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Un del principis fonamentals de tot estat democràtic és el dret
d'expressió. Tothom té el dret d'expresar lliurement la seva opinió allà on

vulgui i com vulgui, i de la mateixa manera, dins el consell redactor de la
revista "El Pati", respectem totes i cadascunes de les opinions publicades

carrer
Espí i Grau
(Casa de Cultura Sant Francesc)
08400 Granollers BCN

Josep M.

EDITORIAL

de
en

publicitaris i periodistics,

fonamentades i sobretot que afectin a temes que poden causar un cert grau
d'alarmisme dins l'àmbit on va dirigit l'article. Tot això ho em volgut deixar
moltclar, arran d'un article publicat a l'últim número de la revista" El Ventall",
el qual reproduïm, i al mateix temps és contestat dins aquesta mateixa revis
ta, i queJa menció a la inconsciència dels pares alhora d'obligar a pujor un fill
a un èastell sense tenir en
compte el rise de lesions greus que pot suposor pel
nen la caiuguda del castell, i que creiem que havia de ser degudament contestat
per una persona que, té un grau de coneixença del tema molt elevat.
Després de clorificor aquest primer punt, voldríem, des d'aquestes
ratlles, animar els Xics de cora a aquesta nova temporada que encetem, la
qual es presenta com la temporada de confirmació dels Xics dins les colles
de vuit, amb la reafirmació de castells com la torre de set i el quatre de vuit
i l'assoliment de noves construccions com el tant desitjat tres de vuit. Però
per poder aconseguir aquest objecti us, call' a j ut de cadascun del membres
de la colla tant als assatjos com a les actuacions per poder crear entre tots un
sentiment de colla que ens faci tirar endavant. Anims i endavant Xics.
També volíem comunicar-vos que la Mercè Torrents i en Josep
Sardanyés s'han incorporat des d'aquest número al consell de redacció de la
revista "El Pati". Igualmentvoldríem presentar la nova secció "Tot passejant"
que preten donor a conèixer llocs on poder anar a fer una excursió i donar a
conèixercom si va, com si menja, quan diners potcostar,etc.; esperantque
us agradi ens acomiadem fins la propera revista.

ni s'hi identifica necessàriament.

LA REDACCIO.

Exemplar gratu¡".
Prohibida la

seva

venda.
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OPINIONS
LA INCONSCIENCIA D'UNS PARES

preveuen les conseqüències que pugui
portar tal activitat? Potser aquí em puguin
i

que en aquesta vida estem
continus riscos, accidents de

Comprenc

exposats
trànsit, lesions de tot tipus, enfermetats,
a

etc.

Tots ells mai són buscats sinó que passen per
la gatalitat, imprudències a desgràcies, però
l'home no en té prou amb el que la vida li

no

explicar que en la història dels castel/ers mai
ha passat res. Bé fins que passi. Com sempre,
millar prevenir que curar. No trabo iustifica
ble el risc d'uns menors pels moments de
91òria a eufòria d'una col/a. Això només té
una

paraula, inconsciència.

reporta i busca més riscos.

Aquest és el cas dels castellers, que ho trobo
molt bé sempre que qui hi participi sigui
conscient del que fa, per suposat maior
d'edat i assumeixi les seves responsabilitats.
El que no trobo correcte ni arribo a entendre
és com els pares animin al fill temblorós a
puiar al castell, saben que assumeix un risc
que pot portar conseqüències irreversibles.
Els mateixos pares enconbreixen la seva
inconsciència dient que és per a la superació
del fill de cara a la por, a la fortalesa
d'esperit davant la dificultat, etc., etc., quan
en el fons solament l'impulsen
per vanitat,
està
dir
«allà
el
meu fill», sang de
poder
per
la meva sang, que valén que és». Arrisquen
la vida del fill per engrandir el seu ego, de
cara als altres de la mateixa colla a d'altres.

Jaume Gafarot
Extret de la revista VENTALL

UNS PARES BEN CONSCIENTS I
AFORTUNATS

a

Amb aquestes quatre ratlles vull referir-me
l'article aparegut en l'últim VENTALL

titulat La inconsciència d'uns pares, escrit
per en Jaume Gafarot. És un article
contundent que explica de forma clara el
pensament de l' autor sobre els pares que
arrisquen la vida del seu fill en l' aixecament
dels castells i que reflecteix el que en pensa
molta gent que es mira el fet casteller des de

lluny.
Però, és clar, per parlar d'un tema cal
conèixer-lo i viure'l, sobretot, per a fer
afirmacions categòriques. Una opinió sobre
aquest tema que sorgís de les comarques del
sud de Barcelona, com de l'Alt Camp,
Tarragonès, etc. que són terres de cultura
castellera, sí que tindria pes. Què us semblaria
si se m' ocorregués opinar que prendre el te a
les 5 de la tarda, com fan els anglesos, és
perjudicial per la salut?
Per lògica aquesta mateixa reacció s'hauria
de tenir en bona part dels esports que practi
quen els nostres fills, com l'esquí, el futbol,
l'handbol, etc. perquè en aquests esports hi

Això només té

una paraula, inconciència,
fanatisme
portada
competitiu. La cria
intueix
el perill i es de
naturalesa
tura, per
fensa plorant a picant de peus, però els pa
res, amb promeses, incentius, etc. empenyen
el seu fill a puiar. Ell, per por, per obediència
a la potestat paternal escala la torre huma
na sense ser conscient
perla seva edat dels
perills que allò comporta. A més a més si
l' obiectiu no s'aconsegueix per qualsevol
causa a la criatura pot ocasionar-li un
sentiment de fustració a d'impotència davant
els altres.
Entenc que tots els pares volen el mil/or
pels seus fills i els protegeixen dels perills de
la vida, els aconsellen com mil/or saben
perquè els seus fil/s no sofreixin cap
contratemps. L'esperit del castel/er és
l'antítesi d'aquesta reflexió.
Una lesió de columna pot portar el
fil/ a una cadira de rodes per tota la vida.
què hi diran I/avars?, que per un moment
d'eufòria competitiva el seu fil/ es passarà
la resta de la seva existència paraplègic?,
quin raonament a iustificació li donaran?,
no pensen?, a és talla inconsciència a
fanatisme que la seva ment queda ofuscada
a un

La canalla ha estat tema de polèmica per alguns pares d'algunes zones on la tradició castellera té poca rellevància
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ha

risc molt més alt que al fer castells;
com
que són esports coneguts no es re

un

però

acciona titllant d'inconscients els pares que

deixen practicar-los als seus fills.
En el suplement de la Vanguardia de Medi
cina i Salut de fa un any i mig hi havia un
estudi sobre l' accidentalitat de les activitats
esportives. Partint del nombre de practicants,
hores de dedicació, accidents, gravetatde les
lesions, etc. s'obtenia un coeficient. Recordo
que el fer castells estava bastant enrera i

.

