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col/a i de tot el que l'envolta.
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temporada ha estat marcat
de buscar un local per a la col/a ja
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Sala de Cultura Sant Francesc està ocupada durant la majoria

Aquest començament
per la imperiosa necessitat

CONSELL REDACTOR:
Jordi Cirac
Jordi Oliveras
Jordi Contreras
GavinaGarcia

de la

FOTOGRAFIA:

algun dimarts de principis i de finals de
temporada, per això s'ha hagut d'assajar al pati de la Biblio
teca encara que hi fes fred. Cal que tots ens comprometem en
la búsqueda del nou local i si algú té alguna suggerència al
respecte, preguem que ho comuniqui a la junta.
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Pel que fa al tema estricte dels castel/s, i que molts de
vosaltres ja sabreu, aquesta és una temporada molt important
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tota la col/a,
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Gràfiques Arco,

a

la

quantitat de compromisos

hi ha. Per tal de realitzar bones actuacions

en

Tarragona, els aniversaris dels Castel/ers de
Barcelona i Minyons de Terrassa o la Trobada de Col/es del
Val/ès (que enguany es celebra a Gran ol/ers) cal que ens
preparem a consciència i aix(poder realitzar l'objectiu que ens
hem marcat aquesta temporada: consolidar els castel/s de set
i realitzar tota la gama de castel/s de set i mig.
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FER COLLA

ELS REIS MAGS

L'evolució de les activitats extracastelleres tendeix

VAN VISITAR LA CANALLA DE LA COLLA
una

la/'unta,

tres monarques.

Els reis

ens

han comentat que

no van

despertar

a

alguns

i és

nens

perquè tenien pressa ija era massa tard. També ens han ditque elssap greu

anar més d'hora.
Un altre comentari dels reis ha estatqueen generalla canallaes va
portar força bé durant l'any passat i que els han promès que aquesta
temporada es portaran encara i que pujaran a tots els castells que els digui
el cap de colla.
Els reis anaven acompanyats per un esplèndid seguici de patges
membres
que, segons ens han dit alguns nens, s assemblaven molta alguns
de la colla (suposem que devia ser una coincidència).
Aquests patges donen les gràcies a la canalla I als respectius pares
oferir
per la gran quantitat de torrons, polvorons i xampany que els van
(menjars que els van anar molt bé per a treballar fins a altes hores de la
I

que

l'any vinent procuraran

de

visitar

a

calçot.

sense

a

més

a

més de felicitar

primeres i pom de dalt i a la
pinya del castell, donar les gràcies a tots aquells que hi col-laboren
en aquestes activitats i que generalment queden bastant en
l'anonimat. No podem oblidar, per exemple, el desplegament de
les mares, tant per fer-hi truites a la diada (els de Vilafranca encara
en parlen), o per confeccionar "pitets" per la calçotada (guardeu
los per l'any que ve), gràcies als quals, no ens vàrem tacar amb
la magnífica salsa pels calçots elaborada pel Jordi Martorell amb
col-laboració especial del seu pare que també, per una altra
banda, ens va ensenyar co� donar la volta als calçots sense
cremar-nos (pregunteu-li com es fa). I dintre dels aspectes del bon
menjar no podem pas oblidar les dots d'una gran cuinera que s'ha
passat unes quantes hores a la cuina perquè després no triguéssim
gaire a desfer el seu treball, la Carme. Tampoc podem oblidar als
que organitzen activitats o les noies de "la Botiga de Xics", que en
treuen un bon pessic cada cop que s'hi posen a la Porxada.
a

la canalla.

Ramon Rovira

LA CROSSA
Crossa" i no pas "crasa" és segons en Pompeu Fabra un bastó amb
travesser al cap d'amunt sobre el qual hom es repenja posant-lo sota
l'aixella. No se sap si fa 200 anys en els castells també es feia així, però
en l' actualitat es fan servir crosses de carn i ossos, les quals resulten força
més confortables per al baix, sobretot si hi ha bona carn.
Em Pompeu diu que la crossa és femenina, i és que encara que se 'n
facin servir de masculines, sembla ser que no tenen la mateixa eficiència
a l'hora de donar pit. En aquest sentit és fonamental que el perfil lateral del
un

morfologia de la crossa femenina,
especialmenten el cas que el baix també sigui femení. Seguint en el supòsit
que la crossa sigui femenina sembla raonable que ellateral (normalment
masculí) tingui més fe a l'hora de trabar-la, encaixant-li la seva cuixa a
l'entrecuix. Per altra banda, aquest fet pot provocar, sequeles d'allò més
doloroses a la crossa masculina. Pertantsemblaque les crosses femenines
poden ser més funcionals i menys problemàtiques que les masculines. (De
la conveniència que les crosses tinguin el cap petit no en parlaré).
Molt es parla que les crosses, juntament amb el contrafort, han de
al baix, però aquestjoc a quatre bandes queda força limitaten el temps
lIi¡¡ar
i I espai. Pel que fa al temps algunes colles estan retardantla pujada del pom
de dalt. El tema de l'espai, en canvi, és més complexe, ja que la movilitat
d'aquestes quatre persones és força limitada quan la resta de la pinya és
eficient. A més fa falta que el baixes deixi i hi ha el dubte de si s'ha de lligar
de 2 en 2 a tots 4 junts. En general, doncs, no s'assoleix
L'impacte ambientar de les crosses no és menyspreab e. Com que
el seu trebailies fatiga augmenten la freqüència i el volum respiratori, i per
tantalliberen més C02. AI privar la ventilació del baix contribueixen a alliberar
més sals líquides (comunament anomenades suor) especialment per
baix encaixi correctament amb la

baixos i crosses, segons i tercers,

Gairebé hauria de posar tota la llista dels Xics per mensionar tota
la gent que en un moment o altre ha treballat en aquestes activitats.
Poc

o

això),

molt, la gent shi posa (sempre hi ha algun escaquejat, per
i col-labora de forma voluntària,

ja sigui

per recollir

plats

o

podem afegir
l'organització de dues diades, vàries sortides a actuacions
castelleres importants d'altres colles, una calçotada, la visita dels
reis castellers, la creació d'alquna penya (en aquest moment en
fase de destilació), a més a més de tot un regular seguit d' esmorzars
i "vermuts", que, per a molts constitueixen ja el "pre i post" d'una
actuació. Des d'aquí animo a que la gent de la colla s'engresqui
i no li faci mandra preparar activitats. Que encara que no es portin
a plaça es mereixen tot el nostre aplaudiment.

I' aixella. La mateixa falta de ventilació durant!' acte de servei les convertirà
en possibles grans consumidores d aigua, un bé escàs. Els aconsello que

la reutilitzin.

d"ambientòleg
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Mercat de Sant

Carles, parada 20-21

per

parar taules.
A la llista d'actuacions i castells, doncs,

l'obl·ectiu.

