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UNA BONA PINYA

TAL COM HO VEIG

Em dic Gavina i fa poc més d'un mes
que sóc "membre de
m'agradaria que per mitjà d' aquestes línies, la gentsabés

la coila". I
un

xic més sobre la

pinya.

Quan hom parla sobre

un

castell, parla de l'anxaneta, dels

dosos, dels terços, etc. Però, i la pinya? Sí, és clar, hi havia molta
gent i, entre tots, vam aguantar el castell. Doncs, no! A la pinya
tothom hi té el

seu

lloc. Des dels baixos i les crosses, fins als
qui
una bona pinya no hi ha castell. I amb això no

tapem forats. Sense

pretenc treure mèrit

a

la resta. Sense ells

tampoc

hi hauria

no

castell
El passat 17 d'octubre, vaig viure a la
pell una actuació -la
"II Trobada Castellera del Vallès", que tingué lloc a Mollet-. lla

vaig

viure dins la

pinya. Qui més qui

menys estava nerviós. La gent de
la pinya sabia que només ells havien
d'aguantar el castell; la gent
que havia de pujar sabia que costaria carregar i descarregartots els
castells.
Un cop muntada la pinya i començat el castell, els baixos
saben que se la juguen. Un rTléli gest o una picor, pot fer anar en
orris tot l'esforç dels companys. Però perquè això no
passi, el cap
de colla ja dóna les instruccions necessàries.

Bé, espero que d'ara endavant, quan algú vegi un castell,
pensar en l'esforç que tanta gent hi ha posat, i no sigui

s'aturi

a

només "un entreteniment".
Per últim animar a tots els "xics"
veureu

finalment,

com,

serem

a

continuar intentant-ho. Ja

colla

una

coneguda

arreu

de

Catalunya.

Avui vivim una fase de clara expansió d'un fet cultural tan identificador
singular com el món casteller. Dins la segona època d'or dels castells hi ha
hagut i continua havent-hi un increment de recursos humans, de qualitat en
els castells i fins i tot una propagació
geogràfica dins el nostre país. Ara bé,
si busquem criteris distintius aviat trobarem, al meu
entendre, dues formes
molt diferents de fer, però sobretot de viure, els castells.
Els castellers que ja ho eren abans d'aquesta
segona època de
creixement casteller han deixat en els seus succesors directes un patrimoni
i

cultural indiscutible. Així, les seves colles i les
que s'han format com a
escissions d'aquestes han heretat directament una tradició popular
bicentenària que els fa veure el món casteller d'una forma que resulta ben

peculiar als que no hi estem familiaritzats. Els xiquets de Valls porten a
l'extrem aquesta realitat: la identificació fidel i massiva de la
gent, acusada
per la forta rivalitat entre les dues colles, ho diu tot.
A l'altre cara de la moneda hi trobem
aquellsque hem nascutforadel
bressol casteller. I si hem parlat dels vallencs, ara la refència
obligada és
evident: els Minyons de Terrassa, la colla que ha demostrat
que és possible
de reeixir entre les millors havent nascut en un territori profà a la tradició
castellera. Aquí els castells acostumen a sortir molt més del cap que no del
cor. En el cas particular dels
Minyons, això ha conduït a una ideologia
ferrenya que fa que tirin castells "reservats" per la seva envergadura, a les
places més insòlites. Altrament aquest tarannà ha consolidat allò que podem
anomenar

el mite dels

Minyons.

No hi ha dubte que existeix una diferència de sentiments entre la
gent de cadascun dels dos àmbits. I és que per més mèrit que tingui fer
castells fora del sí territorial casteller, les primeres
generacions no hi han
nascut a dintre: no hem crescut dins de la tradició castellera.
En el nostre cas, si allò que compta és ficar-se els castells al
cap,
potser d'aquí uns quants anys, i amb paciència, la canalla ja els hi portarà
posats. I quan aquesta canalla deixi de sertan canalla potser ocuparà un lloc
important d'un castell important. Quants de vosaltres acabeu de pensar en
un segon, un terç a un quart d'un castell de nou? Penseu ara si el fet casteller
es

porta

a

la sang

a no.

Gavina Garcia Bonilla

PER LA FESTA MAJOR
Per la Festa
anar a veure

...

Major de Granollers, després

programa de festes, el

meu

home

va

d'haver fullejat el

donar molta

importància

a

els castells que s'aixecaven a la plaça de la Porxada.
a Granollers hi hagués una colla de castellers

No sabíem que
consolidada.
I els

i la seva primera actuació va començar'
pilar de quatre que es va desplaçar fins l'ajuntament. Ens
vam quedar bocabadats, pel què sabien fer i ens vam
emocionar;
tot plegat ens vam fer una mirada de confabulació. Uns minuts
després, el cap de colla, en Jordi Contreras, ens va fer un gest amb
la mà a tots els que miravem per demanar-nos
que féssim pinya.
Per nosaltres va ser un convit. Teníem ganes defer
pinya però ens
feia por molestar. Ara sabem com n'és d'important, fer
pinya, i la

per

vam anar a veure

un

falta que fa

a

El dia

totes les colles.

següent ja

vam anar
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el.
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Jaume Viure

al nostre

primer assaig.

I si

agradar el fet de fer pinya, encara ens va agradar més
gent de la colla dels Xics de Granollers.
i tant ens va agradar que s'ha convertit en allò que no

ens va

Tant

podem deixar aparcat per fer una altra activitat.
Anar als assajos i a les sortides s'ha convertit en una activitat
desitjada que, a més a més, ens desconecta dels problemes i mals
de cap i que ens ocupa unes hores que mai no hauríem cregut
que
puguéssim ocupar amb alguna activitat més. I sí, sí que hem trobat
el forat per anar als assajos i sortides.
De la colla dels Xics de Granollers, allò que més
m'agrada
és la gent que hi ha.
Fora de lacolla, de ben segur, quehi ha molta gentaquí, com
nosaltres, els falta un petit punt de contacte per formar-ne part. És
una llàstima perquè de veritat que s'ho
passarien bé.

a
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HOLA, QUÈ TAL?

BONA lA RIVALITAT ENTRE cou.esz
Des del

La rivalitat és

punt

meu

un

de vista la

pregunta

no

el camp de futbolla qüestió està molt més clara: la rivalitat hi
és entre els dos equips. Ara, això no treu que, independentment
del resultat, tots dos hagin fet una bona feina al terreny de joc.
en

castells, crec que això és important, el reconèixer la
bona tasca d' una colla, quan un castell està clavat i es descarrega
sense problemes, independentment de quina colla ho faci. Un

Tornant als

altre tema és quan
lluny que no ho té

una

colla tira

un

castell

L'actuació

de

...

Per mi tots els castells tenen el

petits.

plaça que es veu

a

a

plaça

es on es

seu

mèrit, siguin grans

o

demostra el saber fer de la

colla, davant el públic. La rivalitat amb altres colles té
de motivació dintre de la colla que

factor

un

pot anar molt bé perfer-la tirar

representa per molts el "suc" d'una actuació
renyida. No hi veig cap problema en aquests punts que formen
part del món casteller.
Hi ha gent, però, que vol focalitzar el tema de la rivalitat
dintre del negativisme. Penso que el tenir un punt de referència
endavant. També

trenquen en absolut el sentiment
de germanor que hi és present. Els problemes venen més aviat
castells
per altres camins, quan la colla va de "prepotent", alçant
i rivalitat amb altres colles

no

impossibles, i fent pinya

a

les altres colles de forma

massa

problema de rivalitat això seria

dissimulada. I més que un
problema de no entendre què és un castell a
De cada colla

l'actuació)

o no a

plaça.
podem dir de "quin peu calça" (si

cosa

que

a

mi

em

fan

un

pinya

sembla inqüestionable,

Què passa quan

castell de la colla rival? Per

molts és difícil dissimular el somriure, no
El fet que

caigui

un

castell

a

plaça

sempre

a

hem

d'enganyar.
és lamentable, però

ens

determinat castell de la colla rival, ho és menys. Dóna
la possibilitat de passar-los endavant o de tenir més temps per
si és

un

millorar la

pròpia

colla. En les relacions entre els

dona pe a preguntar si algú ha pres
l'hornbro i dir "un altre cp serà".

mal,

a

fer

coneguts

uns

es

copets

a

possibilitats) i

a

les

era una

petita

broma en

forma d'introducció.
Ja parlant més seriosament, pensem que fem bons
castells, tot i els inconvenients que tenim dins la colla. Un dels
problemes evidents, és la nostra situació geogràfica (nord),
allunyada de la terra castellera. Hem de prendre com exemple,
les dues colles de Terrassa, Minyons i Castellers, que han
solucionat aquest prob,ema. Tot i això, creiem que és un
problema fàcil de solucionar, fent que la gent senti i entengui
més els nostres castells. Un handicap important, és la falta de

gent

als

assaigs,

persones que

van

tot i que és remarcable I' esforç de certes
portant gent a la colla. Hem de procurar que

aquest esforç se'ns transmeti

a

tots, i així arribar

a ser una

gran

colla.
Creiem que

buscar

un

s 'hauria

local per la colla,

de fer

una

comissió encarregada de

tot i que sabem que trobar

de les condicions necessàries és

una

complicada

un

local

empresa.

gent dirà que hem trigat a consolidar els castells de
tenint
present els problemes abans esmentats, i
set, però
només
fa tres anys que ens ho prenem en serio,
pensant que
creiem que hem anat força depressa però no hem d'aturar
aquest ritme i aar de cara als castells de set i mig i els de
Un altre tema remarcable, és la gent que fa el castell.
hem
Respecte a les pinyes, hem de dir que estan força bé, però
hi
ha
quan
d'aprendre a fer silenci i a perdre tota la histèria que
Molta

es

prova

un

castell"

nou.