era

3,5 vegades menys perillós que el futbol.
Què es desconeix de les colles castelleres
per fer aquesta afirmació d'inconsciència?
Que els castellers som els primers conscients
del rise que hi ha al bastir un castell, coneixem
el grau de dificultat de cada castell i no es tira
un castell si no h i ha
garanties d' èxit, per
Per això, a part de
suficient.
exemple, pinya
les actuacions a la plaça, assagem dos dies la
setmana de febrer a octubre, sobretot la ca
nalla que comença els assajos una hora abans.
Durant alguns mesas de I' any es va a un
gimnàs on cadascú té uns exercicis específics
assignats d'acord amb la funció que realitza
en el castell. Concretament, la canalla treba
lla l' equilibrí i l'enfortiment de la musculatu
ra de les extremitats.
Que és a través dels assajos i de pujar moltes
vegades que cada una de les parts del castell,
pinya,

tronc i

canalla,

es

prepara i

agafa

I'aixecamentdel castell.

confiança
Que malgrattota aquesta preparació,
en

i

ara

el més important, la llibertat del nen o
nena és decisiva. Quants dies hi ha que no
coronem un castell perquè la canalla diu no,
ja sigui perquè no veu segur el castell i agafa
por a perquè no té confiança ja que els assajos
no han estat prou seriosos a simplement
perquè no té el dia?
A les colles he vist pares i mares animar els
seus fills a pujar, felicitar-los i premiar-los al
baixar per l' esforç realitzat. No n'he vist mai
cap que forcés i obligués un nenia a pujar
amenaçant-lo amb un càstig.
Es desconeix que, contràriament, la pràctica
castellera resulta molteducativa pels infants,

ve

perquè aprenen que per aconseguir un objectiu
cal esforçar-se i treballar, coneixen en viu el
treball en equip i, en resum, aprenen a ser

responsables. Els seus pares són ben
conscients del treball que es realitza i resul
ten ser uns pares ben afortunats.
Aquesta temporada passada les colles

4 de 7 descarregat a la Porxada per Mans Unides. De mica en mica es va agafant el ritme de la temporada anterior.

castelleres han arribat a 52, amb més de
5.000 participants. En pocs anys el món
casteller ha sofert un auge important. Vols
dir que ja no són massa els pares

sola

veu,

aquella

que els ha de donar

força i confiança, la del

cap de canalla.

Dolors Fabra
de
(mare la Martona)

inconscients?

Eduard Botifoll
SILENCI!

L'EQUIP DE CANALLA

EI24 de novembre vaig poder comprovar
que a vegades els tòpics dessitjats es
converteixen en realitat. Com sempre, vaig

responsables de la canalla
ens
agradaria explicar el funcionament del

fer de tap en una pinya dels Bordegassos (el
típic de les baixetes i mares com jo) i puc ben
jurar que tot i ser molt endins de la pinya s'hi
podia sentir una mosca volar. Si això es
produís a la nostra colla, si fóssim capaços de
callar sempre, tant si la canalla es fa enrera
com si ens claven un colze, crec que tot seria
més Iòcilperquè, des d' allà a dalt, la canalla
només sent crits que els provoquen incertesa
i inseguretat ja que no poden distingir què

se'ls està dient i això produeix confusió que
fa que en lloc de pujar s'espantin i baixin.
En canvi, si calléssim sentirien tots

una

Com

nou

a

membres

Equip de Canalla.

Primer de tot, voldríem

puntualitzar que

aquest any hem decidit que caldria aprofondir
en l' aspecte psicològic porolleloment amb el
tècnic, ja que l'any passatvam treballar més
l'aspecte tècnic fins que ens vam trobar el
problema a sobre. De fet, aquest any no sabem
sortirem prou bé, però el tema
psicològic el tenim tant a més en compte que

si

ens en

el tècnic. El

problema de la canalla el tenen
les colles, tard a d'hora, però les colles
grans, com Minyons a Vilafranca que
totes

tenen

més

recursos

castellers, poden

canviar la canalla dels castells.
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OPINIONS
Evidentment, una solució és buscar més
canlla, per crear més competència; aquí,
però, hem de participar-hi tota la Colla
(portant cosinets, nebodets, amiguets
d'amics, etc.), no només l'equip tècnic i els

ELS ASSAJOS

encarregats de Tallers. Això és el que la
Colla ha de fer per ajudar-nos i deixar
als responsables de canalla
encarregar-se dels moments dificils de
l'assaig i de les actuacions.
El nou equip de canalla està format per tres
grups. Un dels equips és l'Equip Tècnic, la
funció del qual plantejat la Colla com a 10,2

perfectes.

En els assajos crec que hem progressat
molt. Els dimarts fem castells que abans
fèiem els divendres i els divendres són

vénen,

Penso que moltes persones que
vénen quan els pica! Jo ho faria

equip de canalla està format per tres
grups. Un dels equips és l'Equip Tècnic, la
funció del qual és assajar i preparar la cana

molt senzill: persona que no ve, persona
que no puja. Penso que això que l'assaig
acabi tan tard no ho trobo just, perquè
després la canalla marxa i us quedeu amb
un "willy". La tècnica és una
perquè
s'organitzen molt, molt malament perquè
sempre et canvien de lloc i t'emboliquen.
Les columnes, és el millor perquè la ca
nalla puja ràpid. Penso que l'aixecador i

lla

l'anxaneta han de pujar finet.

El

nou

pels castells que s'ha plantejat la Colla
com a
objectius. Un altre equip nou i molt
important que s'ha creat és l'equip
d'Activitats de Canalla. La seva missió és
intentar acostar-nos als nens fora de l' àmbit
casteller, per tal que en els moments difícils
poguem accedir a ells amb més fluïdesa. El
darrer equip és l' encarregat de treballar
físicament la canalla fora de l' assaig, és a
dir, l' equip de L'Escola de Castells. Tots tres
equips de canalla han d'anar sempre molt
coordinats per tal que tot aquest engranatge
funcioni correctament.Tot això és molt
teòric, perquè creiem que la canalla és molt
imprevisible i un dia o altre (esperem que
sigui aviat) ens donarà una sorpresa.

NOTA DE LA REDACCiÓ:
Tothom qui vulgui publicar un article d'opinió,
ja sigui membre de la colla a no, pot donar el
seu escrit
preferiblement en un disquet al
Consell redactor de la revista a el pot enviar a

la següent adreça:
Casa de Cultura Sant Francesc
XICS DE GRANOLLERS
CI Espí i Grau núm. 1
08400 Granollers
L' escrit ha d' estar signat amb nom i congnoms;
·els articles que no ho estiguin no es publicaran.

...