Comentari

quedar-se

Considero doncs el moment per,

matinada).
Bé, esperem que els reis ens hagin portat uns castells ben ferms
i alts pera aquesta temporada i que l'any vinent lajunta els torni a convidar
a

tenir

a

afany és fer castells
d'esbarjo i que la relació

El nostre

dinàmica cada cop més

positiva.
important el que hi hagi moments
entre els components de la colla sigui bo. També es fa "COLLA"
en moments en què es poden preparar coses no directament
relacionades amb els castells i la gent participa i col·labora. Són
moments per convidar a aquell amic que ha vingut algun cop als
assaigs o de portar la família i deixar anar allò de "a veure si us
veiem més per l' assaig". Sense anar més lluny aquest últim cap
de setmana passat vàrem canviar l' emoció de fer l' aleta pel perill

i a la desinteressada coHaboració
Gràcies a les gestions de
de la Carme Molina (mare de I'Abe), la nitdel5 al6de gener, els coneguts
reis d'Orient: Melcior, Gaspar i Baltassar (reis importants i de pes) van anar
a visitar els xics més petits portant-los alguns obsequis.
La major part de la canalla estava desperta i va poder saludar
tranquil' lament a ses majestats, mentreque d'altres van serdespertats pels

.
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CASTELLS i

Fruit de la indubtable evolució dels castells
on som.

en

els

mitjans

Ara els castells surten als

i, fins i tot, tenen programa
tot i que de tant en tant. I això sense comptar amb
les revistes de les colles i la de la Coordinadora de Colles
diaris,

a

les notícies de la televisió

propi,

Castelleres de

Catalunya,

d'abast més limitat. Precisament

a

la

part dels mèrits esmentats.
que resulten favorables pel
coneixement del fet casteller i que segurament seria pesat
d explicar.
És evident que I' expansió del fet casteller ha condicionat
l'assentament dels castells en els mitjans de comunicació, amb
un cert lloc propi, alhora que aquesta realitat contribueix a I' expansió

Coordinadora són atribuïbles bona
Tot això

aporta

un

seguit d'aspectes

humana i tècnica de la castellística. Això constitueix
dia

funciona, però que algun
pot
per
les colles i al món casteller en general.

viciós que

ara

problema

a

N

s

COMUNICACiÓ

de comunicació hem arribat
televisiu

o

N

ara

un

cercle

portar algun

globalitat del castell ni
D'aquí poden sortir noves
la

pot

difusió massiva d'una realitat tan

la multifuncionalitat de cada casteller.
teories que

ens

deixin fets de

demostrat que no tenen massa clara. Com a comunicadors convé
que s' oblidin de l'espectacularitat del castell, observable per si
mateixa. Hauran de familiaritzar-se amb la història i la tècnica

castellera i amb la

manera

de

veure

i de viure els castells si

no

volen

fer articles, programes o comentaris que puguin ser titllats
d'atemptat contra el fet casteller. Cal que s'abstinguin de mostrar
tornar

a

un primer pla de les dents xerricants d'un terç o de com l'alcalde
aplaudeix, quan l'anxaneta està a punt de fer l'aleta. Per part dels
comentaristes i redactors especialitzats em sembla que farien bé
d'oblidar per uns instants el color de la seva camisa; una tasca
difícil sabent les passions del món casteller poden arribar a ser

Veient el ritme de les últimes evolucions penso que cal

ser

d'acceptar-ho, però
complexa pot no ser entesa en la seva totalitat per molta gent. Això
pot significar que es contempli fredament l'espectacle visual d'un
grup de gent que pugen els uns sobre els altres, sense entendre
una

...

Malgrat això, em fa I' efecte que la clau de la qüestió són els
professionals de la comunicació. Aquests hauran de seguir
aprenent quin és el sentit dels castells, cosa que alguns han

molt fortes.

Tot i que les valoracions d'aquest tema acostumen a
positivistes hi ha qui hi veu la cara negativa. Als castellers ens
costar

moniato

confiança a tota aquesta gent que transmeten
a I'engrós. Amb una mica de bona fe i
paciència podem esperar que hi hagi motivació castellera gràcies
als mitjans de comunicació, i que aquesta no s'esvaeixi al primer
assaig. Ep!, que no només és feina dels comunlcadorsde masses;
aquí no s'hi val a badar!

donar

un

vot de

informació castellera

Jaume Viure i Ribas

pasta de

HOLAXICS!
Ara que estem a principis de temporada, l'equip de caps
ens volem presentar a tota la colla. Els components en

segueixi

Caries López-Urizarna lei presi), en Joan Caries Casado
(Juanca), la Laia Cortès i en Ramon Rovira.

som: en

Cal aclarir que

aquest equip funciona més

o

menys des de

finals de la temporada passada i estem molt animats per a
treballar amb la colla i a intentar ajudar a assolir els objectius que
ens

marquem tots

nenes

plegats.
Aquesta temporada comencem

i

nens

i això

ens

anima

a

amb

treballar

gran nombre de
més. Creiem que
la canalla assoleixi

un

encara

endavant.

També hem de

de canalla

dir, però, que el fet de que hi hagi

tanta

canalla pot fer que hi hagi una mica massa de xivarri durant els
assaigs dels grans i que potser no els treballem a tots el que
caldria, però també ens trencarem les banyes per a solucionar
ho.
El que us de manari em és que us prengueu amb moltes
ganes i amb força seriositat els castells i que dins les vostres
possibilitats treballeu per a que la feina de tots plegats ens faci
creixer i avançar.
ENOAVANTiALALLUITA!!

val la pena pensar tant com poguem perquè
un bon nivell tècnic, alhora que s'ho passi bé fent que la colla

Els caps de canalla

'Pizzeria Trattoria
-

casellas
floristes
,.
\

corró, 29
tel. 870 06 89

08400

-

fax 879 35 32

granollers

ci. Alvarez de castro, 39

-

Tel. 870 73 44

-
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ESCALFANT
La
fet

primera

o

s

N

MOTORS

actuació de la colla

XICS: NOVA

aquesta temporada

ens

ha

que comencem amb un tres de set bastant treballat i a
l'abast de la colla, i per altra part, i analitzant els quatres de la
veure

la

i forma de treballar

temporada passada, problemes
quadratura
del quatre de set. Cal remarcar que s està consolidant els reforços
als pisos de tronc. Cares noves comencen a treballar seriosament
a

els castells de set. Caldrà donar-els-hi el nostre
si

suport i ànim,

tant

no, per tal de tenir al llarg de tota la temporada gent
suficient i preparada per fer tots els castells plantejats, i poder

pujen

a

substituir
tenir

en qualsevol moment peces claus dels castells, sense
problemes per seguir tirant-los a plaça.
Un altre punt que pot marcar molt aquesta temporada és

el canvi de canalla. Tota colla que afronta un canvi de canalla corre
el risc de tirar castells molt pesats, per no aar prou ràpids a tenir

preparada
a

la

la sort de,

per

a

suportar

canalla; perill de no confirmar la nova canalla;
partir de mitja temporada, tenir uns troncs preparats

nova

una

canalla gran, i haver de treballar amb

uns

Xics

petits, ràpids i bons, amb totes les possibilitats de creixement que
això comporta. L'aposta que fa la colla és forta, amb un augment
dels membres de canalla, i un pom de dalt força petit. Caldrà, entre
tots mimar-los profundament, sobretot els nous que encara no
saben on s'han ficat, i apart fer I' esforç de buscar nous aixecadors
de mides petites, per assegurar i consolidar al llarg de la tempo
rada

aquest canvi, i el futur proper de la colla.
En quant al tema de pinyes cal veure que el número de
pinyes que s'assagen és cada vegada superior. Cal consolidar
això per tres vessants: 1.- Augment del número de gent a l'assaig,
i del temps que s'està assajant (cal que la gent estigui un mínim
d'hora i

2.- Conscienciació de tota la colla de la

mitja l'assaig).
importància fonamental de les pinyes, cordons i assaigs d'aquests,
eix de feina principal que uneix tots els membres de la colla a l'hora
de fer els nostres castells. 3.- Racionalització i potenciació i de les
pinyes a través de l'equip de tècnica, el qual amb la collaboració
de tota la colla, (la pinya és feina de tots), ha de saber trobar un lloc
per a tothom, una especialització en les feines que realitza la gent,
i una resolució dels diferents problemes que sorgiran amb els
castells de set i mig.
És doncs, l'estat de la colla, tot un plegat de feines a
a

realitzar, que I'ensortir-nos a no marcarà l'assoliment dels
de la colla per aquesta quarta temporada: set i mig. Cal
pensar que després del set i mig vé el vuit. Cal pensar que els Xics
han estat i són una colla en creixement, cada vegada amb més
castellers de veritat (aquells pels quals és més important la colla
que el seu paper en ella), i com no una colla en la qual es respira
un ambient de collons (vegi diada del 93 a calçotada del 94). Així
doncs, canalla, tronc, pinyes i cordons, ens veiem a l'assaig.