Hem de felicitar per la

seva

tasca, als

caps de pinya.

problema que veiem, és que hi ha gent que puja
perquè té reputació dins la colla. És probable que hi hagi gent
més capacitada, però que no té tantes probabilitats de pujar per
manca d' aquesta reputació. Tot això és una rabieta que esperem
no s extengui a la resta de la colla perquè podria portar problemes
Un

més greus.

pregunta no hi veig cap
pròpia colla (fent castells
colles restants (fent pinya al seu

Agraïm als membres de la revista "El Pati", que ens
publiquin aquest escrit, esperem que gairebé ningú no s'enfadi
i que la gent ens entengui.
Desitgem sentir, de tot cor, i ben aviat: QUINTS AMUNT!

Joan Contreras

Cesc de Haro

Per això, reprnent el fil de la
problema sempre que es respecti la
dintre de les

pugen?, i les pinyes?
Respecte a la primer pregunta,

...

comptant que ells després també formaran part del teu castell.
cau un

Bé, malament? Com creieu que són els castells que fem?
Bons, dolents? Com creieu que són els castellers que

gaire sentit.
Per exemple,

té

fet característic del món casteller.

si

N

o

N

p

castell).

Oscar Mora

o

p

N

o

N

si

UNA BONA TEMPORADA

AHIR, AVUI, DEMÀ

Si mirem una mica enrera i recodem als Xics de principi
de temporada segurament veurem que la colla, en quasi tots
els aspectes, a canviat molt. I també ha crescut. Els nou a deu
castells de set (escric el matí abans d'anar a Terrassa)

Un cop arribat el final de la temporada, és una bona
hora per mirar enrera: que hem fet? Com ho em hem fet?
Que volem fer apartir d'ara? Pot ser que resulti en travessat
tants verbs "fer", però podeu provar de canviar-ho
per plani
ficar, assajar o fins hi tot aixecar.
Per poder fer una mirada a l'any, i una petita anàlisis
del que hem sembla, de com ha d'anarl'any queve, m'agradaria
ordenar una mica el que ha passat durant l'any.

descarregats són

la

causa

d'aquest canvi.

totala colla de reafirmar-nos

com a

Gràcies al desig de
colla de set hem assolit

l'objectiu de la temporada. Cal felicitar-nos. Molt bé xics.
T écnicament, peró, els castells no han estat perfectes.
La canalla, feixuga, contestona segons etapes, dosos massa
grans, tot

que cal felicitar per la seva
paciència. Sembla mentida que amb això i moltes ganes
s'hagi fet el que s'ha fet. La colla ha esta unida, sobretota final
de temporada, i això els petits ho veuen i ho viuen. Molts i
grans canvis es preveuen per la temporada 94 perdalt. Caldrà
acostumar-nos i agafar-los amb seny i paciència.
A tronc cal destacar la consolidació del pis de quarts.
Impresentables a no, hi són i han fet els castells. Cal destacar
que la majoria de tronc ja no està en edat de creixement i
haurà de conviure amb els que baixin de dalt i les noves
un

planter

no

aprofitat

incorporacions. No ens hem de treure del cap fer castells de
quints a quarts. Cal pensar amb un nou pis. Apart
d' això, tant a segons com a terços s' ha treballat de valent amb
incorporacions d'última hora que han respost molt bé. Falta
pulir i treballar molt perquè els castells de set no els vegem
tant alts. Ens queda com assignatura pendent les mides del
quatre de set.
El pilar per sota, el mogut de Festa Major, el tres de sis
set amb

per sota, la torre i els castells de set han estat castells en els
quals hem aconseguit un bon perfeccionamenti especialització
de les pinyes. S'ha incrementat moltíssim el número de pinyes
per assaig. És la bona línea a seguir. Ens enfrontem ara amb
el repte d'aconseguir unes pinyes amb cara i ulls per sempre.
Que amb petits canvis, però que tothom fagi el mateix, amb
els mateixos, i al mateix castell. Assegurem que el castell vagi
bé, que tindrem pinya, i les incorporacions noves seran
graduals. Cal refermar amb identitat pròpia l'importància del
cordó als assatjos. Per últim cal destacar que s'ha d'ampliar
urgentment el número de baixos.
Us recordo que cada membre de la colla ha de ser un
bon tècnic de castells. Això és tan important com tenir una
bona tècnica. Cal discutir i planejar el màxim possible els
castells entre tots, encara que això supossi un major esforç i
més problemes. Segur que entre tots arribem a una conclusió:
el quatre de vuit és més maco que el quatre de set. Amunt xics
i felicitats per la temporada que acabem de tancar.

Primera part

o la continuacio de
l'any passat.
Durant l'inici de la temporada seguim tenint una junta
de quatre gats, que ho feiem, com ja sabeu tots. No us he de
descobrir res. La cosa no s'aguantava per enlloc, molta feina
i poca gent per fer-la. Ens trobem en una situació una mica
delicada, que al final, després de parlant-ne molt, va desem
bocar en una assemblea extraordinària, on es van crear les
comissions, sobre les quals ara funcionem.

o inici de les comissions
Hem dóna la impressió que a partir de l'assemblea,
muntem la base del futur funcionament de la colla. Una base
que ara la tenim amb biberó, però que l'hem d'anar madurant,
fent-la cada cop més estable i moldejable a les necesitats
futures de la colla. L'estructura de comissions, com tot en
aquest món, no és perfecte però, em sembla que per al model
de colla a que aspirem, ens pot servir durant molt de temps,
sempre i quan la colla respongui i les comisions estiguin
nodrides de gent disposada a treballar per la colla. En cas
contrari tots els avantatges de les comissions se' ns convertiran

Segona part

en

desavantatges.

Tercera part

o l'any vinent
La temporada de castells ja s'ha acabat, fins l'any que
ve no tornarem a tenir actuacions i
segurament fins I' Ascenció
no tindrem cap actuació de
compromís. Això ens dona un

marge per poder plantejar-nos moltes coses, reflexionar,
discutir, debatre les diferents postures que hi ha dins la colla,
adoptar línies de treball, apostar per gent nova als òrgans de
gestió de la colla, que ja comença a fer falta. En resum definir

siguin els Xics de l'any 94. La feina a fer
sembla que és de continuïtat, tot i que amb
nivell més estricte, amb un plantejament d'objectius i una

ara com

un

Cap

ve

em

planificació

per aconseguir-ho més rigorosos que aquest any
passat. I aquesta rigurositat s'ha de portar a tots els nivells de
la colla: junta, tècnica, activitats, promoció....
No m'agradaria acabar sense convidar-vos a debatre
tots els meus arguments, a no deixar pedra sobre pedra, a
rebatre línia per línia i a plantejar les vostres idees, els vostres

sistemes de treball.

Jordi Contreras
El

volem que

l'any que

Jordi Oliveras Pujades
President

de Colla

Fundada l'any 1920
D'OFICINA

EQUIPS
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F E T

DEL

ORIGEN
EL CREIXEMENT DELS CASTELLS

Minyons de l'Arboç i

L'evolució del fet casteller

Catalunya ha estat molt
l'expansió de les diferents
colles durant el temps. Allò que en
un primer moment era patrimoni de
les comarques del Camp de
Tarragona ara ho és d'una major
part del país, cosa que fa que hi hagi
un major coneixement dels nostres
castells. L'expansió, però, ha estat
llarga:
Gairebé des del principi dels
de

arreu

lligat

dia,

Casteller, herència que recollirien

a

castells tal i
a

com

els entenem avui

la ciutat de Valls existí

méstardels Castellersde Barcelona.

Fins aquests moments l'ex-

pansió castellera s'havia limitat a
una zona geogràfica concreta, la del
Camp de Tarragona. A partir dels
anys 70, i sobretot dels 80, el fet
casteller s'amplia a zones fins aleshores mancades de tradició. A part
de la creació de la colla Joves dels
Xiquets de Valls, apareixien colles a

en

cosa

n'existia

una

que

Colla de Mar, i més tard la Jove de
Vilanova), a Altafulla, a Sitges, La
Roca del Vallès

fa presuposar
de "Nova".

norns

els Brivalls de Cornudella

�

agrupava

lloc de naixement era inèdit en
aquells moments, la creació dels

els

dissolgué "La Roser", que més tard
es reorganitzà amb el nom de colla

CASTELLERSDEMOLLET.2de6."E/sCastellersdeMollet,enelseusegon

any d'existència han

actuacions

\o.J.

de

les

colles

la

vallenques
pels pobles del Camp de Tarragona. Així,

tenen notícies d'una colla a Montblanc,

coneguda amb el
Montblanc, ja
hi havia
castells i

un

ja

nom

a11871. A

dels Torraires de

Tarragona

també

grup d'afeccionats que feien
ben aviat hi trobem dues colles:

gairebé

era

o

l'afició als castells

en

fins i tot als troncs.