Albert Salas

EL LOCAL

Els Reis de l'Orient van prometre des de
l'Ajuntament que els Xics faríem millors i
més grans castells. Però, com podrem fer-ho
si sense local segur, com emigrants, l'assaig
hem de fer al carrer? Com la gent tranquiLlo
i segura a l'assaig anirà si d'un lloc a l'altre
ens fan anar?
Dolors Fabra

Bea Saera i Jaume Prat

.4 de 6 net amb quarts i
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quints. (4

de 8

aviat")

UN XIC DE CASTELLS
Aquest principi de temporada ha estat
força tranquil quant a actuacions. De
moment,

diferent

una

per

gratuïtes per a
tota la tempora

fins l'abril. Ben
que des de bon

mes

l'assaig,

a

entrades

da

començament hem pogut veure un
bon nombre de xics, superior als
principis d'altres anys. Això juntament
amb l'entrada de nova gent, fluixa
però constant, han de ser les primeres
cartes a jugar, per fer que ben aviat
tornem a veure les proves definitives
de quatre i torre. Un únic punt negre
en aquest inici: el lloc d'assaig.
Donem tantes voltes que més d'un s'ho
com

més

siguem

a

estat

16/03/97.
la
tarda i amb la
companyia dels
veïns de Mollet,
fem l'entrada als
castells de set.
Tres i quatre de
amb el
set,
quatre de sis
amb agulla i el
pilar de cinc.

Aquest

les

primeres educcions de la tem

nostres

porada

naltros)

Mans Unides.

més

l'assaig,

força farem. Aquestes han

que

tinguem

actuació

està rumiant això de Llinars. Recordeu
que

(sempre

no

97.

18/01/97. Mitja Marató.
Comença a ser una habitual
col.laboració amb aquest important
acte esportiu. Fem pilars per decidir
qui guanya les curses de gegants, i

any,

a

---

--,___

06/04/97.
Festa del Pi.

Figaró.
a

també fem tard. Després, a plaça,
una torre de sis i castells de sis nets.

Tornem

veure

la

senyera, la músi

la plaça, els
balls i els veïns

ca,

16/02/97. Aniversari Fénix
Granollers. Convidats pel club de
futbol
americà de la ciutat
presenciem la primera part del partit,
i al descans després de les
bastoneres, fem pilars i algun castell
de sis net. Recordeu els xics
aficionats a aquest esport que tenim

del Figaró

en

actuació que agrada a la colla.
Tot i no tirar el cinc de set anunciat,
una

3 de 7

descarregat

més potser

en

al

Figaró.

Si

J'haguessim mogut

hauríem passat de

una

mica

rosca

fem el tres, quatre i quatre amb el
pilar a més del pilar de cinc. Bon
ambient i molta gent a la pinya fan
que la colla vulgui tornar l'any
següent amb millors castells.

LLAVORS
PLANTERS
FLORS

e

ADOBS

HORTíCOLA

TERRES PER A PLANTES
(Interiors i exteriors)

{fil&'«'"
LA MORENETA

INSECTICIDES
SULFATADORES

VIDEO CLUB AARON
ULTIMAS NOVEDADES

...

I TOT EL QUE US CALGUI
PER A l'HORTA I EL JARDf

MAS DE 1500 TITULOS A SU DISPOSICION
MUCHOS TITULOS REPETIDOS
LOS.JUEVES:

CI.

-í er
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Barri Lledoner
Te/Mon 849 20 27
08400 GRANOLLERS

.

I
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pe r
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m ena

nacionalS
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{

..
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Horas y
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NOTICIARI
LA MITJA

MARATÓ

LA

El dia 19 de gener, l'Abel Simona, en
Lleonart, en Doni Vilar, en Frederic
Monmany, l'Ignasi Fuentes, en Marc Singla
i en Viki Fernández s'ho van passar d'allò
més bé corrent la Mitja Marató Granollers
Doni

La

Garriga-Granollers.

En aquesta cursa-festa l'organització fa
que l'atleta sigui el protagonista d'un
esdeveniment esportiu diferent. Li posa al
seu servei 500 voluntaris, els millors atletes,

l'alta tecnologia (control per xip), els
avituallaments necessaris, l'acollida al fi
nal de la cursa, l' obsequi record, i tota
una sèrie d'actes paral.lels que creen el
bon ambient.
El dia abans, els Xics vam participar en
la popular cursa de gegants, única al món
i que es basa en la rivalitat entre en Biscarri
de Granollers i en Magí de La Garriga, on
vam bastir els
primers castells del 97.
...

de l'escola fins

CALÇOTADA

Ja fa uns quants dies, exactament el dos
de març d'aquest any, els Xics vam fer una
calçotada, cosa que ja s'ha convertit en
tota una tradició.
De bon matí, i com cada any, mentre un
grup de gent es començava a arremangar
les mànigues per tal de fer un bon foc per
coure els calçots, la carn i la botifarra,
d' altres ja començaven a cremar energies
(que després recuperarien) tot fent uns

quants xuts a porteria, i d'aquí,
evidentment al partit de futbol: tronc i ca
nalla vs pinya.
A la mitja part del partit ens vam organitzar
tot fent una llarga cadena des del menjador

a fora el pati, que és on
per tal de treure les taules i les
cadires. Un cop vam haver recuperat l'alè
vam

dinar,

vam

tornar

a

jugar

a

futbol, però aquesta

per arribar al camp on jugàvem
vam haver de
superar una prova: Vam
haver de saltar una reixa forca alta. Però
sense
problemes, almenys I� majoria, la
vam
superar i ja hi tornàvem a ser.
AI mateix temps que uns jugàvem a
futbol, els altres van acabar de fer els

vegada

calçots, la

carn

i

les

botifarres,

i

uns

altres

parar la taula.
Així va arribar l'hora del dinar i tots

van

vam

taula. Alguns van descobrir l'art
de menjar els calçots i els altres la vam
recordar. Per postres, un bon gelat, els
seure a

Eduard Botifoll
ELS XICS A

RÀDIO MONTORNÈS

Cada divendres, de 5 a 6 de la tarda, a
Ràdio Montornès (91.2 FM), es transmet
el programa «Canvi de parella», un pro
grama que duu a terme en Ramon Altimira
i que està dedicat a la música i a la cultu
ra
popular i tradicional, on els castells
també hi tenen cabuda. A cada progra
ma

posterior

a

actuació del

una

Xics,

els oients dels castells
aconseguits per la colla. Així es dilón el
fet casteller per la comarca, i sobretot per
Montornès, un poble on els Xics som molt
ben rebuts (només cal recordar l' actuació
anual per Sant Joan a Montornès Nord).
Esperem que continui sent així i que ben
aviat el presentador del programa pugui
parlar de nosaltres com a consolidada
colla de vuit.
s'informa

Meritxell Remolins

Poeershaurien dentrenaruna mica rrésels gegantsdeGranoller.;. Tampoc volem que guanyin la Mitia però potsersucostarien una mica mésal gegant
de la Garriga.