objectius

Pit i amunt

TEMPORADA,

NOUS OBJECTIUS
En iniciar una nova temporada és normal plantejar-se nous objectius
i revisar els proposats la temporada anterior.
Aquesta serà la quarta temporada dels XICS, cosa que sembla
indicarque I'ojectiu de consolidació i continuïtatde la colla està assumitper
part de tots. Des del punt de vista d'organització, s'ha aconseguit
descentralitzar molts dels treballs interns mitjaçant la creació de comissions,
la qual cosa ha permés d'augmentar la participació de més membres de la
colla en la seva planificació i gestió.
Des del punt de vista tècnic, si observem les estadístiques de la
temporada anterior (amb data del dia 30 de setembre) d'un total de 20
actuacions realitzades (algunes de compromís i d'escassa rellevància)
contabilitzem un pilar de 5, 12 torres de 6, tres 4 de 7 i un 3 de 7. AI final
de la temporada (amb data de 30 de novembre) amb 26 actuacions
realitzades, passem a sis pilars de 5, 17 torres de 6, cinc 4 de 7 i cinc 3 de
7. L'increment de castells de set descarregats va augmentar en un
percentatge molt alt en relació amb les actuacions que es van realitzar. La
meva felicitació a tota la colla i a la Tècnica.
Respecte a les actuacions, probablementserà necessari relacionar
Ies. Actuar amb altres colles, a en esdeveniments en els quals es necessita
la presència i la col.laboració del públic, motiva
la colla. Un excés
d'actuacions de compromís, en les quals el nostre esforç pot no ser entès
a valorat, amb el temps pottenirefectes negatius. Per això hem d'augmentar
el nombre d'actuacions importants.
De cara a aquesta temporada, hem de pensaren completartota la
gamma de construccions de set, realitzar-les en totes les actuacions
importants i veure la possibilitat d'elevar un pis més d'algun d'aquests
castells.
Per tal d'aconseguir aquest objectiu, essencial en una colla de
castellers, és ben evident que la colla ha de créixer, necessitat que per la
seva importància és també un objectiu que portarà implicit altres objectius

acomplir.
Pèr créixer hem d'augmentar el nombre de persones fixes als
assajos i comptar amb el suport d'amics i simpatitzants en les actuacions.
El primer que necessitem és tenir un lIocfix per a poder assajarque, a més,
es

converteixi

en

el centre d'altres activitats de la colla. Això només serà

possible enun local gestionat per nosaltres mateixos. Respecte al segon
dels objectius, crec que l'esforç de promoció realitzat ha estat més que
suficient dins del que és la ciutat de Granollers. Gràcies a l'esforç de la
Comissió de Promoció, la premsa i la televisió locals, som coneguts i es parla
de la nostra activitat. Pro!Jablement el fet de fer castells és el que encara
no ha arrelat a la nostra ciutat. D'altra banda, l'experiència d'altres colles
demostra que en el moment en què la importància de les seves actuacions
trascendeix fora de l'àmbit local, s'estableix un curiós compromís entre
població i colla en el moment de les actuacions importants. Si augmenta
l'envergadura dels nostres castells, espero que aquest compromís entre
la ciutatde Granollers i elsXICS es realitzi de forma natural. Hem d'aprofitar,
a més, la
força que ha agafat el "fet casteller" aquests últims anys, que
fa que cada temporada apareguin colles noves en poblacions amb poca
tradició castellera i que els habitants s'hi identifiquin.
Aquests són els nostres objectius encara que 'no n'hi ha cap de
realment nou. La situació de maduresa aconseguida perla colla ens permet
tornar a plantejar-los amb més optimisme. Són quatre anys de castells a
Granollers, un final de temporada esperançador quant a la incorporació de
gent nova i a la qualitatdels castells, i un moment àlgid per a totes les colles.
Espero que properament paguem dir:
"Quints amuntll
Dosos sobre la pinyall"
(Veu del cap de colla al nou local en una
prava de pinya del quatre de vuit.)
...

Jordi Contreras

Cap

Argüelles

de Colla
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DEL

ORIGEN
El camí cap als castells de

nou en

cessitats

i

aquest segle va començar a prendre forma
segurament, amb la voluntat de colles

recurços de
cada colla.

sobretot, i Nens del
Vendrell, de recuperar castells folrats com
el2 de 8 i pilar de 7. La feina deu haver estat,

Potser

com, la Vella de Valls

llarga: els
carregaren l'any

dura i efectivament

segurament,
primers dos de vuit es
1970, mentre que els altres castells de vuit
(3 i 4) els trobem ja a mitjans dels anys 50.

D'aquí

al

primer

passar 11

tècniques

castell de

nou

havien de

anys. I és que les dificultats
moltes: no hi havia
eren

constància oral ni escrita de
de fer els folres, per la
de zero.
Així doncs,

no

qual
va

com

s'havien

cosa es

ser

partia

fins Santa

el

més

gran

exponent en
aquest sentit
el trobem
els

en

Minyons,
me-

en

que

nys

de

anys

van

conseguir el
seu
primer
castell de 9,
el Sde ê.I'any
1988. El grau
tecnifi

Colla Vella de Valls, i el castell era el 4 de
9. Era el primer intent de castell de nou del

tificisme d'a

segle,
partir
nou

van

aconseguir descarregar.

d'aleshores

s

'han vist castells de

cada any.
L 'any següent la mateixa colla

s'apuntà
Però

un

gran èxit, carregant el 3 de 9.
fins I 'any 1986 que es va

no va ser

poder veure un altre
descarregat, i fou gràcies
colla entrà

a

castell
a

què,

l'elit de les colles de

de

9

una

altra

nou.

Fou

la dels Joves de Valls, i el castell que van
descarregar fou el 3 de 9. Era per tant, el
primer 3 de 9 descarregat del segle.
uns anys, els següents, en
veieren més 3 de 9 que no pas 4, a
segurament de que el 3 té un folra

Foren

què

es

causa

més fàcil de

aconseguiren

cació i cien

questa colla
els

ha

mès
els

ser

primer

en

afrontar amb
èxit

un

castell

que fins

ara

semblava

als

reservat

vila

verds

franquins.
Si
amb

aquest

grau detecni
als
ficació
castells

els

seus

primers

s

coronar

castell

castells de 9, l'any 1987.
Va ser aquesta colla la que decidí
anar més enllà, i començà a preparar les

no

pel 2 de 9. Això ha motivat que el
grau de tecnificació, amb l'el-laboració de

encara

folres, augmentés especta
pinyes
cularment, i ja no només pensant en les
manilles, sinó en la pròpia evolució dels
folres, per fer-se més adequats a les ne-

siguin

manilles

i

per

de

'ha

aconseguit

lligar.

Mentrestant, els Castellers de
Vilafranca

I

a

de

A

I

10

Úrsula de 1981 que una colla no es decidís
a ficar a plaça un castell de nou. Va ser la

i el

FET

un

que

pocs

consideraven

impossible,
una

pràcticament

és ben segur que si

estancació

arribarem

a

no

veure

hi ha

fites

més elevades.

adoptant el que
colles
i innovant
de
les
útil
grans
sigui
cadascú segons el que es pugui descobrir.
seu

rendiment. I això es fa

Cal

no

quedar-se

estancats.

