esglèsia.
- Castells previstos: Set.

CAP DE SETMANA CASTELLER

Dissabte 10 d'octubre

- Lloc : Plaça de la Porxada.
- Convocatòria: 16'00 al pati de l'Esglèsia.
- Colles convidades : Castellers de Cornellà

Castellers de Castelldefels.

Diumenge 11 d'octubre

- Lloc : Plaça de la Porxada.
- Convocatòria: 16'30 al pati de l'Esglèsia.
- Colles convidades : Min�ons de Terrassa i

castellers de Barcelona.

DIUMENGE 18 D' OCTIJBRE

- Lloc : Montcada i Reixach. Trobada de
colles castelleres del Vallès.

- Convocatòria .: 11'00 al pati de l'Esglèsia.
- Castells previstos: set.



I CaiselI de redaa:.ió :

/'I Jordi Contreras, Jordi Cirac i Jordi Oliveras.
,,il I

I Ccl.laixJraoors: ¡
i Jordi Contreras, Jordi Cirac, Jordi Oliveras i Joan Canrreras. i,

II
I

¡ ����� �o:����:s. i
11 II Disseny i CUTfXJSició :

I Jordi Conrreras. !I i,Ls Junta del Consell tie Redsccio del F:ITI IlO es reSJXlIlSahili tzal!
¡
I

II
II

de les opinions expressades è:1 la revista, ja que .'Y1Ti!s retiec-!
teisen 1 'opinió dels autors .iels Jrticles, amb els cusis no ¡
cecessérianent: han de coincidir ,UriJ I 'opinió del Caisell de I

:1
redacció.