Escolfa cada dhtendres el programa
CASTELLS a Ràdio 7 Vallès,
a les 7 de la farda.

ràdio7vallès
107.6 EM., i
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cafès i la xerradeta.
Després, la canalla i un grup dels que no
ho són tan, van jugar al joc de les cadires
fent servir persones en comptes de cadires.
Després va venir el joc del mocador, però
la persona que ens aguantava el mocador
va
patir un petit accident i vam deixar de
Així que, vam recollir les taules i
es cadires i vam
netejar un mica I' escola, i
cadascú
a casa seva (o no!), que
després
l'endemà era dia feiner.
Esther Bach

'·ugar-hi.

L'ESQUIADA

Després d'un assaig com molts d'altres,

unes

menys, havíem de sortir
direcció a loneu, per gaudir-ne un bon cap
de setmana. Erem quatre cotxes que, per rutes
diferents, enfilàvem cap a Andorra. Vàrem
vint persones, més

arribar allà

a

o

quarts de

tres

de la nit

ràpidament ens vam instal.lar, cadascú
seva

habitació,

i

a

a

on

la

dormir, que l'endemà ens

esperava una bona esquiada. l'hotel no era
cap cosa de l'altre món, ben just et podies
moure
per l'habitació i els llits no eren del tot
còmodes però, en fi, pel que havíem vingut
a fer
ja passava. l'endemò, a les vuit, ens
esperava un bon esmorzar i cap a les pistes
de Soldeu el Tarter! La neu no era molt

abundant i el sol picava de valent però tots
ben protegits, a esquiar! Un cop fetes les
primeres baixades ja es podia veure força
qualitat i millores respecte l'any passat. Tot i
així, ja es van veure torça pinyes (una de les
més recordades serà la del Pol). Entre
baixada i baixada passava l'estona i va ser
hora de tornar. Un cop a l'hotel, cadascú va
fer el que li venia de gust però, com vols
marxar d'Andorra sense anar de botigues?
Per tant, es va dedicar las tarda a anar de
botigues fins a les 8:30 que ens esparaven
un intent de canelons i una botifarra per
sopar. Després, tothom a mirar el fútbol o a
a cartes fins
que el cos va aguantar i
a
retiran
a dormir. L'endemà,
s'anava
gent
diumenge, va ser una rèplica del dissabte.

"ugar

Per Alà que ni muntant una

intifilda en traurem res d'aquest Ajuntament. No ens podem limitar a caminarerrantcom uns vulgars berebers

Un cop esmorzats, a les pistes altre cop; el
sol continuava apretant com si fos ple estiu i
la neu s'anava fonent, però també vam po
der esquiar i caure unes quantes vegades.
El dia passava i l'esquiada s'acabava; els
cotxes van sortir cada un pel seu compte.
«Ja ens veurem a l'assaig!», la gent deia; i
així va finalitzar una bona esquiada, una
esquiada de sucre

gaire a engrescar-nos. Llavors, algú va
aparèixer amb la cançó de les Spice Girls,
que ens va acompanyar tot el trajecte.
Els més xics van anar a la fugoneta, al
les palmeres, ballant la repetitiva
cançó del nou grup de moda. Els no tan
xics pregaven a una banda i I' altra del
carrer i
perseguien els més vergonyosos
no s'havien unit a la gresca.
que
En acabat, ens van donar un entrepà
de botifarra i vam posar fi a la festa,
esgotats, desfilant dalt d'un escenari al
Parc de Ponent.
Lorena Serra
costat de

...

Joan

Esquirol

CARNESTOLTES

Malgrat les crítiques desfavorables so
bre el carnestoltes d' aquest any, els Xics,
una «mica» disfressats de «meros», vàrem
sortir al carrer amb ganes de passar-nos
ho el millor possible i pregant a Alà la
concessió d'un local on poder assajar els
nostres castells.
L'ambientació va ser molt aconseguida,
la música era encertada per l'ocasió, però
aquells ritmes àrabs no ens animaven

ENQUESTA SOBRE EL LOCAL
Com ja sabeu, aquests dies, membres
de la Junta han anat repartint enquestes
a la
gent de la colla sobre què hauria de
tenir o com hauria de ser ellocal dels Xics.
Sembla que, forçats per les circumstàncies,
el tema de comprar un local s'està

Matalasseria

XBftLftH
Fundada al 1876

EL

el Nou,

MÓN

DEL LATEX

10 Tel. 879 61 69 08400 Granollers
-
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estudiant més seriosament.
Els resultats d' aquestes enquestes mostren
la importància que la colla dóna al fet de
tenir un local propi davant la possibilitat de
disposar-ne d'un de cedit per l'Ajuntament,

malgrat que aquest representaria
despesa econòmica molt inferior.

una

Pel que fa a les activitats que la colla
fer en ellocal, hi ha aquelles que
actualment no tenen cap lloc fix, com ara
assemblees, reunions, redacció de la re
vista, escola de castells i grallers, tallers,
etc. També s'hi podrien fer els actes de la
Diada, celebracions i actes com la
calçotada, carnestoltes, «Gladiadores del
buen comer», etc. De l' enquesta també
surten algunes activitats que actualment
no es poden fer per falta de local i que en
cas de tenir-ne es podrien fer:
exposicions,
projecciones de pellicules, teatre,
rocòdrom, xerrades, campionats de jocs
de taula, futbolí, etc.
La colla també demostra estar disposada a
cedir ellocal a altres entitats i usos com, per
exemple, a agrupacions de teatre, de jocs de
rolo culturals, a activitats escolars i infantils,
concerts i exposicions. També s'hi podrien fer
reveíles de Sant Joan, activitats de Festa Major,
etc. També hi ha gent que pensa que tot profit
que altri tragués del local hauria de ser
remunerat, mitjançant convenis d'utilització
amb entitats sense local.
Quant a la distribució del local, l'espai
més important que els Xics considerem que
hi ha d'haver és el lloc d'assaig,
preferiblement cobert. Després, també se
ria molt important que hi hagués una sala
de reunions, on es podrien fer totes les
reunions que actualment es fan
setmanalment i sense lloc concret. La llista
de preferències continua per una sala per
a la canalla, un bar i un gimnàs. Es consi
dera menys important, en ordre
descendent, tenir un espai de secretaria,
d'arxiu, de magatzem i un vestuari.

podria

REUNiÓ

DE COORDINADORA 97

El passat dia 15 de març es va celebrar a
Vilafranca del Penedès la primera reunió
de la Coordinadora de Colles Castelleres
de Catalunya. En aquesta reunió s'hi van
tractar temes referents al canvi de la nor
mativa interna de la coordinadora, a les
relacions amb la nostra companyia
d'assegurances i d'una possible
esponsorització els beneficis de la qual
es

destinarien,

a

priori,

bertura de la nostra

a

una

major

co

pòlissa.
Jordi Oliveres

ELS XICS A

RÀDIO

7

VALLÈS

Des del 18 d'abril i cada divendres a
les 7 de la tarda podeu escoltar el pro
grama CASTELLS, realitzat pels Xics a
Ràdi07 Vallès. En aquest programa hi
haurà entrevistes a gent de la colla i de
fora de la colla, una bústia d'opinió,
l' agenda d' actuacions i la d' activitats, es
reposaran els castells més destacats que
hàgim fet i es donaran informacions
relacionades amb el món casteller.
En principi, el programa té una durada
curta, tot i que es preveu ampliar la seva
duració. Així, doncs, ja ho sabeu: per

una secta I Ara em direu que estem invocant al déu del sol per a que ens doni un local quan
el més probable és que estiguem intentant d'agafar la cua del cometa Hale-Bob per si en un altre lloc hi ha local!