Jordi Cirac

I cal que aquestes innovacions no
només cosa de les colles grans,

sinó que també les petites han d'incorporar,
en la mesura de les seves necessitats i
recursos, allò que els permeti optimitzar el

Restaurant
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I LA TÈCNICA DELS CASTELLS I
INTRODUCCiÓ
La

pinya

ta les aixelles del baix. La forma de col·locar-se és la

A LES PINYES

sol

ser

la

part

més

desconeguda

d'un

castell, ja sigui perquè és la part més amagada o per la
seva complexitat, ja que hi intervé molta gent.
Com veurem a llarg d aquest escrit a la pinya hi ha
gran enteniment entre tots els seus
components, per tal que la força que es fa es pugui
aprofitar al màxim. Una mala col-locació o una mala
d'haver

un

entessa entre els components de la

pinya, ens suposarà

fer molta més força de la que realmentseria necessaria.
En aquest escrit parlem solament de com s 'ha de

posar cada casteller a la pinya i de
funció. Ens queda un altre escrit, on
es

fan les diferents

següent:
colloquen al costatdel baix, posen el cap dins
seva espatlla sota l'aixella del baix. Les
crosses i el baix necessiten una bona coordinació, ja
que la crossa ha de pujar o baixar la seva espatlla per
tal que el baix estigui el millor possible i així poder
suportar bé el pes.
Normalment les crosses són d'una alçada igual
o inferior al baix. D'aquesta manera la corssa pot entrar
Es

del castell i la

"més bé" al

seu

lloc.

quina és la seva
parlarem de com

pinyes.

LLOCS DE LA PINYA
Si pensem en quines feines es fan a la pinya,
veurem que hi ha dues feines ben diferents, la primera

és

aguantarel pes del castell, i la segona assegurarque
no es "mogui" del seu lloc.

el segon

EQUIP DEL BAIX
L' equip del baix és

conjunt de castellers que
treballen junts i compenetrats per a poder aguantar el
un

pes del castell. Anem a veure que fan i com es posen
dins de la pinya cada un d'aquests castellers.
BAIX
El baix és el casteller que aguanta tot el pes del
castell sobre les seves espatlles. Sol ser un casteller
una

Fig.

1

L'Equip del baix,

vista des de dalt

mica baix per tal que el segon (Casteller que va
no quedi massa alt i així les mans el puguin

sobre seu)

CONTRAFORT

agafarbé.
Els baixos s 'agafen entre ells, d 'aquesta

manera

'

donen consistència al castell. La forma d
la mateixa que

a

agafar-se és

la resta del castell.

CROSSES
Les

crosses

són

uns

castellers que es posen so-

GERMANS DALMAU

Aquest casteller es situa just darrera del baix i
evita que el castell es pugui deformar. És necessari que
el

contrafortestigui molt atent a les indicacions del baix,
perdonar pitquan el baix es tira enrera, ja que sinó hi ha
el perill que el castell es desquadri.
El contrafort sol

ser

més alt que el baix,

perquè

EL PETIT FOUR

CARNISSERIA i XARCUTERIA
.

'onode�

de

��\t

caso\Ò

"uet \ em totmu'
-'ges
toma",
....
amb
� de
assont
\
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I LA TÈCNICA DELS CASTELLS I
d'aquesta

molt més fàcil
donar

tant, ellateral ha d 'estar

forma li és
...¡

poder

atent

\

..

pit.

fil tff(

n:f

les indicacions

aquest aspec
pogués fer el se

en

que
te li

AGULLA

gon.
El lateral ha de

Tot i que l'agulla
és propiament de

no

a

-

posar-se a la pinya de
forma que ha de deixar
el màxim espai als altres

'equip del baix, la hi
hem posat perquè és
I

que té el baix i
de saber

castellers. Per tant, el

com va

el castell, i po
der rebre a donar ordres

el cul de la crossa, és el
que fa que el lateral

alsegon.
l.'Aqulla es posa

quedi

cap
castell. Per

a

exemple

si

davant del baix, itédues
funcions a complir. La

el

està

la

primera és evitar que el

el

el

mitjà

les

genoll quees posasota

crosses

baix

es

pugui

lateral

fora del

dreta del baix

posarà

dret sota el

genoll

cul de la

tirar

a

corssa

(veure

endevant, i la segona
és agafar les cames del

fig.2).

segon, peraqueaquest

procurar no posar mai
la mà darrera el genoll

no es

Tot lateral ha de

pugui agenollar.
'agafar al

La forma d

del segon

segon és: amb la mà
s agafa el costat del

fa

genoll oposat (per
exemple amb la mà
esquerra agafem el
genoll dret) i amb el
colze fem pressió en el
genoll del mateix
costat. D'aquesta for
ma l'agulla fa de tenalles que impedeixen que el segon es pugui agenollar.
Les agulles solen ser castellers alts i prims, ja que
han d'anar dins del castell, i d'aquesta forma poden
agafar bé al segon i no fan que el castell quedi obert.

plegui.

ser

perquè si es
aquest punt

que el segon

MÀ i MÀ

o

es

VENTS

Castellers que es
posen entre les dues

rengles
seva

del castell

s'ajuntin

entre

castell, la
principal és

evitar que les rengles
Normalment van

elles.

alta, per tal d'arribar el més amunt

Segons

del

funció

col-locats darrera dels laterals i solen

.

la colla reben diferents

gent
possible.
ser

noms:

Vents; però independentment del nom;

a

molt

Mà i mà

a

totes les

colles fan la mateixa feina.

LESMANS
Les mans tenen com a missió agafar el segon per
darrera i els costats per tal que aquest no es mogui. Una
altra feina molt important és la de compactar la pinya.
Tothom apreta el seu pit contra l'esquena del que té

PRIMERES MANS
Es posen darrera del contrafort i amb les mans
enlaire aguanten el cul del segon. La seva funció és, per

davant, d 'aquesta forma la pinya queda compacta i

una

forta.

deixar asseures al segon.
Aquests castellers solen

LATERALS
Són els castellers que es posen just darrera de
les crosses. Els laterals, per una banda; aguanten a les
crosses amb el genoll, posant-li la cama sota el cul, i per
altra banda aguanten al segon per un dels seus costats.
S 'ha d 'estar compaginat amb ellateral de I 'altre costat
del segon per tal de

força

pot

en

no

descompensar

al segon. Per

banda, impedirqueelcastell s'obri, i perun altre, no

ser molt alts, per poder
agafar bé als segons, és important que aquest es trobi
ben agafat i que pugui fer la força el més comodament
possible.

SEGONES, TERCERES,
MANS, MÀ i MÀ o LATERALS
....

Els segones i terceres

mans

són els castellers

I LA TÈCNICA DELS CASTELLS I
les

rengles de les
mans. Aquestsforats
s'han dornplirja que
sinó en fer força, els
castellers van cap als

forats i la

pinya

deforma. Això

es

com

porta dos problemes:
el primer és que la
gent deixa de treballar
en

la

seva

posició i

la

que fa no és
totalment aprofitada,

"

força

i el segon,
que la
té
un
perill molt
pinya

gran de

desquadrar-

se.