L'emigraciócapaBarcelonafeuque
en

notícia d'uns castellers

es tingués
aquesta ciutat, els

a11877 ja

en

anomenats Xics de

Barcelona.
Durant la decadència

van

continuar

la

seva

la dècada dels 80

aquesta tendència expansiva i
com la Jove de Tarragona,
colles
apareixen
Castellers de Ribes, Xiquets de Reus,

s'accentua

vallenques, amb
altres van desaparèixer
Nova

totalitat.

Castelldefels, Castellers de Granollers, els

E11926, després que la decadèn-

ciatoquésfons, tornenasortirunscastellers.
a Tarragona i una colla a una ciutat amb

Xicots de Vilafranca i d'altres que van fer
ampliar el nombre de colles, i amb això,

forta tradició, els Nens del Vendrell,
que després d'un temps s'escindí en els
Caneles i els Mirons per tornar més tard a

"boom"

l'interès

una

unificar-se
A

aquests pobles que sovint els castellers
vallencs rebien l'ajut dels vilatans deis llocs
on actuaven, ja fos a les pinyes, als folres

la

dificultats, i les

la Nova i la Vella.
Tanta

i

Vella

feu arrelar l'afecció als castells

es

Minyons de Terrassa i fruit d'una
escissió, els Castellers de Terrassa.

aconseguit consolidar e/s castells de sis i mig".

Durant

Nova, amb membres de tendència lliberal,
mentre que la Vella agrupava els carlistes.
Les

(Cornu-

delia de Montsant) i Montmeló (19781983). Cal destacar, perquè el seu

de la'Muixena'Tla'Roser",

pagesos i
menestrals, respectivament. A causa
de la segona guerra carlina es
que

(1974-1979), els

Nois de la Torre de Torredembarra,

Aquestes colles, "Vella" i "Nova", es
coneixien a rniíjà segle passat amb
ets

(Bordegassos i

Vilanova i la Geltrú

una

dualitatde colles. Ja al1886 s'afirma
que hi havia una colla "Vella" de

Xiquets, la qual

Barcelona

a

tornaren els castells amb el Cos de

en

19481a gran afició castellera a
forma de
Vilafranca del Penedès pren
colla: els Castellers de Vilafranca.

L'any

a

troben

Xiquets de Sant

mentre que a Valls la Nova pren
l'antic nom de la Muixena.

Magí,

Mentrestant,

de colles fins

torna la dualitat de

colles amb la Nova dels

Gavà, apareixen els Xiquets

d'Aramprunyà que més tard es reorganitzaren sota el nom de Xiquets de Gavà.
A l'Arboç del Penedès aparegué la Colla

castells. L'herència

la tenim ara,

a

d'aquest

la década

dels 90, i està creant una gran quantitat de
colles joves que ha fet augmentarel nombre

els Nens.

Tarragona

pels

encara

.

a

31, algunes de les quals es
geogràfiques sense cap

en zones

tradició castellera fins

ara.

pel
paral.lel al
en major o

Així veiem que l'interès creixent

fet casteller sovint ha anat
sorgiment de noves colles i
menor

part ha contribuïta

un

coneixement

més gran del món casteller, i ha fet que els
castells

siguin més entesos i estimats per la

gent.
Jordí Cirac

�staurant

Can Parau
Carretera Masnou

-

Granollers, Km. 10

Tel. 84561 45
08410 VILANOVA DEL

VALLÈS
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XIC

U N

CASTELLSI

D E

UN XIC DE CASTELLS
Si

us

recordeu de l'últim número

d'EI Pati, la darrera actuació de la colla
servia per

l'Arboç

a

tancar

temporada,

quatre amb agulla,

a

més de

completar el
primer pilar de cinc.

a

Per

tant, retrobem aquest espai obligat amb els
nostres castells

en

qual aconseguim

temporada en la
feina, en les 28

una

una

23/05/93.

bona

Festes de l'Ascenció.
Porxada.
Mateixa

actuacions, dintre del camp dels castells de
set. Aquests han estat tots els nostres
castells de l'any 1993:

actuació

que

l'an

terior, afegint-hi

pilar per
14/02/93, Mans Unides, PI. Porxada,

un

sota i la torre

de germanor amb els
Vailets de Gelida que

Obrim temporada amb els

Minyons i a casa,
La torre de sis, dos intents del quatre de set,
un d'eils desmuntat, el quatre amb agulla i
el pilar de quatre ens deixen un mal gust per
ser la primera del 93,

ens

acompanyen

plaça

a

fent castells de

sis.

06/06/93.
12/04/93.

Fira

de

Sant Antoni.
de quatre, el quatre, el

Final

Lliga Handbol.
Pavelló
Olímpic.
Davant I'espectació

Canovelles. Un pilar
quatre amb agulla, el

tres i el primer pilar
de cinc de la colla ens fa veure un altre cop
el pis de quarts molt millor. És maco el

pilar,

de tots els aficionats
granollerins al nostre

oi?

esport preferit entrem
un pilar caminant i
plantem un tres de
sis en el qual segu

25/04/93, Festa del Barri. PI.
Poc públic, poca canalla i pocs

Muntanya.

per a l'oblit. L'únic bo,
quatre per sota. A part
d'això: tres de sis carregat, quatre de sis i
pilar de quatre al segon intent.
Xics
el

en una

actuació

primer pilar

rament hi havia més

de

08/05/93.

35è

Aniversari

gent pujant que
pas fent pinya.

12/06/93. Fes
Barri. Font
Verda.
Quatre amb

de

ta

Colònies. Porxada. Pilar de quatre per sota,
tres, cinc i quatre amb el pilar i acabem amb
pilar de quatre per als colonieros.
15/05/93.

no

del

XICS DE GRANOLLERS.
de sis
net i cinc de sis, a
més de pilars són
simptomes que la colla ja té la major part de

agulla, quatre

Festes de l'Ascenció.

Inauguració Fira d'Entitats. Actuació idèntica
a I' anterior però canviant el cinc per la torre.
A vegades resultem un Xic monòtons.

la feina feta per

22/05/93. CoLlegi Mistral. Vall
d'Hebrón, Barcelona. Suculenta actuació

Perfalta de

a

tornar

a

fer el

que

omplí

les nostres

butxaques i l'estómac

i
.

ens

tanis.

Església.

26/06/93. Supermercat Correfour.
Perpinyà. Res, oblideu-ho. Pilars de quatre
i paté.

tirael quatre de set
hem de conformar amb un quatre

de sis

net,

pinya no
un

es

tres

de

sis i

un

pilar

de

26/06/93. Festa de Barri. Can Gili.
un 3 de 6.

Res, continueu oblidant. Pilars i

del conductor de l'autobús. El tres, la torre
i un pilar de cada i cap a casa que a la tarda

quatre.

tenim feina.

24/06/93. Festes de Sant Joan a
Montornès Nort. Per fi aconseguim

d'Hungria.

descarregar el quatre de set al primer intent
i el primer tres de sis per sota al segon
intent. A més, la torre i dos pilaricos simul-

d'haver anat

22/05/93. Fira de I'Ascenció. Fira

d'entitats. Bona actuació dels Xics que
apunta cap els castells de set. Torre, cinc i

27/06/93.

CitONOS
TEIXITS
-

RETALLS

ROBES PER FESTES

VÀNOVESiEDREDONS
DES DE 2.500 PESSETES

CAMISES DE FRANEL·LA i RENTADES
DES DE 1.600 PESSETES
JERSEIS DES DE 2.500 PESSETES

ANTALINES TOTS COLORS

el.

Navarra, 74 -Tel. 879 31 56 -GRA�OLLERS
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Mol/et, 1993.

quatre de

set.

13/06/93. CORPUS. PI.

4 de 7 de la Trobada de Col/es del Val/ès.

quatre,

a

la Coral

La Roca del Vallès,

Pilar de

tres i

Benvinguda

haurien
quatre amb agulla
a Valls, pobres hungaresos!.

26/08/93.

...

Dijous

de Festa

Major

de

29/08/93.
de Festa

Major

amb

Actuem juntament
Bordegassos de Vila

nova

i Castellers de Terrassa

Blaus.

que fan bons papers amb
castells de set. Nosaltres
tornem a agafar el ritme amb
el quatre de set, la torre, el

quatre de sis amb agulla i el
pilar de cinc carregat.

Barri

del

Sant

de

Carrer Ricomà.