Per a que diguin que això dels castells no és

Ma re Sa baté

VINE A FER CASTELLS

XICS de
Assaig

Granollers

dimarfs i divendres de 8

a

Casa de Cultura Sant Francesc
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estar

ben informats i saber

on

ens

toca

assajar el divendres, escolteu CASTELLS
a

Ràdio 7

Vallès, la Ràdio de Granollers.
Montse

Garriga

CD DELS GRALLERS DELS XICS
La colla de grallers «Toc i gresca» dels
Xics de Granollers editarà properament

el primer disc compacte de la seva
trajectòria musical. Aquest CD s'enregistrà
els dies 15 i 22 del passat mes de març,
als estudis de Ràdio 7 Vallès i va ser fruit
de les gestions fetes per la Junta dels Xics.
La idea va sorgir porolleloment a la de
fer un programa de ràdio. El CD serà
utilitzat per posar música al programa que
va començar a emetre's el 18 d'abril.
La redacció

CONCURS DE DIBUIX
Per tal de

poder fer una samarreta per
la Canalla, es va fer un concurs de
dibuix, entre la canalla mateixa, amb el
tema Animal Casteller. Va haver-hi un
total de 35 participants. Els guanyadors
van ser: 1 er- Albert Salas, 20n Sandra
Calvo, 3er- Maite Fernández.
Cadascú va pintar el dibuix guanyador
a la seva samarreta i, un
cop acabat, ja
estàvem preparats per anar d' excursió.
La redacció
a

Quina pori Tant parlardel4t cinturó i molt probablement té menys impacte ecològic que una sortidad de la canalla dels Xics de Granollers

Mollet,

on ens

esperava

un

autobús últim

(seients abatibles, finestres
automàtiques, tv, vídeo, aire condicionat,
model

intercooler) Els carrers estaven
tallats; no podíem sortir; els castellers de
Mollet estaven actuant; I'autocarero tenia
tard; llàstima! no els vam poder veure.
A les 12 i ja enmig de la muntanya,
començàrem un joc de pistes, on més d'un
nen va disfrutar mullant i empastifant algun
cap de canalla. Sense adonar-nos-en va
arribar l'hora de dinar. Els entrepans més
motor

SORTIDA DE CANALLA

El

diumenge

anar

de

13

d' excursió

a

d'abril, la canalla vam
Can Girona (Sta Maria

Martorelles).

De bon matí amb la gorra, la cantim
plora i moltes ganes de passar-nos-ho bé
vàrem sortir de Granollers en tren fins a

grans

no van

ser

pas

I

precisament els

pregunteu-ho als més petits.
junts, després de jugar una mica pel

nostres i sinó

Tots

bosc,
un

del

tornàrem

a

Granollers. Havia

estat

dia

esgotador i cap nen no s'aixecava
seient. Oi què és estrany?
La redacció

RELLOTGES

POPPA
PER SABER L'HORA NO CALEN
D� VENDA

MÉS

DE 3.000 PTS

EXCLUSIVA EN ESTABLIMENTS

tot-or
Propera
GRANOLLERS
Anselm Clavé, 7

-

Tel. 879 23 52

SANT

ADRIÀ

Centre Comercial

DEL

Pryca,

BESÒS

L-5 Tel. 462 26 32

obertura

MOLLET DEL VALLÈS

Barcelona, 4
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EL

ON

ÉS

RACO

DELS

MÉS

XICS

EL

EN XIQUI?

joc. Sí, sí, un joc. A sota, hi podeu veure un paisatge ple de dibuixos que ha fet la canalla. Haureu de buscar
en Xiqui, del qual teniu una foto aquí al costat (al dibuix no és tan gran; no us ho posarem tan fòci!l], i tot seguit podreu buscar totes les altres
coses (62!) que hi ha a la llista següent:
Arbre tocant la gralla, avi amb bastó, 4 de 8, gos amb faixa, Porxada, vaixell pirata, dinosaure, avió volant, núvol rient, pilar de 8, porquet
En

aquest número

us

proposem

un

RACO

DELS

MÉS

XICS

amb ulleres, sol amb barret, castell romà, ocell amb casc, muntanyes nevades, vaca boia, semàfor, núvol enfadat, trompeta amb peus, illa
deserta amb una cabina, tortuga, peix amb xemeneia, fantasma, cohet, 3 camells, mico, cada embruixada, un altre fantasma, televisor, cap de
colla, muntanya amb una cadira al cim, llit, ós, súperman, submarinista, elefant, iugador de bàsquet, serp molt llarga, dona amb barba, pastís,
boca amb cames i peus, senyor amb bicicleta, estantaocells, barra de pa, forquilla gegant, tambor, lluna amb ulleres de sol, drac, cases, ovni,
arbre de Nada" poma, bombeta, rellotge, tren, vaixell de paper, lleó, torre de Pisa, torre de 7.

,.

"(ift

DIBUIXANTS: Albert

12
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Solos, Rony, Raúl,

Doni

Capilla, Randy, Isis, Estefania, Núria, Arnau, Martona, Mariona Ventura, Marta Aixandri, Marc Batista i Sandra.
__________ �

!L---��----��--------�------�----------=-�--=---��------------
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L' ENTREVISTA

o

RAMON PARELLADA GARRELL

Hola Xics!!! Benvinguts a la secció de
l'Entrevista. En aquesta ocasió hem entrevistat el
de Granollers,
Sr. Parellada de la Fonda
qui ens ha ofert una mica de seu temps per
ccneslornos totes les preguntes d' aquesta secció.
Des d'aquestes línies li donem les gràcies per
haver-nos atès i per la seva amabilitat i simpcfio

Euro�

respondre aquesta entrevista.

en

EL

MÓN

DE LES FONDES

quina edat recorda que li
la seva afició per l'hostaleria?
AI néixer en una Fonda has viscut en

Des de
ve

mig d'olles, plats, cambrers,

cuiners i

clients A les cases, hi havia el costum
de fer l'ofici i jo, al no continuar estudiant,
ja sabia per on m'havia d' encarar. A part
que a mi sempre m'ha agradat molt el
tracte amb la gent, m'agraCia molt xerrar.
...