La solució és

omplir aquests forats
amb castellers que

es

amb les mans

posin
enganxades
cos,

forats
que es posen darrera dels primeres mans i agafen els
canells o colzes d 'aquests. Una altra funció es donar pit

per evitar que el castell s 'obri.
Igualment succeeix amb els segones, terceres,
laterals, o amb els mà i mà. S'han d'anar collocant

fig. 3).
mans

Altres mans

al seu

i així

tapar els
petits (veure

'han de posar darrera seu amb les
amunt agafant els braços de les mans que tinguin
s

del

al costat, per tal de tapar els forats més grossos.
El nomd 'aquests castellers que tapen els forats
varia segons les colles. Els més anomenats són: Taps
i angles.

que tenen davant, i donant pit al casteller que hi ha
davant. En tot cas, sempre s 'han d 'escoltar les
indicacions que provenen de la pinya per apretar més o

I per acabar de fer la pinya es necessita la
col-laboracló de la gent que és a plaça per tal que la
pinya quedi ben lligada i que, en cas d 'una caiguda els

menys.

castellers del tronc

LA RESTA DE LA PINYA

ORDRE D'ENTRADA

darrera dels laterals

o

mà i mà

agafant els braços

En col-locar-se els segones i terceres mans,
apareix un problema. Com que cada vegada el diàme
tre de la

pinya és més gran, apareixen

uns

forats entre

Quan

es

no en

facin mal.

monta una

pinya,

es

CONSTRUCCIONS
D'OBRES

PERE
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Tel. 8464165
08400 GRANOLLERS

fa amb ordre. La

entra tota de cop, sinó que la pinya es monta
gent
poc
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no
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Lateral dret

Lateral esquerra
Cama esquerra sota
la

en

la

crossa

Fig.

trobi bé

Cama dreta sota

2

el

-

crossa

Cel-locació dels laterals vista des de dalt.

seu

Fig.

lloc.

primer lloc, es posen els baixos, i el responsa
quadrar el castell el quadra. Un cop quadrat, els
contraforts s'agafen entre ells i es fan les últimes
comprovacions de les mides del castell.
El segon pas és l'entrada de les agulles. Aquest
moment és delicat, ja que potser que el castell es
desquadri. Pertant les agulles hauran d anar amb molt
de compte, la tècnica perentrarés lasegüent: L'agulla,
amb les mans per davant, passa per sota els braços
dels baixos, es col-loca al seu lloc i s'agafa amb les
mans dels primeres mans. Les rengles formades perel
primeres, segones, terceres, mans, durant aquesta
operació, ja han d'estar col-tocats al seu lloc per tal

3

-

Collocacló dels

angles

vista des de dalt.

En

ble de

contrafort i evitar que el castell s'obri.
Els terceres a col-locar-se seran les crosses,
que també han d 'anar en compte a no desquadrar. Un
cop entrades les crosses, aniran darrera els laterals i a

d'ajudar al

continuació els mà i mà. Després els segones i terce
res mans i els angles per acabar amb totel cordó. I tot,
estarà a punt per tirar amunt el castell.

...

�
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S A F A R E I Gil

liE L
amb el

genoll,

i l'han

hagut d'operar.
importants del

Una de les notícies més

temporada ha estat la
lloc d'assaig (la sala
meravellats de

que portem de
visita d'uns americans al nostre "habitual"
de cultura Sant

Francesc).

Van

quedar

castells, van fotografiar les nostres
construccions i van prometrens que parlarien dels castells als
EUA. A més a més, un membre de la Colla (en César) va obsequiar
una formosa americana amb unes revises dels Terços amunt,
fotografies de la Colla i un pòster del primer 2 de 8 de Minyons.
veure

Des

d'aquestes pàgines volem fer-ne ressó i felicitar el
Colla, l'Oriol, el primer nen d'en Domingo i la Dolors.
Esperem que creixi de seguida per posar-lo al pom de

nounat de la

Felicitats!

dalt. Enhorabona!!
I d'un temaa

un

altre. Concretamental del LOCAL. Fa temps

que tenim problemes per assajar en condicions. La nostra colla
dóna més voltes que una baldufa. Cada dia d'assaig és una

incògnita per la colla saber on toca assajar. Semblem les sobres
d'un pastís i ens toca ballar al ritme que les autoritats de la ciutat
els plau. Actualment, i des del15 d'abril, eilloc d'assaig és el pati
de la Parròquia, d'on esperem que no haguem de marxar
...

S 'han realitzat diversos

tallers, per donar

canalla, el món casteller, i així poder "enxampar"
a

la colla i

aconseguir

nous

Finalment entrem

en

a

conèixer

a

la

valors per
èxits en properes actuacions.
la part més important, la que potser
nous

portarà polèmica. És conegut

per tots que hi ha alguns sobrenoms
que es converteixen en noms dins la Colla. Un exemple és el cas
d'en Jordi Palau, conegut suficientment per tothom com a CULLI,
etc.

Doncs, bé,

ara cal anunciar publicament els sobrenoms del
"pecident". El primer es va conelxer a la calçotada de la
Colla, quan la Montse, la Jefa del "Presi", ens va anunciar que a la
seva època d'estudiant a en Carles l'anomenaven Karolo, i
que
anar a Logroño preguntant per en Carles, és com anar a Rússia
i preguntar per en Flotats. Però aquest no és l'únic pseudònim que
el nostre equip de reporters ha aconseguit esbrinar sobre el nostre
BOSS, ja que hem descobert que a Catalunya és conegut amb el
nom de Grapes, ja que en un curs d'Informàtica
que ell realitzà a
l'empresa on treballa la Montse (la Jefa del "Presi"), tot explicant
la seva lliçó va tenir greus problemes a l'hora de canviar unes
grapes d'una grapadora. Tot un llicenciat en Informàtica no va tenir
l'habilitat suficient com per trobar una palanca que obria el dipòsit

nostre

NOTICIARI DELS XICS
Benvinguts a aquesta nova secció de la nostra revista. En
aquest apartat volem mostrar a la llum pública els "marros", les
notícies més importants
en resum farem una mica de
"safareig".
Per començar, doncs, el primer esdeveniment important de
...

l'any fou la monumental calçotada a l'escola Salvador Espriu, a la
qual van assistir-hi un gran nombre de xics. Tot va començar amb
un partit emocionant entre la
Pinya i el Tronc, amb resultat favorable
a la
Pinya. Tot seguit ens vam entaular i vam gaudir d'una gran
calçotada (felicitats als cwiners!). Mentre el professor, Sr. Rodríguez
ens deleitava als ex-alumnes de l'Escola Pia, amb records de la
nostra infància, vam assabentar-nos que el Cesc s'havia fet dos
esguinços al peu jugant a bàsquet en una sortida d'escoltes. Però
no us penseu pas que ha estat l'únic ni el
primer, ja que aquest
mèrit correspon a la Marina, que per enèsima vegada té problemes

deixen les grapes. Quin desastre!!
Poca cosa més a afegir. Esperem que
aquesta nova secció de la revista que s'anirà
on es

"cotilleos", gràcies

a

la vostra

hagi agradat
omplint de més

us

ajuda.
Montse

Garriga

Jordi Palau

CASA BASSA
GÈNERE

DE PUNT
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I PIT

Comença

e o L L o N

una nova

temporada, i amb aquesta
número de
la revista, amb la revista,
aquesta secció.
Però abans de

tenim

un nou

començar amb el resum
de I 'actualitat de la colla,
voldria fer un aclariment

si

algú

de l'es

sobre el meu darrer escrit
a
la darrera revista.
Reconec que les paraules
dirigides als Castellers de
Montcada i Reixac foren
un pèl fora de to i deixades

culpes

portar per I 'eufòria del mo
ment, però ara és el

aquestes linies que
aquesta és una secció

moment per demanar dis

que agafa en clau d'humor

a

colla

mentada
s

'hagués pogut

ofès.

que
sentir

fer un
Recordo a

Voldria

aclariment.
tothom

que

llegeixi

els

esdeveniments

món

casteller,

evidentment allò

i

del

que,

publicat

contra la colla de Mont

eada,
fer-ho.

era una manera

Simplementvoldria

reflectir en
crític
sana

de

un

tó

una

mica

i satíric, aquesta
rivalitat que hi ha en-

I PIT
tre

les

dues

colles.