Quatre, quatre amb agulla,
pilars, un intent de quatre de
sis net i el nostre primer tres
de sis net.
05/09/93.
a

l'Emili

Homenatge

Miró.

primera vegada.

ra

està de

perseguim la clàssica de set.
el quatre, ens la fotem amb

de cinc i acabem amb la torre, el cinc i el
pilar de quatre. Desil.lusió al ser l'única
colla que no aconsegueix els seus objectius.
31/10/93. Diada dels Castellers de

companyia dels nostres amics
de Sants i Castelldefels, i en una jornada
històrica pels Xics, realitzem la millor
Sants. En

actuació de la colla, de tota la seva història,
amb la clàssica actuació de castells de set.

passada. Torre de sis i pilars
de quatre.

quil-htat.

Diada de
Roca del

Vallès. Barcelona descarrega'
el carro gros i nosaltres el
a

la cercavila.

GERMANS

colles del
en la qual
Descarreguem
el tres i el pilar

17/10/93. II Trobada de

Vallès. Mollet. Primera actuació

Antoni Cumella. Amb el cap

primer tres de set,
més de la torre i els pilars.

12/09/93. Festa Major de Llinars del
Vallès. Bona rebuda a la primera visita que
fem a Llinars. Torre, tres i quatre amb
agulla a més dels pilars.

vacances.

deixar net el pilar de quatre per sota. A més
el quatre de sis net, la torre i el cinc.

que arriba fins la cassoleta.
Sembla, però, que els nervis
ens han jugat una mala

nostre

Blancs i Blaus. Fem pilar
Entrem el pilar des del fons de la Porxada i
el pugem al balcó. Dos intents de quatre de
set i un quatre amb agulla. Mitja colla enca
a

Sant de

Quatre de set, tres de set, torre de sis i

Catalunya. La
actuació de castells de set per

Terrassa.

Metges.

Barri del Carrer Corró. La falta de cordó no
ens permet tirar castells grossos al Carrer
Corró. La pressió dels veïns, però, ens fa

Davant de
quinze colles
Terrassa. Davant de quinze
colles més intentem per
primera vegada el tres de set

11/09/93.
a
XICS DE GRANOLLERS. 3 de 7. Segon 3 de 7 descarregat de la colla la
la clàssica
Diada dels Castellers de Sants. En aquesta actuació es va fer

26/09/93. Sants

Diumenge
de Blancs i

04/09/93.

CASTELLSI

D E

U N XIC

pilar

de cinc.

25è Aniversari Institut
a la diada fem

06/11/93.

un

3 de 6 i
ens

que

pilars en unes hores intempestives
fan agafar l'actuació amb tran

13 i 14/11/93. II Diada dels Xics.

Dissabte, amb els amics de Sants i
repetir la
Castelldefels, aconseguim
clàssica actuació de castells de set,

descarregant el tres de set i el quatre de set
al segon intent. Diumenge, amb els
Castellers de Vilafranca i els Castellers de
Montcada, no podem carregar el quatre de
intentar-lo dues vegades, però
aconseguim des-carregar la torre de sis i un
magnífic tres de set. AI final només es pot
carregar el pilar.
set tot i

DALMAU

CARNISSERIA i XARCUTERIA
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-
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-
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-

Tel.

(93)

870 65 04

SANTA ANNA, 15 2n.
Tècniques

-

Maquinaria
-

-

de

gimnàstica pasiva,

ho necessiti sense esforç.
per reduir centímetres on
Tractaments facials, arrugues, acné, cuperos,
rejovenellement, sota personal especialitzat.
Tractament definitiu del cabell superfluu
sense dolor i reduin el sistema pilòs.

mitjançant depilació

-

GRANOLLERS

de

-

Tel. (93) 870 65 04

massatge especialitzador

en

dolor; extrés, depresions, etc.
-

-

Tractaments definitius de la
Eliminació de

caiguda

del cabell.

varius, sota control metge.

¡ESPECIAL

D I A DA

¡

DIUMENGE,7
La gran "Diada dels Xics" s'inicià el diumenge dia 7 de
Aquell diumenge a les 10h. del matí, tots els Xics vam
celebrar una "pijapinada" a Sant Bartomeu.

novembre.
anar a

El dia s'aixecà

gris. Tots partíremamb una mica.

En arribar

l'indret, la majoria optaren per entrar en calor. El mètode escollit
va ésser jugar un gran partit de "futbol". Sí, sí. "Futbol", entre
a

cometes. I és que tothom que hi

entengui de futbol hauria notat la
personalment, no sé encara quants equips hi havia
al terreny de joc. Tothom jugava contra tothom. Enfocaven més
porteria que el mateix Barça. Sigui com sigui, s'ha de reconèixer
que va ser unpartit fantàstic i emocionantíssim. Es va marcar un
grapat de gols. Hi hagueren "croquetes", corners, faltes però el joc
era tan, tan net, que no hi va haver cap penalti. La meva felicitació
a tots els jugadors!
A dos quarts de dues, els jugadors pogueren recuperar
energies; era l'hora de dinar. El dinar s'allargà força. Els uns, van
començar aviat amb elsentrepans. Els altres, van haver d'esperar
a tenir les brases a punt. No faltà de res a ningú. Entre tots,
s'aconseguiren plats, gots, tovallons, cafè, postres
Mentre uns la feien petar ben entaulats, d'altres anaren
diferència. Jo,

..

...

o a buscar bolets.
El dia moria quan, poc a poc, tots anàvem tornant
lesnostres llars.

auna

roca-mirador

a

Gavína Garcia

ASSAIG DE DIMARTS

especial.
un

10,

El dimarts dia 9 de
L'assistència bo fou

novembre, hi hagué el 1

r.

assaig

més nombrosa que de costum.
Es van assajar castells de 7 amb agulla, però tremolaven
xic. També s'assajaren altres castells, així com diverses pinyes.
es

gaire

f
CISCU VENDRELL.

"És

També entre setmana, més exactament el dimecres dia
celebrà el vídeo-fòrum. A partir de les 10 del vespre, a la sala

el membre casteller més gran de la colla i és conegut com L 'Avi Vendrell.
part de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, guanyant el concurs de Tarragona

Forma

de 1926

com

Anxaneta."

Pax de la

Parròquia, es passà un vídeo dels millors castells
aconseguits per la nostra colla. De veritat crec que la gent que
realment viu la colla, va agraïr de tot cor aquest repàs de la nostra

DIVENDRES,12

història.
donà pas al Forum. Dos minyons de
Joan Pont i n 'Enric Cardús, explicaren a les cinquanta

Seguidament
Terrassa,

en

persones del

públic,

es

elsdetalls de la

seva

història castellera.

Ells començaren, si fa no fa, com nosaltres. Poc pressupost,
però molta il·lusió. Poc a poc, anaren millorant. Amb les millores
pogueren obtenir un local pels assaigs.
Ara funcionen amb una comissió tècnica i una comissió de
També comentaren que tenen uns 9 milions de pressupost,
i que el seu objectiu són els castells de 10. Ells també han tingut
problemes i, especialment, són rivals amb els Castellers de Terrassa.

junta.

.

Divendres dia 12, es celebrà un importantíssim assaig
especial. L'horari i eilloc eren els de sempre. A les 9h. del vespre
a la Sala de Cultura Sant Francesc. Així, que tenia l'assaig d'especial?
L'objectiu era reunir, més o menys, 250 persones. Tots els
xics havien de portar amics, familiars, coneguts, etc., per a fer una
gran pinya.
AI principi, semblava que seríem els de sempre, però,
lentament, ellocal s'omplí. Erem tanta colla, que TVG va dedicar
nos

deu minuts.

Animant-nos a tots, el Forum acabà cap a la 1 de la
matinada. Tot indicava que amb ganes i il-lusió nosaltres també
podíem ser una colla gran (encara més).

diverses pinyes i també molts castells. La
que dissabte i diumenge sortís tot brodat.
Però, el que tothom esperava, era el "pica-pica". Cap a
2/4 de 12, tothom va ser convidat a galetes, vi bo i Coca-Cola.
Només calia esperar que les actuacions anessin bé!

Gavina Garcia

Gavina Garcia

S'assajaren

qüestiò

era

EL PETIT FOUR
'tonode�\

"uet
tornO",
..

de

coso\à
6�\t "'ges

ern

de 10trnul
ornb
ossanl'
\ gtOn

el. Julià Centells, 7

-
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IESPECIAL
DISSABTE,

13

DIUMENGE, 14

La tarda de dissabte

s'inicià amb

Els

que

matinaren

gimcana pels

diumenge, gaudiren d'una

més menuts. La cita era a les 4h.
de la tarda a la Porxada i a la

botifarrada a la Porxada. Pertan
sols 500 ptes., els qui van voler,

Plaça Negra.

esmorzaren

A

una

la

Porxada

realitzaren els jocs més tranquils.
unes llaunes com si d'un
castell es tractés, col-locar una
anxaneta adhesiva en un castell

penjat

a

la

paret, mossegar

De 9

"la

pins,

a

punt. Tres

botigueta",

mocadors,

una

Vilafranca.