Pot

explica r- nos alguna

anècdota de

quan era petit que li passes a la Fonda?
Em feia molta gràcia que el Pla em
digués Senyor Parellada. Quan venia al
Restaurant, ell era assegut a la primera
taula i em feia seure amb ell. Em reia ser
vir de còmplice quan, per exemple, venien
personalitats de tots els móns culturals i
polítics a veure'l. Quan en Pla volia treure's
de sobre alguna d' aquestes persones es
dirigia a mi i em deia: Senyor Parellada,
no li sembla que aquest home ja no té
edat per dir-me aquestes coses? El Pla em
necessitava a mi per fer avergonyir a al
guna persona.
Una altra anècdota em va passar quan
tenia 7 anys, per l'Ascenció. Jo recordo que

hi havia tanta feina a la Fonda Europa que
els pares em van demanar que tota la classe
vingués a ajudar-nos. A mes jo també era
de l'Agrupament Escolta de Granollers, i
tothom venia a treballar. Per un dia tots
servíem plats. A mi em van donar una safata
enorme de caraiillos i em va caure tota a
sobre. Vaig quedar escaldat de caraiillos
.

Quan va decidir continuar la h'adició
ramiflOr? Què 6 va suposaraquestcanvi?
El meu primer contacte amb la Universitat
va coincidir amb una
època de trasvals
polític al país, l'any 1975, quan va morir
Franco. Era una època de moltes
corredisses, cada dia es treien els bancs
per tallar la Diagonal i amb aquest xou
no

podies estudiar,

i

jo

quan passaven

fila.
Aleshores, vaig decidir no continuar els
estudis i comencar a treballar. Això em
va
representar un canvi molt fort, jo tenia
19-20 anys, era escolta, tenia la meva
colla i el fet de començar a l'Europa,
treballar el dissabte i el diumenge, em va

aquestes

14
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era

a

primera

En Ramon Perellada

contemplant una de les "gransobres" dels Xics. És millor aixòo un bon platd'escudella'',

RAMON PARELLADA GARRELL és el conegut Ramon de la Fonda Europa, tot i que quan
tenia 12 a 13 anys, el popular escriptor Josep Pla quan venia a Granollers l'anomenava

encara

seva colla d'amics s'afeccionaren a llegir Pla i iugaven a
El senyor Parellada va estudiar als Escolapis de Granollers i
després a la Universitat de Barcelona va començar Dret, però aviat va decidir dedicar-se a
la cuina, el seu ofici de sempre. En Ramon Parellada està casat i té dos fills: un nen i una
¡nena. Actualment viu entre Granollers i Barcelona.

Sr. Parellada. En Ramon amb la
imitar

el

popular escriptor.

tallar la juventut. I vaig començar a tenir
amics molt grans, fins i tot vaig fer colla
amb aquesta gent, després a la gent de
la meva edat els trobava infantils. Això
em va suposar desconnectar-me de les
colles de gent de la meva edat, entrar en
el món dels adults i a més, vaig anar a
un sastre de Granollers
perquè em fes un
vestit igual que el que portava el meu avi,
era una mena de hac. Quan anava així
vestit a Barcelona em deien el nuvi
jo anava vestit com el meu avi. Am tota
aquesta combinació era un bitxo bastant

bperò

raroenaquella època, finsquevaigvenir
a

Barcelona.

Té algun altre record d'aquesta
primera època a l'Europa?
Sí, l'època més divertida va ser l'any

1979-1980
guan se'm va ocórrer,
demanant permls a casa meva, d'cprofitor
les antigues quadres de l'Europa i fer una
mena d'establiment
experimental que es
deia la Silo. Era un establiment que girava
entorn a una cuina de carbó i a un
escenari on passaven coses fins a altes
hores de la matinada. Jo vaig oferir un
tracte a molts artistes de l'època que, a
canvi d'una actuació al mes, menjaven
gratis tot el mes. Així es va convertir en un
tocus de reunió habitual on hi havia en
Pau Riba, en Jaume Sisa, el Gata Pérez
Es va crear un nucli molt intens, fins al
punt que jo anava a dormir cada dia a
les 7 del matí. M'ho passava massa bé i
...

a casa

els

ho van

tancar.

Jo vaig

trencar

amb

pares i vaig marxar a París; em
vaig convertir amb l' ovella negra de la
família. Durant un any vaig estar a París,
meus

contactar amb artistes catalans de
l' època: l' Artigas, en Pep Salsetes, amics
d'en Pau Riba. Era la meva
etapa de
rebel-lió contra els pares; quants mes dies
passava jo a París més fort em vaig tornor, vaig treballar fent de tot. Una de les
coses més
maques que em van passar va
ser que el dia de Nadal quan tothom
marxava, en Pep Salsetes em va enviar
per mitjà d'uns companys de París,
escudella, carn d' olla i rostit.
Després d'un any a París vaig tornar
d'esta5lir-me i
aquí¡ tenia l'oportunitat
quedar-me ellocal de Barcelona a l'antic
carrer Plateria, lloc de molta moguda i
ambient. Vaig aprofitar els contactes i el
reconeixement de la gent que ja em
coneixia gràcies a la Silo de Granollers i,
amb un any, ellocal Senyor Parellada era
un establiment de moda.

vaig

I la seva tornada a l'Europa?
Quan ja portava 5 anys a Barcelona, el

venir a buscar aquí per
relleu generacional de pares a
Tills a la Fonda Europa. Hi vaig tornar l'any
1988, vaig prendre el relleu i vam canviar
la planta 5aixa.
meu

p'are

em va

prendre el

(:om definiria la Fonda Europa?
Es

un

establiment típic de

població

de

.

L'ENTREVISTA
mercat, situada al centre del poble on la
vida econòmica, comercial i cultural passa
a la Fonda. En les
poblacions de mercat
la fonda fa de llotja on es fan els
intercanvis.

practica una cuina d' arrel popular i a
la vegada clàssica, molt connectada amb
els productes de la zona i on prima molt
1,0 senzillesa en la combinació d' aliments.
Es

una cuina de
picades, que és fruit de
l'experiència de generacions. La fonda Eu

Es

ropa és bicentanària, és l'establiment més
antic de Catalunya, sempre amb la
mateixa

família.

A part de la Fonda

personal

meva

vida

Granollers, poder
Europa.

m' agradaria

aca

protessional

retirar-me

a

a

la Fonda

El
on

Com a hostaler recomani als castellers
un menú per abans de fer castells i un
altre per després de fer castells.
Per recalentar motors i agafar coratge
podria ser una sopa de farigola i algun
saltejat de verdures del temps, una mica
de Ilangonissa amb pa amb tomàquet. I si
l'actuació ha tingut èxit, un dinar de
celebració: uns canelons i un rostit de

GRANOLLERS I EL

PREGUNTES TÍPIQUES

a

picantó

Europa han

obrir Cala Sila?
una recuperació de I' antic lo
cal però de fet la primera avantpassada
de 10 qual tenim notícies dins de la família
era la Cecília, que venia de Palou i va
muntar una taverna al carrer Barcelona, i
d' aquesta taverna en deien Cala Silo.
Aquest establiment està en el record dels
més antics de Granollers.

tornat

Com aspecte

bar la

MÓN

CASTELLER

seu plat predilecte: El platillo, un cuinat
la base és el sofregit. Sobre aquesta base es

cuina

una carn a un

peix de l'època,

s'assenyalava l'època
d'originalitat i creativitat.

de

l'any.

així

Una cuina

Què triaria, platja o muntanya? El fet de ser
granollerí i haver nascut a I' ombra del Montseny
però tenint l'aire marítim proper, aquest punt
d'equilibri entre mar a muntanya. Jo tinc la
tendència d' anar a buscar el mar, però quan fa
molt temps que ets a prop del mar busques el
refugi de la muntanya.