Evidentment, personal
ment estic totalment en
contra de les rivalitats fora
de plaça. La rivalitat
només ha de tenir lloc a la
plaça, fent-nos pinya
mútuament, i un cop aca
bada no passa res, perquè
no ha guanyat cap colla
sinó simplement el món
casteller. Així doncs,

preneu-vos
aquests
escrits com una paròdia
del món casteller, sense
voler reflectir cap rivalitat.
Un cop fet aquest
aclariment, tornem doncs
al to de sempre, i anem a
recordar els fets més
importants que han

ocorregut en aquest
començament de tempo
rada.
La veritat és que
poca cosa ha passat, ja
que només hem tingut
l'actuacióperaMans Uni
des. Una actuació amb la
qual ens vam haver de
conformaren veure en ví
deo la nostra clàssica
actuació de castells de set,
ja que vàrem fer un intent
de tres de set, i un intent
de tres de sis net. El soci
no estava prou content
amb aquest principi de

temporada, ja que
després de pregonar-se
castells de vuit en el dia de
la presentació, en aquesta
primera actuació varem

'

realitzarun4de6, un 2de
6 i els intents ja esmentats.

neguitós després d a
quest primer esdeveni

ta

Cal dir que no estàrem
sols, ja que els Castellers
de Sants van acom

mentde la temporada, que
malgrat els costosos
reforços de moment no
semblen arribar els
resultats esperats.
En l'apartat de
fitxatges poca cosa hi ha
al respecte. Aquesta tem
porada es manté la base
de la plantilla de la passada
campanya, amb algunes

estem

panyar-nos en aquest dia,
fent un 2 de 6, un 4 de 6 i
un 5 de 6. Finalment và
rem realitzar un 2 de 6 de
germanor amb membres
d'aquesta colla. Resultà

doncs,

un empat; un punt
negatiu en aquest
principi de temporada,
amb xiulets i lIençaments

i

un

de coixinets, cosa que
recorda a certa població
marítima del centre d 'Es
panya (CassaBlanca).
Cal fer però una lec
tura
Per
positiva.
començar la temporada:

podem queixar.

incorporacions provinents
pedrera, però poca

de la

més.
Una cosa que si cal
és
destacar
el
lloc
d 'assaig de la colla. Si fins
ara podiem dir que erem
una colla estable, amb un
local més o menys fixe,
cosa

Fer un 4 de 6, una Torre
de 6 i els corresponents
intents no està pas gens
malament. Sobretot si
tenim en compte les ne
fastes condicions que ens
toca assajar (a la placeta
de la biblioteca). Un fet
que descontenta molt al
nostre cap de colla que
creu que això "ha afecta
do en rendimiento y en

arajanopodemdir-ho, bé
vull dir això de "una colla
amb un local més o menys
fixe", ja que ens hem
convertit amb una colla
amb un local més aviat
poc fixe, ja que els dimarts
assagem a la mítica Sala
de Cultura, i els divendres
a la placeta de la bibliote
ca, cosa de la qual se'n
pot ressentir la colla amb
la conseqüent pèrdua de

concentración, porque

personal.

el ruido de los coches
las motos de pizzas,
de
y
la gente no está por el
castif/o". Uns comentaris
que van ésser ratificats
perel President de la Colla,
que se'l veia una mica

La veritat és que po
ca cosa hi tenim a dir en el
nou local, ja que és com
els lemes de les parades
dels moros "bueno, boni
to, barato y buen trato".

no ens

con

"Bueno", perquènofatan

"rasca"

com

a

la

Porxada, "bonito", perquè
en

lloc força
i la gent ex

un

concorregut

clama "Oho que bonito,
los castillos", "barato", bé

sembla que és molt
no ens hem
de rascar la butxaca i,
finalment "buen trato",
perquè dubto que d 'allí ens
en facin fora per culpa d 'un
Cicle de Teatre i per un
Taller de Dansa. L'únic
problema que hi veiem en
aquest"local", ésel fetde
que dóna al carrer, per
tant el soroll de cotxes
comença a serfamiliar en
les nostres pinyes, a més
a més hi passen els
motoristes de les pizzes,
cosa que fa obrir la gana a
la gent i per això pleguem
d 'hora, i per últim tenim la
visita puntual del camió
de les escombreries, que
ens deixa ellocal una mica
ventilat. Però com a mínim
és per a nosaltres sols.
Per tant, i com ja
deveu saber, ens cal bus
car un local, de moment
que no sigui massa car. I
com que buscar un local i
em

obvi, perquè

llogar-lo comporta un
movimentde pessetes, al
nou president se li ha
ocoregut una

nova mane

d'aconseguir-ne. La
idea és anar a les
Rambles a Barcelona,
tots junts, amb un cartró
ra
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estar fent dues co
primer lloc vàrem
fer una protesta unànime i
involuntària
per les

que posi una cosa
semblant a això: "Som
una colla castellera que
ens sentim molt dolguts
pel desastre del Liceu i
venim a cantar aquí per a
recollir fons per a la seva
reconstrucció", i ens
posem a cantar tots, amb
les gralles i el timbal, i de
seguida fariem les
suficients pessetes per
tenir un local. Amb lo
dolguda que està la
societat catalana amb el
desastre del Liceu en
treuriem profit i tot.
Però el millor d'a
quest principi de tempo
rada, va ocórrer en l'as
saig del passat diven-dres

vam

ses: en

condicions en que ens
toca "treballar", tot i essent
una agrupació que mou al
voltant de 300 persones,
en un intent de demanar

dir vàrem fer una mena
d'actuació en un barri,
tenint com a espectadors
la "jet-set" granollerina

(donesambabrics depell,
homes amb corba-tes i
americanes impecables,
i per postres l'alcal- de).
Ara que el més fort però,
va ésser just en el moment
de la sortida,
ja que
estàvem
nosaltres
ASSAJANT TRANQUI
LAMENT AL CARRER, i
ho dic amb majúscules
perquè tothom ho llegeixi,
i aquesta "jet-set" va sortir
just en el moment de co
la prova. Els
ronar
aplaudiments foren unà
nimes i inclús algun flash

11 de març. Com ja co
mença a ser habitual tots
ens van concentrar a la
placeta de la Biblioteca,
quan

sorpre-nentment

ens vam

trobar amb un

agent de la via (altrament
dit "urbano"), i una munió
de cotxes que anaven
passant. El que ens va
cridar I' atenció fou que
aquests cotxes no eren
de la gent normal del
carrer, sinó que d'una
classe més elevada, amb
protecció de policia
inclosa. En conclusió, que
van decidir fer a la Biblio
teca una conferència de
l'Escola d'Advocats, o
I
una cosa semblant.
sense donar-nos compte

RODHOR

local

peraquesta "gran
família"; i en segon lloc
vàrem fer la primera
actuació del conveni, és a
un

de càmera
va

fotogràfica es
disparar.