Aquests últims,
produien gran espectació.
A la 1 a. ronda, els de
Montcada aconseguiren el 3 de
7 al primer intent. En un 2n intent

els de Vilafranca

mares

els
els

intents de 5 de 6.
A la tercera ronda, Sants i Castelldefels, van fer castells de
6, mentre que nosaltres aconseguirem (aI2n. intent) el 3 de 7.
Per concloure I'actuaciò d'aquell dia, es van intentar els

pilars. Els de Barcelona en van fer dos de 4, Nosaltres
aconseguírem fer-lo de 5, cosa que animava de cara a diumenge.
Finalment, els altres participants van carregar i descarregar el seu
pilar de 4.
El dia havia estat mínimament bo per a la colla.
Enmig de I'elegria dels Castellers de Sants, anàrem al
esperava el

"pica-pica" preparat per les

Montcada.
fou
Aquesta
meravellosa. La van aixecar per

sota, i
ferem

van

una

fer

una

torre de

Els de Sants

marxaren

aviat, ja que diumenge actuaven.

Quan tothom ja s'havia atipat de menjar,parlaren els caps de les
colles que quedàvem. Després d'un feix d'agraïments per les dues

parts, l'Isidre, la nostra anxaneta, regalà una estatueta
dels Castellers de Castelldefels.
I, així, s'acabà aquel dissabte dia 13.

a

l'anxaneta

al

descarregar-la. Nosaltres, també
figuereta.
només tingué un intent. Tant Montcada,

figuereta
6, però

sense

La tercera ronda
vam fer castells de 7.
aconseguir el 3 de 8.
com

nosaltres,

Els de

Vilafranca,

van

A l'hora dels pilars, tampoc tinguerem molta sort. No vam
el pilar de 5 que van descarregar les altres colles.

descarregar

Una mica moixos, passàrem al "piscolavis". Per allí hi
havia les càmeres de TVG, que entrevistaren al cap de colla i a la
canalla.

Poc després,

a 2/4 de 3 del migdia, anarem a dinar a una
"Ensaladilla rusa" i entremès, carn amb salsa,
i vi, aigua i refrescos.
El menjador era abundant, i els més joves disfrutàrem

escola. El menú

gelat

era:

d'allò més. Cantant, rient, xerrant i
llençant una mica de pa,
acabarem de dinar. El cap de colla cantà una pinya molt especial,
...

formada per les

mares.

A la segona ronda es
tres torres: de 7
Vilafranca. De 6 la de

la de

XfCS DE GRANOLLERS. Pom de daft. D'un4de 7.

Castelldefels, la
nostra diada començà.
A la primera ronda els de Sants varen aconseguir el4 de
6 amb agulla. Castelldefels i Xics, aconseguirem el4 de 1 (nosaltres,
però, al 2n. intent).
A la segona ronda, tant nosaltres com els de Sants, férem
latorre de 6. Els de Castelldefels es quedaren a mitges en els dos

on ens

car-regar i

aconseguir

van

Castellers de

Pere Anton,

van

descarregar un 4 de 8. Nosaltres
no aconseguirem el 4 de 7.

samarretes.

col-legi

12 h., la Porxada

els Castellers de Montcada i
Reixac i els Castellers
de

per vendre
loteria
i

Quan arribaren
Castellers de Sants i

a

omplint de gent. Els qui
anaven arribant, ajudaven a les
mares a preparar el piscolavis
posterior a l'actuació.
Poc abans de les 12 h.,
van arribar els nostres convidats;

penjava d'un arbre i
una cucanya amb premi, van ser
les delícies dels més petits.
A la Plaça Negra, els
jocs requerien més mobilitat. Hi
havia carreres de sacs, el joc del
mocador i el de petar un globus
lligat a la cama dels companys
A les 6h. de la tarda ja
eren a

mares

que havien col-laborat més directament

Seguidament, passàrem a fora, on els més petits i els
joves divertiren a la gent amb el seu "show". Després, a música de
gralles, tothom ballà i jugà fins que se'n cansà.
Ja es feia tard i el cansament es reflexava a la majoria.
Així que tothom tornà

a casa a

preparar-se per la

nova

setmana.

Gavina García

RODHOR INDUSTRIAL, S.L.
Abrasius

Maquinària
Mat. protecció

PRODUCTES

DIETÈTICS, NATURALS i

HERBORISTERIA

Girona, 112 Tel. 840 08 47 GRANOLLERS
Gaietà Vinicia, 8 Tel. 570 47 99 MOLLET
-

-

-

-

PERE GUBIANES SALA

Naturópata

,

3IVI-

.

Fa cursets de reflexoterapia, relaxació, metamorfosis i control mental
-

Scotch-Brite"

a

l'èxit de la diada.

Gavina Garcia

Distribuidor:

i

tomàquet

s'anà

poma que

tot estava

pa amb

botifarra.

es

Apilar

f

I

D I A DA

(Els

diners són

integrament destinats
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citat

pilar de 5. Les apostes
múltiples i variades: el
carregarem, el descarregarem,
caurà per davant, caurà per
darrera, caurà per culpa del la
teral dret, caurà per culpa del
segon i un llarg etcètera
d'apostes i de possibilitats.
Finalment, i com tots podrem
recordar, el castell, només el
vam carregar, la qual cosa va

castelleres, com calçota-des,
sopars, dinars de concurs

eren

....

Continuant amb el
trobem

No,

estic

no

persones

parlant

de

Olímpic,
a

la

de

ció

la

al

dent"

el

que
va

en

gent,

va

nostre

l'actuació la

seves

declaracions

dir:

motivar

la

participar més
si

gent
en

de

els

tothom

cara a

castells,
aposta

favorablement farà el possible i
XICS DE GRANOLLERS.

Llenya del3

de 7 de la Trobada de Col/es del Val/ès. Mol/et, 1993.

Ja tornem

a ser

explicar les
peripècies en aquests
per

Déu,

com

a

aquí

nostres

móns de

colla castellera.

Durant les nostres actuacions
han

passat

però

també hi ha

divertides,
hagut algunes
ocasions ·per a la tristesa; en
altres casos hem tingut una
actuació model, sense cap
mena d'incidents. Per aquesta
raó, en aquesta ocasió ens
dedicarem a recordar aquelles
actuacions
o,

perquè

coses

més

ses.

destacables

no, les més ruino-

Així, doncs, menys
rotllo i més de

cara a

la feina.

Començarem amb l'actuació del
12

d'abril

L'alicient
era

Canovelles.

d'aquesta actuació,

més

ni

a

el

l'esperat,

ni

menys que

somiat, el pregat

pilar de 5. En els sectors dels

l'impossible per aconseguir
aquest resultat. Tota persona
que aposti en contra i que
perjudiqui les intencions de la
Colla serà enviada com a càstig
a
passar una temporada a la
"magnífica Còlia" de Montcada.
A més a més, la Travessa caste
llera suposarà uns ingressos
atípics per als Xics, i fins i tot
podrà ser ampliada amb altres
colles, com Vilafranca, la Vella,
la Jove,
"

...

baixos fons de la Colla hi havia
muntat

un

casino per a

aquesta

ocasió, que gran quantitat de
gent de la Colla va visitar per
realitzar

prenent

una

com

a

macroporra,

objectiu

el

ja

Durant

aquesta entre
vista es va especular sobre una
possible targeta de crèdit VISA
XICS, que permetrà certs
descomptes en activitats extra-

la

d'Handbol. Va

ser una manera

barata que va tenir l'Ajuntament
de

promocionar-se

com

.

Esperem
que aquesta actuació no sigui
l'última amb més espectadors
una manera d'estalviar
Cheerleaders (Xirliders) ja

ser

en

que es veu que el molt honora
ble batlle de Granollers va con
fondre
Xics

aquest mot anglès amb
leaders, mot que fa

referènria als màxims
de la Colla.
la

cara

dirigents
M'agradaria veure

de sorpresa del Battle

de la vila oberta i castellera
veure

aquest

cheerleaders.
confondre
un

uns

el. Corró

(cantonada

Tels. 8464574

-

el.

estil

de

No

hem

de

castellers amb

grup d'entreteniment.

senyor Alcalde em
baix.

molt

Abans de tot això

vam

sobreviure

una

Ascenció, i dic

sobreviure

perquè

setmana

vam

durant

una

realitzar

descarregats,
tant

sense

nombroses, i

apostes

on vam con-

Plaça Paradis, 4
Tel. (93) 886 38 58
08500 VIC
Barcelona

(Spain)

Sola

Berenguer III)
12

-

3

actuacions per l'Ascenció, on
cal destacar els dos pilars de 5

-

PLAÇA PORXADA,

El

va caure

8401700

08400 GRANOLLERS

en

nou

CITROEN
Garatge Alfred Fonseca
Agencia Oficial

a

"Granollers és capital".

Plaça Porxada, 25
(93) 879 40 90 Fax 879 38 45
08400 GRANOLLERS
Barcelona (Spain)
Tel.

realitzar al bell

de la curta història de la Colla.

"Ès un nou mètode per

arxi,

vam

pista d'handbol, en
segon partit de final
Lliga Espanyola

motiu del

Va
a

de la

de

nou

Sr Jordi

les

agradar
"peci
Oliveres,

plaça castellera,
pavelló casteller,

recordar els nostres

vam

mig

per aquell resultat. Un cop
realitzada aquesta actuació,
el nou sistema de
motiva

força

nou

assajos allí durant I'anteriortem
porada. En aquesta ocasió no
ens van deixar a fora, ja
que

apostar

van

actuació insòlita, la

nova

millor dit

on

sinó del grup de
que

una

realitzada el6 de juny al Pavelló

ésser motiu de satisfacció per a
alguns membres de la Colla.