Ha estat

reconeguda com el
Tomàquet, Granollers-Bar
celona- Madrid, quina és la relació
Cala Sila és

Pa amb

amb aquestes

,Poblacions?

tres

cantina d estació que era al
carrer
Aragó, quan hi passava el tren, que
es deia Madrid-Barcelona i
que era en
aquesta cruïlla entre Passeig de Gràcia i
Aragó. Hem intentat fer el Reus, París,

Una

antiga

Londres, però nosaltres fem la broma de
Granollers, Madrid, Barcelona. Per això
hi ha aquest local en aquesta zona de
Barcelona.

Preveu algun projecte en els seus
establiments?
A la Fonda Europa, aquest any hi
celebrarem l'any Pla. Estem estudiant un
plat que podria ser Escudella i Carn
d'Olia. Després, tenim pensat acabar les
habitacions i fer-les molt confortables.
També falten dues plantes per acabar i
fer una cuina nova que fos mig vista.
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Havistaklunavegada castellsen cirecte?
Sí, a la Plaça Sant Jaume.
Li

agradaria

En tot

cas

Esperança,

Quina és la darrera pel.lícula que ha vist?
Actrius, però m' agrada molt el W.Allen.

casteller?
Recomani

encara

més.

.t'

"

'"
...

llibre. La

casa

de lúculo, de

A quin país on na hi hagi estat li agradaria

anar? A Grècia.
Recomani un restaurant: Un restaurant
d' abans de la guerra situat a la Plaça Reial de
Barcelona, Can Justin.

Go

1-

un

Julio Combo

��,,�

¢

..

.,e.�

Botiga

es�ecialitzada
en

acthlitats de

muntanya

J>.

"

�
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o

1
� 'II

II

ser

GUlconseicbuiadsXicsdeGtmch'S?
El millor que es pot fer abans d'aixecar
el castell és explicar el plat que menjareu
després; així, amb la perspectiva i il.lusió
de menjar aquest plat fareu el castell de
manera exitosa i
que es pugui disfrutar

I'

c��

Recomani un lloc on passar l'estiu. Una
fonda al Pallars.

seria animador.

V

�'-�"

La seva música predilecta: Una barreja entre
el country, la música de la guitarra acústica i les
veus femenines.

casa

�

..

Un defecte: Sóc lent

gran.

'I'

�

Príncep.

Una vir1ut: No m'enfado mai.

...

<I>

Què s'enduria a una illa deserta? Unes ulleres
de recanvi, una fulla de lIaurer i eillibre del Petit

i circuit marítim.

Què en coneix dels Xics de Granollers?
Sé que el món dels castells té un gran
ressò ciutadà, és una activitat molt
participativa, molt d'aquí, és un símbol
d'unió. Sé que els Xics de Granollers teniu
una història xica però que pot arribar a

,RÈPts

�o

Santa

comercial, mig agrícola, mig industrial,
mig residencial i turística: cinturó termal
de la Garriga fins a Caldes, circuit natu

,"

... "

�o

�..

Què destacaria de Granollers?
El punt d'equilibri entre una ciutat mig

'\'\

Plaça Perpinyà

Dfe. 10%

/leI

/lersonal del gru/l
XIC.S (Jranollers

Gmnollers

EL PATI

15

TOT PASSEJANT

Benvolguts

del carrer nou. Però si teniu ganes
de menjar al camp, podeu arribar fins a
l'Ermita de la Salut i la cova de
salnitre, (trobareu el desviament a la ca
rretera per on heu vingut) on podeu fer carn
a la brasa a la zona de pic-nie que hi ha,
per un preu de 1.000,- ptes. (import del
lloguer de la taula per a vuit persones, la
barbacoa i la llenya), tot esperant la visita
que es pot fer a la cova de salnitre, on durant
una hora aproximadament
podreu recórrer
els passadissos, les galeries d'estalagmites
i d'estalactites i el petit llac que la formen.
Els horaris de la cova són de 10,45h. a
13,15h. i de 4,45h. a 6,15h. El preu de
l'entrada és de 650,- ptes. i pels menors de

xics:

arcs»,

En aquest
espai volem proposar diferents
nutes per descobrir nous racons de Catalunya. Quan
sigui dissabte i no sapigueu què fer l'endemà
diumenge, ja sabeu on trobar la solució. Busqueu la
nostra revista «El pati» i seguiu les indicacions.
La ruta que us proposem avui ens porta fins a
Collbató, un poble situat sota la muntanya de
Montserrat, al Baix Llobregat.
Per arribar a Collbató, cal que aneu fins a Martorell
i agafeu la carretera que va en direcció a Lleida i
Igualada. Un cop passat Esparraguera trobareu el
desviament de Collbató i Monistrol.
Bé, ja sou a Collbató. I ara us preguntareu què hi
podeu visitar. Doncs, bé, podem començar fent un
reconeixementdels carrers del poble. Ep! però si hi
ha mercat! És clar! Avui és diumenge. I a més, ell er.
decada mes hi ha la fira de brocanters, i el3r., la
d'artesans. Renoi, quina animació que hi ha en
nou

us

5 anys és gratuïta.
Bé, ja arribat l'hora de tornar cap a casa després

d' un

diumenge ben aprofitat. Per la nostra part,

esperem que haureu gaudit força de la ruta que

aquestpoble!
Ara podem continuar la nostra excursió fent una
visita a l'Església de St. Corneli, per veure un
magnífic orgue construït pel prestigiós taller de
construcció d' orgues musicals que hi ha al poble.

us

hem proposat.
Areveure!

Ja ha arribat l'hora de dinar. Si voleu menjar al
mateix �Ie ¡:xxJeu anar a la fonda anomenada «Dels

LA RECEPTA
AQUELLA FABULOSA SALSA DELS

CALÇOTS

INGREDIENTS:
(per a 4 persones)
1 nyora

3 tomàquets escalivats
3 dents d'all escalivades
50 gr. d'ametlles

50gr. d'avellanes
oli, sal, pebre vermell dolç i vinagre
PREPARACIÓ: S'agafen els 50 grams
d' ametlles torrades i els 50 grams d' avellanes
torrades, es pelen i es piquen. Els tres
tomàquets escalivats sense pell es barregen
amb les tres dentsd'all escalivades i pelades.
Hi afegim la polpa de la nyora que haurem
bullit prèviament uns 5 minuts i, aleshores,
hi afegim mitja culleradeta de pebre vermell
dolç i una culleradeta de sal. Aquesta

barreja
16
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pel

túrmix i

un

cop

A assajarno veniu, no!

però a menjarcalçots tothom s'hi apunta encara que s'hagi de pagar. Golafres!

ben triturat, hi afegim les avellanes i
les ametlles també ben triturades. Ho
barregem tot i hi tirem l'oli fins que
cobreixi la pasta que hem fet. Ho
tornem a barrejar i hi afegim dues
culleradetes de vinagre. I això és tot!
Ara ja tenim a punt aquesta salsa tan
suculenta!