si
visita del senyor alcalde
de la ciutat, i dic inespera
da,
perquè és un
personatge, poc vist en
les nostres actuacions a
Granollers, i que només
apareix en les grans
ocasions, com el dia de
Vilafranca. Em sap molt
de greu tornar-lo a criti

municipals.
tornem

Però

car,
no

fer-nos fóra del carrer,

però em sembla que
acaba de captar la
filosofia del món casteller.
Lamento molt fer aquesta
comparació, ja que vostè
recorda a un president
d'un club esportiu molt
famós, blanc amb el cabell
canós, que és un fumador
empedernit, i que en els
moments d'eufòria es
dedica a donarsaltironets
em

de

benvinguda als seus
'jugadors després de
una

guanyar

mísera

Supercopa d'Espanya.
Doncs vostè fa més o
menys el mateix amb
qualsevol institució, inclús
el B.M. Granollers. Quan
és època d 'èxits apareix
en tots els actes socials
d 'aquesta institució, i quan
vénen èpoques més

fosques vostè s' amaga a
la closca com un cargol. A
sembla molt bé que
aparegui en un assaig i

local?", i"queteniufred?",
aprofitant la inesperada

que inclús ens faci pinya,
però no ens deixi plantats,
que un home com vostè
en un lloc a la pinya, es
troba a faltar i llavors hem

mi

impossible, vam po
der acabar I 'assaig amb
totes les de la llei. Sabem
que, d aquesta "actuació"
cosa

no en veurem un
com a

precària que
Però hi ha

ens

EQUIPS

l'any

1920

D'OFICINA

Clavé,

63

-

Tel. 8700275
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Mat. protecció
*
*

*
*

.
-

que

que hi haguéssin carne
res. No entenc com en
una reunió d'advocats es
féssin fotografies caso
lanes, la qual cosa em fa
pensar amb un muntatge,
com si ja ho sabéssin i
ens féssin actuar davant
d'aquesta gent com si
fóssim titelles. Esperem
però, que això no sigui així,
i que tinguem un local per
a nosaltres sols.

Fundada

INDUSTRIAL, S.L.

Distribuidor:

trobem.

una cosa

m escama, i és el fet de

el. Anselm

-

duro,

mínim tenim
el consol d 'haver de
mostrat en la situació

però,

em

Abrasius

3M

a

l'assaig. Després de
diverses temptatives de

va

A partir d' aleshores
començar el que en els
llibres d'Història serà la
revolució XIC, amb crits
de "Com és que no tenim

de posar gent de recanvi
que no deu sertan eficient
com vostè; la qual cosa
em fa preguntarque si tot
això que fa, és un intent de
guanyar vots per a les
eleccions
pròximes

®�

Scotch-Brite

*

ORDINADORS
IMPRESSORES MA TRICIALS
D'INJECCIÓ i LASER
PROGRAMES
CONSUMIBLES
SERVEI TÈCNIC GARANTITZA T

e
JA FA QUATRE ANYS QUE
principi,

com

tots els

principis,

va

començar

va ser

a

molt dur:

actuacions de castells de cinc nets, castellis de cinc, pilars de
!! Ara, quan ens
tres amb pinya, castells de cinc amb pinya,
...

ho mirem des de la
set riem i

en

perspectiva i des deillindar dels castells de

fem mofa. La veritat és que els nostres castells han

guanyat molt, tècnicament, pel que fa als troncs, les pinyes
són, fins i tot amb poca gent, prou solides com per aguantar els
castells que fem i el pom de dalt comença

a ser

el pom de dalt

desitjavem quan es va començar là colla.
Ara el que fa falta és constància, constància i més

que tots

constància. Crec que

falta

més. Durant aquest
quatre anys de vida de la colla hem evolucionat constantment,
hem tingut els nostres problemes però els hem solucionat com
no ens

bonament hem pogut. Ara

som a

colla de castells de set...

tot!!. Per

a ser

a

plenament

cada actuació tirem

problema i que

en

una

un

res

les portes de consolidar-nos

com una

però

encara no

som

del

cap

es

mena

prorposta que

E

L

s

L

repàs de la temporada tot ficant-nos
fer després de l'edició de l'última
revista. Cal remarcar que cada vegada la temporada s'allarga
més, amb castells importants fins al final.
Millor temporada pel que fa als castells de 9, amb set de
carregats i onze de descarregats.
El repàs de les últimes colles que van actuar és el següent:
Minyons de l'Arboç, finalment van aconseguir carregar una
Fem

en

comencin

a

podran preparar les pinyes amb més antel.lació i es
podran saber quins són els problemes que hi poden haver.
Tota aquesta gent que esteu llegint la revista i que
encara no sou XICS, a que sou XICS en la reserva, feu el favor
es

vegada als assatjos. Deixem-nos
parlaments estètics i de xorrades dialèctiques, s'ha
acabat el bròquil!!!. En el moment que us estic repartint la revist
m'estic quedant amb la vostra cara i no m'intenteu despistar
perquè us reconeixeré de qualsevol forma. Només heu de saber
que us estem perseguint per tot arreu per a que vingueu als
assatjos de la colla i que si8 fa falta us vindrem a treure deillit

aquí,

ara, el darrer

les actuacions que

es van

heterodoxa torre de sis.
Casteller de

Sants, excel-lent evolució de la colla, que en
aconseguit coronar el 4 de 7 per primer cop.
Castellers de Terrassa, impressionant final de temporada,
consolidant el 4 de 8 i el 2 de 7, i realitzant en tres ocasions un molt
elegant 3 de 8. Compte amb aquesta colla l'any que ve, perquè
podria donar més d'una sorpresa.
Minyons de Terrassa, als dos 4 de 9 descarregats, al 3 de
9 carregat i als 5 de 8 (un de carregat i un de descarregat), cal afegir
hi l' actuació de la seva diada: el 3 de 9 descarregat i per primer cop
en la història dels castells, el 2 de 9 folre i manilles carregat, a més
d'un 4 de 8. Cal preguntar-nos quines portes han obert els Minyons
el

seu

primer any

han

de Terrassa amb la torre de

de

mig. Per a realitzar la
vinguem als assatjos

no, castells de set i

estic fent només cal que

i així

sense

les actuacions més fortes

intentar, si més
us

ho

colla de caste II Is de set cal que

castell de set

T

lES ALTRES COllES

...

Ja fa quatre anys que la colla delsXICS
funcionar. El

s

A

nou.

Castellers de Vilafranca, demostrada la tenacitat d' aquesta
colla

en

carregar

el
a

afany per descarregar el 3 de 9. L'aconseguiren
Vilanova i finalment el descarregaren a l'Arboç del

seu

Penedès, arrodonint així
de 9, dos 3 de 9

una

carregats,

més que correcta temporada. Un 4
3 de 9 descarregat i un 5 de 8

un

descarregat.

de venir d'una punyetera
estar de

els dimarts.
Als altres XICS que

mai,

aneu

amb comte,

intenteu amagar-vos

sou

de la collia

encara ens

perquè ja

Tranquila, tot ha

estat

sabem

una

però

que

veniu

no

enrecordeu de vosaltres i
on

broma,

no

viviu.
...

però

una

broma

molt seriosa!!

UN XIC DE CASTEllS
Ja hem començat una nova temporada però encara no ens
en les actuacions. En les dues actuacions que
hem realitzat hem fet:
hem

el

prodigat gaire

pilar

la qual vam

Mans Unides: Una bona actuació

en

de cinc, la torre de sis i el

de sis. També

quatre

descarregar
es va

fer

un

intent de tres de set, que no va carregar-se però que estava molt
bé i que demostrava que no l'hem perdut, i un intent de tres de sis
net que

tampoc

va

poder

ser

carregat.