TÈCNICA,

de la resta d'acutacions

repàs

GRANOLLERS TEL. 8793627
-

�.�11. R:!�<G:�i
.c.
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actuacions

corregir unes quantes coses
perquè en pròximes ocasions
no es repeteixi. En primer lloc

posteriors.
altra

Una

actuació

que acom
d'un cas
I'ascenció
panyen
tell es diuen GRALLES i no

televisiva i radiofònica: el Sr.

Matias Prats. Dels

confirmaré

discursos

edicions) sinó que allò que ha
de fer és simplement dir el

a

i els

seus llargs
destaquem el

en

aquí

el que passa en cada instant
del castell, com quan la gent va

estructura humana. Recorda

carregar el castell. Un cop fet

pujant i sobretot, sobretot, ja
que qui retransmet ha de ser
objectiu, no vulgui que els
sentiments el traeixin

expliqui
passi, com

que

(per això data històrica). Sí, en
aquesta actuació vaig pujar jo,

aixecat per sota.

l'única de moment

temporada
parada a
més important de
l'actuació
totes les que portem aquesta
temporada. No, no és la Festa
Major, ni la Diada, ni cap altre
diada important. Va ser
simplement la realitzada al barri
granollerí de la Font Verda el12
de juny ( data històrica) on es
va poderveure com despuntava
un nou

una

valor entre els segons

dels castells:

en

Jordi

Palau)

el

4

amb

en

aquesta

i concretament,

agulla,

on

,

en

per

deconfiança de la TÈCNICA
se'm va posar la millor pinya de
l'actuació. Ho vaig aconseguir
després de molt temps d'anar
burxant al cap de Colla, en Jordi
Contreras, però malgrattot, vaig
tornar a ser relegat a la
suplència. Va suposar a més

trepar

las murallas

y así atacar por sorpresa
sus eférrimos oponientes. Y

menys havia
i havia dormit molt poc,
cosa que no passaria per última

ma

cosa

feia

de 4 de 7

respirar una aro
en els assajos i

qui més qui

Joan i

poco subir, venga enxaneta,
Por fin lo
venga Núria, sube!

begut

han

vegada, i que

que le cuesta

'"

conseguido; ruego un gran
aplauso para estos jóvenes que
con su sudor han conseguido
este maravilloso 4 de
continuación

7, Y

recordar

havia estat la revetlla de Sant

un

ser

em

fa pensar

una

teoria.
Sense marxardel més

a

"

juny, però canviant d'aires,
magnífica i simpàtica

de

...

tenim la

l'inici de castells de sis nets, la

qual

caldrà

famós i oblidat 4 de 7. Unaltre
fet important és que la nit abans

ya llegamos al fin de este casti
llo cuando la enxeneta sube
hasta la cima y levanta el brazo.
Parece

a

aquesta actuació com la prime
ra actuació de la temporada on
vam carregar i descarregar el

ene

migas
a

la Núria

Malgrat tot aquest petit
incident,

estas estructuras con la finali

dad de

a

aquest aclariments millorarem
la qualitat d'aquest speaker.

de los

que la tradición

i facin

allò que vol que
va ser el cas a

I'actuació,animant

-

que se remonta a la época de
los Almogàvers que realizaban

sagrar les actuacions de sis i
mig, juntament amb el pilar de 4

proxrrnes

jóvenes Castellers que con su
afán de llegar hasta la cima de
realizan grandes
su castillo,
esfuerzos para conseguirlo.
Aquí los tenemos subiendo al
compás de las GRAELLAS ga
lopando por las espaldas de
sus compañeros, para mante
nerse firme para aguantar esta
mas

7 de "Mans unides"

en

castell que es realitzarà i res
més. No s'ha de retransmetre

tenemos a los

castellers es tradición histórica

Fern

realitza un castell

explicar la història dels castells
seus orígens, com allò que
ens va explicardels Almogàvers
(cosa que poso en dubte i que

"Y

Llenya del 4 de

Després, mentre
no es posi

GRAELLES.
es

següent:

XICS DE GRANOLLERS.

instruments

els

importància d'aquesta tem
porada va ser la realitzada el
24 de junya Montornès, ja que
vam carregar el primer 4 de 7
de la temporada. Malgrat tot
vam haver d'aguantar els
comentaris d'un speaker molt
semblant a una vella glòria

amb

les terres

Gràcies Sr.

Speaker,

actuació

li

voldríem

Catalunya Nord,

.

però des d'aquí

a

de la

concretament

AMB REPRESENTACiÓ A
TOTA LA COMARCA:
Plaça Perpinyà,

Granollers

Plaça de la Vila, 13
Tel. 867 51 39

Sant Celoni

Vallespir

rmengol s.!.

5

Tel. 870 01 30

B-2

(Can Bassa)
Granollers

Tel. 870 45 36
Font del

Cargol,

50

(La Torreta)
La Roca del Vallès

Tel. 879 52 59

Berenguer III,
Tel. 593 0168

30
Mollet del Vallès

COLLONSI

PIT
la realitzada el 26 de

La

Perpinyà.
actuació

causa

va

juny a
d'aquesta

ser

un

que

hipermercat perpinyanès (no
vull dir de quina companyia
perquè més val no recordar-ho)
realitzava una setmana dedica
da

Catalunya, en la qual
promocionava els productes
a

i per fer-ho

catalans;

convidats

van ser

diferents

representatius de

grups

la cultura

ca

ment.

amb el4 de set i vam

desarregar-Io.
Després d' aquesta
deplorable actuació, només ens
va

faltar rematar la feina

a

Can

una

actuació rodona

descarregar

sense

cap ànim

d'ofendre els extremenys),
les

el

jotes,

farbalans

no

"tablao"
van

i

faltar.

on

els

Vaig

tenir la

on

tot el que

vam

moment

finalment, per fi,
important, la més
meravellosa, la que no hem

teoria que
tota teoria, cal demostrar i

d' esborrar mai més de la nostra
memòria, la magnífica actuació

Ara

d'anunciar la
com

el

és

meva

portar a la pràctica. No sé si us
n
adoneu, però les dues
'

semblar quan

actuacions de

La jornada

sardanes, ja que era ben poca
la gent que els baliava.Malgrat

va

transcórrer

els

sense

de

problemes fins
desprésdeldinar. Uncopatipats
amb les "potingues" franceses,
mena

cap

era

el moment de fer l'actuació.

Érem força gent, però

no era

el

moment d'arriscar-se
fent
castells de set, i molt menys per

gent que féssim el
féssim quedaria igual de
una

tenta.

típica actuació de castells
cinc, amb la ja oblidada

"fantabulosa" torre de cinc.
nosaltres hi

més

a

més amb

els Blaus,
gegants i els seus
diables. Aquest col-lectiu de
amb els

viatjaven

seus

persones va mofar-se de la
nostra actuació perquè creiés
que ells també eren capaços de
fer
de

aquests castells. Que provin
fer

gent
no

sorprendre, ja que
que esperés impa

em va

creia

cientment

a veure

la nostra

actuació. Va ser un cas
semblant
al de Montornès.

la

"fantabulosa".
M'agradaria veure els resultats.
A més a més l'actuació fou un

actuacions

on

hem

arribem per fi
recta final

a

la

del

què portem
aquesta temporada. Així, doncs,
començarem perla Festa Major.
Tornàrem

a

realitzar el nostre

de 4 caminat i aixecat al
balcó de l'ajuntament. Aquest

pilar

vegada vam aconseguir reduir
el temps i vàrem batre el rècord
que hi havia fins ara, aquell
pilar caminat semblava més
haviat corregut, ja que el baix la
Pedra, portava un ritme inusual.
Clar que

la Pedra i tot és

era

comprensible. Malgrat
l'actuació

no

és que fos

això

un

èxit

aconseguit,
en

després de festes
importants on la gent beu força
més del compte i on es va a
dormir molt més tard. Doncs bé,
meva teoria és que hem de

la

potentar això d'anar
tard i

anar

a dormir
ressacós l'endemà

perquè d'aquesta manera ningú
no

s'assabenta del què està

passant, ningú

con

Així, doncs, l' actuació va

A

tot, durant l'actuació aquella

que

ser la

de

les

sonaven

cosa va com

oli

no

pateix

en un

i la

llum i així

aconseguim descarregar

tots
els castells. Així que des d'ara,
les vigílies d'actuacions tothom

dormir poc, beure massa i
cara d adormit i així tirarem
endavant.
sí que arribem a
l' actuació més important de la
ara

temporada (

no, no és

Roca. Cal mantenir aquesta
dada i aquesta població en la

memòria, perquè aquí fou

on

carregar i descarregar per
primer cop el tres de set, després

vam

de l'actuació tothom

i en aquesta ocasió, com en
quatre de set, va ser així.

cosa

bona que vàrem

d'aquesta actuació fou
una màquina de
fotografiar i
una mini-cadena, amb
Compct
Disc i Cassette, que per ser

francesos

no

estaven pas mala-

cara

feia

una

ressacós, i d'haver dormit

tant poc, que dubtàvem que el4
de set es carregués novament.

Malgrat això vam tenir una sor
presa perquè vam obrir plaça

carregar i
de 4

parar després de
descarregar un pilar

sense

caminat,

un

formós 4 de

set, un patidor 3 de 7, una
inamobilbe torre de sis, i un

esperançador pilar de cinc. A
més a més vam poder fer-ho
davant del cap de colla de
les ganes que
Montcada;
teniem tots de fer-li una botifarra
davant dels morros després del

què
ens

va

a Mollet!. Però
haver de contenir

passar

vam

ara

en

ens

d 'haver-ne fet tres intents

el

en

visitaran

més val

a

la

veure

directe.

broma)

11 de setembre de 1993. La

L'única
treure

vam

nostra història. La baba se'ns

queia

inexplicable, que
I

que portàvem de temporada. A
la tercera va la vençuda, diuen,

anem

on

perquè

ràpidament al diumenge de
Festa Major, on mitja hora abans

doncs

(Barcelona)

realitzar la millor actuació de la

nostra Diada i cal mantenir la
compostura. Va ser una cosa

mercat, i fórem utilitzats com a
elements d'entreteniment.

Així,

Sants

a

després
set.

vam
realitzar el 31
d'Octubre de 1993 al Barri de

que

fer

gran desatre perquè vam ac
tuar a les portes del super

dels 2 intents de 4 de

...

I

castellers hi fórem convidats.

ells,

...

l' actuació més

fins ara, el 4 de set foren

d'entre

la vila

a

in

vam

impressió d'haver-me
equivocat, i més m'ho va

talana, i

realitzar

vam

que

castellera de Llinars del Vallès
vila de formoses noies

tentar.

Gili. Allò més que una plaça
castellera semblava un festival

extremenyo (

aconseguir

En resum, fou

I

desitjo

parlant

de tot

de la

diada,

que la colla
rendeixi al màxim i puguem
cor

realitzar algun castell
gran
o

com

el 5 de 7

o

...

gaire
l'agulla

no

el4 de 7 amb
no?

Així doncs,

m'aco

miado fins al pròxim PATI.

el

Jordi Palau

Continuant amb el
currículum d'actuacions fem
una

petita parada

a

l'actuació

CADIRES
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-
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GRANOLLERS
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DE

BANY
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Tel. 840 05 03

Carrer Barcelona, 94
Tel. i Fax 870 21 69
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COllESI

ALTRES

L E S

temporada, tant o millor
l'any passat. Si bé no s'ha
aconseguit igualar o millorar la millor
actuació del segle realitzada la temporada
passada per les colles Vella i Joves de

CASTELLERS

Excel.lent

que la

DE

de

Han

consolidat

Valls, hi ha segons el

el 4 de 7
amb l'agulla i el 5 de 7 i
han aconseguit carregar

importants

per

castells

meu parer 4 fets molt
a
per
poder realitzar una
correcta avaluació de què ha estat la

1-S'han
nou

que l'any

aconseguit

més castells de

el 4 de 8 i el 2 de 7 la

passat. Superar la fita de 14

castells de 9 semblava molt difícil.
2-Una

nova

Tarragona, ha entrat

com

primer cop el 3 de 7
per sota a la seva diada.
Estant
preparant la
plataforma per a intentar

temporada:

.

CORNELLÀ

temporada

ve.

que

colla, la Jove de
en

el sel.lecte grup de

VAILETS DE GELIDA

les colles de castells de 9, elevant a 5 el
nombre de colles que fan construccions
d'aquest nivell.

Temporada molt
fluixa amb dificultats

en

els castells de set.

3-S'ha

produït una millora qualitativa
majoria de les colles mitjanes
(Barcelona, Xiquets de Reus, Castellers de
Terrassa,
) i de les colles més petites
(Xiquets de la Vila d'Alcover, Cornellà,
de

la

TIRALLONGUES
DE MANRESA
Colla

...

Sant

drell,

i Sant Pau, Nens del Ven
).
4-Aparició de noves colles, a l'espera

Pere
...

de l'evolució

i

resultats

i

unes,

més sep
tentrional que la nostra.
Han aconseguit el 3 de 6

geogràfica

altres

i

cal

evolució.

XIQUETS DE LA VILA D'ALCOVER

CASTELLERS

Bona

temporada, on han recuperat
el nivell perdut de castells de set i mig
assolint el cinc de set i el quatre de set amb
agulla.

L'ARBOÇ

Colla de

nova

creació, que ha

la

esperar

irrompent amb força (Nova del Vendrell).

MINYONS DE

d'a

nova

quest any, en una situació

seva

DE MOLLET

CASTELLERS DE VILAFRANCA

d'un
Després
parell de temporades en
les quals actuaren inè-

3 de 8

descarregat a

la 2a. Diada dels Xics de GranoJ/ers·93.

ditament amb castells

XIQUETS DE REUS

lars

Han mantingut el 4 de 8 i el 2 de 7 i
han intentat superar-se amb el 3 de 8 que
no han pogut assolir.

de 4,

els

seus

aquest
primers

de 5 nets i pi
any han aconseguit
castells de 6 i el 2

recuperat el nom de la colla que havia tingut
la població als anys 60. En aquest primer

de 6.

any han fet castells de sis. Cal esperar
quina serà l'evolució d'aquesta colla.

CASTELLERS DE MONTCADA
Evolució

CASTELLERS DE SANTS

positiva d'aquesta

colla

qual han consolidat el 3 de 7 i el pilar de
han
5. Han assolit també el 4 de 7 i
augmentat el nombre de castellers i

la

la

CASTELLERS DE BARCELONA
Molt bona temporada han consolidat

( ) i han assolit el3 de 8, que han
aconseguit carregar un parell de cops ( el
primer de la seva història a la Mercè).
el4 de 8

castelleres, per la qual

...

que

puguin

cosa no

continuar.la

CASTELLERS DE SANT PERE I
SANT PAU
En

seu

tència.

seva

segona

temporada

Granizados

Gofres
Chocolate

el

Batidos
Bocatas de:

Nata, Licor,
Mermelada,

Lomo,
Frankfurt,

Nata y Chocolate,
Nata y Fresas
Sandwichs

Gofre?

Hamburguesa

Heladeria

PLANCHISTERIA

V

24-25-26

Torras i

PINTURA

LLADONER
CI

..

Pizarro,

23

Particular: Travesía Lladoner, 5

-

.

10 4"

Tel.
-

849

Tel. 84958 57

Horchata

¿Conoce
¡no!

RICART
parada

han

de 7.

la

Cansaladeria

Mercat Sant Carles,

temporada

d'existència han conservat el nivell de
castells de 7, intentant fins i tot el 4 de
7 amb l'agulla i una encara verda torre

En

nivell de castells

aquesta

consolidat el 3 de 7, la seva assignatura
pendent, i s'han superat amb el 4 de 7
amb l'agulla i el 5 de 7. Bons resultats
en
la seva tercera temporada d'exis

CASTELLERS DE CASTELLDEFELS
Continuen al

un

pilar

descartem

GANXETS DE REUS

de set, amb algunes dificultats. Els intents
de l'any passat per a assolir el 4 de 7 amb
agulla i el 5 de 7 no han trobat continuïtat.

en

seva

bon paper tot assolint el 2 de 6 i el
de 5.

evolució.

seva

La segona colla barcelonina,
primera temporada, ha fet

en

-

33

83

GRANOLLERS

-

Gofreria

Bages,

9

-

-

Horchateria

Tel. 879 40 38

-

Venga y
sabrá

-

lo que es

bueno.

Crepperia

08440 GRANOLLERS

111.\.SSl.\.

(�l.\.Sl.\.

GÈNERE DE PUNT

Mitges, Mitjons, Slips, Pijames

d'home i dona, etc.

Ahl i també faixes per CASTELLERS. Teniu e/10% de DESCOMPTEI

Santa

Esperança,

12

.

Tel. 870 03 67

.

GRANOLLERS

COllES]

LES ALTRES
pas
qualitatiu acon
seguint
carregar
per
primer cop el 4 de 9

amb folre i

4 de 9 amb folre, quedant una
5 de 8 (1 de carregat i 2 de
descarregats). Han fet la tercera millor
actuació del segle per Santa Úrsula.
mica

amb folre i dominar el
5 de 8 que han aconseguit
en tres ocasions.

VELLA DELS XIQUETS DE VALLS
Bona feina de la Vella amb: dos 4 de
9 amb folre descarregats i un de carregat,

XIQUETS
DE TARRAGONA
Han mantingut,
amb
i

dificultats,

el

2

de

d'intentar

a

temporada

un

pendent el

un

3 de 9 amb folre carregat i tres 5 de 8

carregats.

el 4 de 8

7

des-prés

NOVA DEL VENDRELL.

l'inici de la
el 3 de 8.

En la seva primera temporada han
sortit amb molta forçaja que han
aconseguit
el4 de 7 amb l'agulla i el5 de 7. Han

provat

CASTELLERS

fins i tot el 2 de 7.