Sota el Cami Ral: Actuació de pa sucat amb oli en que la
manca de públic i la manca d'efectius propis de la colla, van

propiciar que només es realitzessin dos pilars de quatre simultanis,
un pilar de quatre aixecat per sota i un tres de sis esplèndid, amb
tot el pom de dalt nou, (només li faltava un pis).
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SECRETS DE LA COLLA
lAJUNTA

PARLEM DE PELES

El passat 17 de desembre es va celebrar l'assemblea
extraordinària dels XICS a la sala d'actes de la policia municipal

Aquest any ja s'ha confeccionat el pressupost per a la
temporada 94-95 i que és d'aproximadament uns 3.000.000 de
pessetes. Respecte al pressupost de I' any passat ha pujat unes

En aquesta assemblea extraordinària, que va
començar a les 10 de la nit aproximadament, i que va comptar amb
la presència d'una cinquantena de persones més o menys, es va
revisar la tasca de l'antiga junta, l'estat de comptes de la colla i la
tasca de la tècnica durant l'última temporada que acabava de

de Granollers.

finalitzar. També s'hi van presentar la nova junta i la nova tècnica
que presenten moltes cares noves per a la propera temporada
que ja ha començat. Els apartats més discutits i debatuts de
I' ordre del dia van ser: el tema de les camises i la nostra participació
el Concurs biannual de Castells de Tarragona.
Pel que fa al tema de les camises es va acordar que les
persones noves que entrin a la colla no rebran la camisa fins que
demostrin una regularitat en l'assistència als assaigs i participin
en una o dues actuacions de la colla. El preu de les camises serà
en

de 500

gratuïta

pessetes per als que les compren per primera vegada i
per a les persones que l'han estripada en una actuació

la canalla que els queda petita.
per
En el tema del Concurs no hi va haver menys discussió
entre els partidaris d'anar al concurs i els partidaris de no anar
hi, tots amb les idees força clares i raons força convicents. AI final
la decisió va ser la d'anar al concurs però a fer els nostres castells
o

a

800.000 pessetes aproximadament. El pressupost s'ha de donar

l'Ajuntament junt amb el pressupost tancat de I' any passat,
qual es va tancar sense pèrdues ni beneficis.
Actualment la colla compta amb el reintegrament de la
loteria de Nadal i que és aproximadament 400.000 pessetes.
Aquesta quantitat de diners serviran, segurament per a comprar
i poder confecionar camises per a tota la colla durant tres o quatre
ara a

el

anys.
Les subvencions que aquest any es rebran per part de la
Diputació de Barcelona i per part de l'Ajuntament serviran com
cada any per a poder pagar l'assegurança de la colla i les
despeses de la Coordinadora de Colles Castelleres. Aquestes

subvencions

es

preveu des de la

mateixes que les de I' any

Així,

força sana
d'Espanya.

junta que
passat.

com a

mínim

siguin les

podeu comprovar, l'economia de la colla està
i de moment no hi caldrà la intervenció del Banc
com

i sense rivalitzar amb cap altre colla participant. Un cop acabada
l'actuació del concurs, força tard, s'ha proposat de quedar-se a
dinar en algun restaurant per allà Tarragona per tal de no arribar
tan tard a dinar a Granollers i així acabar de fer el dia complert fent
sarau.

va finalitzar amb el torn de precs i preguntes
del tercer número de la revista "EL PATI" per a

L'assemblea
i amb la

repartició

QUÈ

tots els assistents.

Recordem a tota la colla que després de la junta extraor
dinaria que I' estructura d'aquest organisme de la junta ha quedat

de la següent

manera:

Carlos

President:
Vice-President:
Secretaria:

Josep

López Urizarna
Maria Martorell

Marina Batlle
Alicia Farin i Manel Herrerias

Tresoreria:

Cap de Colla:
Resp. Premsa:
Resp. Revista:
Resp. Promoció:
Resp. Actuacions:
Resp. Activitats:
Resp. Fotografia:
Vocals:

Jordi Contreras
Abel Simona

TÈCNICA?

DIU lA

Doncs la tècnica diu que també hi han

hagut

canvis

en

Viure també hi doni

un

cop de mà

com que en Karlos ha anat a pinyes,
hi ha entrar ocupant el seu lloc l'Albert Vilar.
Pel que fa a I' equip de tronc i al cap de colla no hi ha cap

En

l'equip

de canalla

canvi.

Alfons Martínez
Joan Contreras

Domingo Menchen
Joan Castillo i Jordi Palau
Joan Carles Casado i Josep. M.a Salas
Quim García
Jordi Oliveras
Remei Yetor
David

Nogueras

PROPERES ACTUACIONS
14/15 de

Ascensió

22 de

Cardedeu

maig
maig

(Granollers)
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REPARACiÓ i RECANVIS
ELECTRODOMÈSTICS
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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 GRANOLLERS
-

-

la

estructura i s'hi

incorporen algunes cares noves.
En la part de pinyes, a banda del Jordi Oliveres i l'Abel
Simona, hi ha en Karloe López-Urizarna i possiblement en Jaume
seva

CI.

Navarra,

72

-

TEL. 870 78 10
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VERTICALS

H

1-.Que té moltes manies. 2-.EI que necessites
A l'inrevés, la meva. Deu. 3-Diu que no.

és

...

Consonant. 4del

Conjunció. Vocal. Fer

5-Si fent castells

una cosa

fessim

gaire
podríem fer uns grans focs. Crom. s-Ncm
de noia. Mitja gana. La mateixa conjunció d'avans.
7 -Vocal. Que sona bé. 8-Senyal de socors. Es
dirigí. Preposició. 9- Consonant. Que es mou
depressa. 1 O-Ho diu el cap de colla, i la plaça, si
la canalla no vol pujar. Article. 11-Vocal,
no

res.

en

sovint

consonant, vocal. Les tres consonants de
Llobina. 12- Cinquanta. Consonant. A una
salutació li ha

caigut la hac. Fòsfor. 13-La
primera. De cap per avall, construcció castellera

d'una sola persona de base a la manera antiga.
14- Consonant. El 3 de 8 els pot necessitar.
Doble revolt perillós.

HORITZQNTAL
1-EI 2 de 9 en porta. Nom de noia que és molt casteller. 2-Agradable. Nota musical. Projectil de canó, molt relacionat amb un
transport públic. 3-Arbre representat en la nostra colla (plural). Femení, equànime. 4-Enuig, molt violent a Irlanda. Embarcació.
Preposició a l'inrevés. Ara mateix. 5- Vocal. Dues consonants. Fita lluminosa per als vaixells a la nit. A l'inrevés, mot planyívol
d'una bèstia. 6-Té quatre colles castelleres. Plaça castellera molt comestible. 7-Noucents noranta-nou. Vocal. A l'inrevés, avaria
d'un cotxe. Hortalissa àltament fàl.lica (plural). 8-Cent romans. Company inseparable del Tic en un rellotge. Un u. Si hi sumem
l'anterior en tenim cinquanta. Tothom hauria de fer servir aquesta lletra en una pinya. 9-Caiguda molt espectacular sovint referida
a una torre. En el pom de dalt com menys n'hi hagi millor.

SO
NS
Santa

ApoHònia,

3

Telèfon 879 38 23
08400 GRANOLLERS

lA "PENYA DEL CARAJILLO"
CONVIDA A TOTS ELS XICS DE GRANOLLERS
QUE ENCARA NO FORMIN PART DE lA PENYA,
A NO PENSAR-S;HO MÉS,
DEMANEU AL CAPO DI COLlA LES VOSTRES SAMARRETES,
PER MÉS INFORMACiÓ TRUQUEU AL 091,
.

SO
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"Penya del Carajillo"
XICS DE GRANOLLERS

VINE .A· FER CASTELLS
amb els
,

-

e
rano

ers

dimorfs i divendres
11 h. de! vespre
a

Assaig
de

8

Sala de Cultura Sant Francesc
CI. Espí i Grau, 1
(al costat de r escola Pereanton)