DE TERRASSA

Superació

d'a

NENS DEL VENDRELL

questa colla, amb el4 de
8 i el 2 de 7, que han

sovintejat

Després

durant tota la

clàssica

carregat

a

la Trobada de Colles del Vallès.

CASTELLERS DE SANTA COLOMA
Colla d'actuacions inèdites. No han
assolit castells de set.

XIQUETS DEL SERRALLÓ
Mantenen amb dificultat els castells
de set; sembla que es
en el si de la colla.

pateix una petita crisi

Temporada correcta amb un 4 de 9
descarregat, un 3 de 9 amb folre
carregat i un 5 de 8 descarregat.
amb folre

de

Remarcables els seus intents del 2 de 9
amb folre i manilles.

de 8 i s'han

XICOTS DE VILAFRANCA

descarregar

el 3 de 8 al
primer intent amb tot el
que això comporta.

Temporada fluixa on només han
aconseguit carregar el 3 de 7.
BORDEGASSOS DE VILANOVA

MINYONS DE TERRASSA.
Excel.lent temporada. Van realitzar'
el 4 de 9 amb folre més matiner del
segle,
que repetiren a Sant Fèlix. Sorpreneren
tothom carregant el 3 de 9 amb folre

Han
de set i

a

NOIS DE LA TORRE
nova

any,
que recupera l'antiga tradició dels castellers
de Sitges de la dècada dels 70. Han assolit
el2 de 6.

JOVE XIQUETS

més

d'aquesta

colla.

TARRAGONA

Després de tren-car el malefici que
els impedia descarregar els 2 de 8 amb
folre, 3 i 4 de 8, la colla ha fet un gran

Han
.

la

mantingut el3 de 7 i el4 de 7 en
temporada de vida.

segona

CONGELADOS TRAVESERAS

DE VALLS

PESCADO FRESCO, CONGELADOS y CHARCUTERIA
Sus mejores precios inigualables en toda la comarca

amb la canalla
han impedit que

mes

no
a

la fi descarre

VENGA y COMPARE

guéssin tres 3 de 9

Traveseras,
en

seva

JOVES XIQUETS
Els proble

DE

el nivell de castells
assolint fins i tot el 2 de 7.

mantingut

XIQUETS DE VILASECA

Pocs castells de set. Cal esperar

d'aquest

mig

JOVE DE VILANOVA
Pràcticament inèdits durant la
temporada. Continuen en crisi.

a

Mollet.

JOVES CASTELLERS DE SITGES
Una altra colla

aquest establiment

trobareu tot el que
us calgui per a I 'esport
Joan Prim, 165· Granollers
Tel. 8499010

-

3

-

GRANOLLERS

Puertas jardín,
basculantes
correderas y

ballesta
-

Barandas de
escalera y terraza

Cerrajería
general

en

19 Teléfono y Fax (93) 849 39 78
08520 LES FRANQUESES DEL VALLES

Catalunya,

-

Teixits i Retalls

NURIA

CI.

Riera,

51

08420 CANOVELLES
Tel. 8494027

tem

CASTELLERS DE VILAFRANCA

convertit en la primera
colla que ha aconseguit

MINYONS DE TERRASSA
3 de 9

actuació

decepcionant

mateixos castells que l'altra colla local.

temporada, amb una
notable. A
elegància
més, al final d'a-questa
temporada han assolit
per
pri-mer cop la
castells

de la

porada passada, s'han recuperat amb els

Passeig de la Muntanya, 106
Mercat Sant Carles, p, 27-28-29

Tel.

.

.

8790084

Tel. 8703328

I

ELS SECRETS DE LA COLLA
LA JUNTA

PARLEM DE PELES
Aquest any

1993 la Junta

va

presentar

a

l'Ajuntament

la colla de 2.260.000 pessetes, basant-se

pressupost per
xifres de l'any passat.
a

en

Recordem a tota la colla que l'actual junta té previst de
assemblea general abans de finalitzar l'any per a
decidir si s'han de fer canvis, i si aquest fos el cas, quins canvis
s'han de fer en els equips de Junta i Tècnica.

un

les

convocar una

rebut 254.000
Enguany, pel que fa a les subvencions, s'han
de la
pessetes per part de l'Ajuntament i 56.900 pessetes per part
a pagar l'assegurança,
destinat
diners
s'han
Part
d'aquest
Diputació.
128.000 pessetes, millor que l'any
que aquest any ha sortit per
Coordinadora de Colles
passat perquè ja portem un any a la

.

L'actual Junta està composta per:
Jordi Oliveres
PRESIDENT:
Abel Simona
RESP. DE PREMSA:
Marina Batlle
SECRETÀRIA:
Alicia Farin i Jordi Cirac
TRESORERIA:

Castelleres.

Cal destacar que la major part dels ingressos de la colla es
n'hem
en les actuacions, però aquest any precisament
cobrat poques ja que moltes han estat intercanvis amb altres colles.
Cada any s'ingressen diners dels socis protectors, que no en
són gaires però que ens ajuden. També hi ajuda la venta de pins,
samarretes i, a finals d'any sempre ens salva la loteria. S'ha de tenir
en
any s'hauran fet dues tandes de

RESP.
RESP.
RESP.
RESP.

basen

compte, però, que aquest
camises, tindrem una diada com Déu mana, haurem fet els posters,
i això suposa una gran despesa.
etc

QUÈ

...

Així i tot esperem acabar l'any amb algun benefici que ens
permeti de començar l'any que ve amb bon peu.

DE PROMOCiÓ:
DE COLLA:
DE REVISTA:
D'ACTIVITATS:

HI DIU LA

Joan Contreras
Jordi Contreras
Alfons Martínez
Joan Castillo

TÈCNICA

canvis
Després de festa major es van realitzar alguns
manera:
l'equip de Tècnica, que ha quedat de la següent

La Junta

en

CAP DE COLLA: Jordi Contreras
Xavi
CAPS DE TRONC: Marc Freixa, Jaume Prat,
Fernàndez, Jordi Cirac.
CAPS DE TRONC: Jordi Oliveras, Ignasi Raga, Camil

COMISSiÓ DE PROMOCiÓ

Armengol, Abel Simona.

CAPS DE CANALLA: Juan Caries Casado, Ramon Rovira,

Cada divendres de 8 a 9 del vespre ens reunim a la sala de
cultura Sant Francesc un grup de gent que ens dediquem al tema
comarca. La
de promoció de la colla a Granollers i pobles de la
necessitat és evident: hores d' ara encara podem trobar pel carrer
fer castells sense
gent que es sorprengui que a la seva ciutat pot
en els temes que
ha
hi
varietat
reunions
les
a
Valls.
A
haver d anar
el número de castellers, trobar les idees més
hi tractem:

Carles

Urizarna.

-

ACTIVITATS DIVERSES

augmentar

eficaces i barates possibles perquè el nostre nom sigui conegut a
Granollers. Que tothom coneixi qui som i què fan els Xics de
Granollers. Ens encarreguem de la premsa i d'altres mitjans de
comunicació, així com de les possibles activitats de promoció que
es poden realitzar (tallers, xerrades, etc.). Si teniu alguna idea,
vine i ens
alguna cosa que porteu al cap des de fa temps,
estan obertes a tothom.
reunions
les
Recordeu
que
l'expliques.
Joan Contreras

López

Aquest any que ve, la colla participarà en la rua de

carnestoltes

demanem que qualsevol persona que tingui idees de com podem
demanem que ho
anar disfressats a com es pot muntar la comparsa
la Junta per
com més aviat a qualsevol membre de

comuniqui
poder-ho preparar amb temps.
Si teniu pensada qualsevol activitat que es pugui dur a terme
a la
amb la colla, només us ho heu de proposar i comunicar-ho

.

Junta.

Cansaladeria

LL ..... S
Mercat de Sant Carles,

LAS
DE
RECETAS DE LOS SRES.
EJECUCION

MEDICOS

OCULISTAS

parada 20-21
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Tel. 8703495
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A. VICENS

l±:

(Antes

PI. José

Antonio)

,_. ,_.

-

ATENDIDA POR DOS DIPLOMADOS
PI. Porxada, 9

'

:;
Tel. 879 24 07

08400 GRANOLLERS

'T/

I

,_.

08400 GRANOLLERS

(!�

.

O�/)4
Avgda.

Sant Esteve, 16
Fax 879 36 90

Tel. 870 73 20

-

08400 GRANOLLERS

OESCARADAiRELAXADA
ROBA CASUAL

'(�lJ

EN EXCLUSIVA

SASTRERIA,
,

DIMENSIO

INFORMAL ROBA

'(�lJ

PER lA CIUTAT

SASTRERIA
DIMENSIO
,

Francesc Macià, 34
TeL 8791780
08400 GRANOLLERS

VINE. A FER CASTELLS
'amb els

e
rano

ers

dimarfs i divendrces
all h. del vespre,

Assaig'
de

8

Sala de Cultura- Sant· Francesc
"

CI.

Espí i Grau,

1

(al costat de I' escola Pereanton)

.

,