La salsa és per als

calçots però també es

pot fer servir per a acompanyar carn
brasa a peix bullit.

a

la
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CÒCTEL

CASTELLER

Altre cop els corresponsals de l'Agència Informati
Castellera AIC(que CAIC). Pervariar, per manca

va

d' espai disponible i per manca d' actualitat castellera
inleressanto si més no que nosaltres coneguem, passem
directament al racó de I'afeccionat casteller (gran

secció):
El racóde rafeccioIlCJtc:asteler:
La vida-de I' afeccionalcasteller és molt dura i més ara
que per aprovar les oposicions a afeccionat caldrà
conèixer a fons totes aquestes colles que no paren de

sartir, que si una colla a Vic, que per cert, corren rumors
que es podrien arribar a dir els Sagals de la Plana (a
veure on arribaran amb aquest nom), que si ara surt la
lercera colla barcelonina els de Gràcia, que si la primerc
colla gavalxa, i segur que n'ha aparegut alguna a la
prolíhca comarca castellera del Baix Uobregat.
A més, no havent'n-hi prou ambaixò, també s'han de
seguir les anomenades colles de saltimbanquis
universitàries; cal dir que aquest nom de saltimban
quis no es nostre sinó fru·ITd'una de les reunions de la
coordinadora de castells on els van batejar.
Posats en matèria, anem a parlar de saltimbanquis:
Els iniciadors d'aquesta gran tradició
saltimbanquera es remonta al voltantde l'any 1990
amb l'aparició dels Minyeuets [Etimologia del nom:
el nom sorgeix de la barreja del mot minyó amb les sigles
de la universitatamb què se'ls relacionava EUETS,
Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica en
Telecomunicacions] creada per membres en actiu de
colles com Castellers de Vilafranca, la colla Xics de
Granollers, encara en fase embrionària i alguna altre
que en aquests moments desconeixem, cal dir que gràcies
a la seva cantera en van
sorgir altres colles com els
Castellers de Sants.
Els Minyeuets es van prodigar en un parell
d'actuacions com a màxim i van aconseguir entre altres
un 4 de 6 i un 3 de 6 sevillanos (en el seu cas sense
aixecaclar) i el pilar de 4, a més von arribar a assajar el2
de6. Esva tradard'uno colla efímerc i amb pocs membres
(quatre i el cabo) que en acabar la carrera els seus
fundadors es dissolgué.
Més tard, i en un altre entorn universitari van agafar
el relleu d'aquesta tradició els UABets [ Etimologia
del nom:]que més tard s' anomenaren Ganàpies. Aquests
van ser fundats a la
primavera del93 i encara resten en
actiu. Fundlada, per sort a perdesgràcia, permembresde

la

nostre colla.

Aquest nou entorn casteller i tot el seu caldo de cultiu
va

fertilitzar camps fins aleshores erms en grans

explotacions de cebes saballudes (Castellers de
Sabadell).
Núm d'actuacions: moltes més que els Minyeuets, a
més celebren dues Diades de la Colla (hivern i primave

ra) i la Festa Major de la

Universitat Autònoma de
Barcelona actuacions fixes temporada rera temporada.
Castells assai its: 3 de 6, 4 de 6 i pilar de 4 sencers (és

importantespecificar-ho) i5 de6, 4de6ambagulla i 2
de 6 sevillanos.

�última colla nascuda dins de I' entorn universitari
nom:] de la Zona

són els Arreplegats [Etimologia del

18
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Universitària barcelonina. També i per

no

perdre la

costum, es van veure involucrats en la seva formació
membres de la nostra colla. Es destacable el motiu
Val a dir que el problema principal d' aquestes colles
...

trobar canalla, sinó trobar gent que pugui i vulgui
aguantar aquesta canalla. Per acabar amb el repàs per
I' entorn casteller universitari cal destacar el nivell de
no es

sofisticació on han ornbot aquestes colles, disposant
decap de colla, president, camisa i escutpropis i fins i
tot arribant a moure grans passions. Cal dir perà i així
acabem que la seva Diada/es no són conegudes més
enllà dels seus integrants i de la gent que de forma for
tuita passa peillac de celebració en el moment adequat.

Plaça a comentar: FIRES de MAIG a VILAFRANCA
(18 de maig?? al mahl
Caracteristiques &iques: Plaça de I' Ajutamentde
Vialfranca, plaça de primera categoria castellera, és una
plaça molt gran on però els dies que hi hem anat hi estàs
molt apretat.
Posició recomanable: Ni tu pensis darrera dels

arbres, com més a prop millor, en actuacions com Sant
Fèlix i Tots Sants posat on puguis i no et moguis.
Recomanable: vigila les bestieses que dius, allà
tofhom en sap de castells i si no ho fan veure. És també
recomanable evitar lluïr samarretes a signes
identificatius de la colla a la que perkmyis, no es qüestió
de fardar quan els castells que es veuran encara són
castells somniats a la teva colla.
Valoració: • • •

Ca!escaJe1OEll Ei lei II
Per no perdre el costum i amb I' ànim de descobrir tots

els petits intringulís del món casteller encetem de nou
la minisecció de coses que no entenem:
1 Les colles que no paren d' assajar en tot I' any.
S' observa un extranya tradició que s'intensifica entre
les colles noves, d' assajar durantels mesos d'hivern,
fruit potser d' una passió adolescent que desperta el
recent descobriment del món casteller. La nostra
extranyesa es basa dues grans vessants, primer els
elements externs, el fred, manca d' actuacions i els turrons
i en elements interns i principals, no els hi fan malles
espatlles? no noten el pes dels turrons i dels apats
.

familiars?
Cal dir que normalment passats un a dos hiverns les
colles acaben la seva adolescència i els ja s' afaiten.
2. E16de7. No, no hem begut,aquestésel castell que
van fer els Castellers de Vilafranca per obrir temporada.
No es prou difícil el dos de 7 com perqué me
I'acompan�n d' una torre darrera decada rengla? Arrel
d' això creiem que les bases del concurs de castells
haurien de canviar, posem deures pels organilzadors,
s'ha de puntuar?, com?
3. Places difícils d'omplir. S'omplirà la Plaça del
mercat de Vic en motiu d'una actuació castellera?
«Chapeau» pels Sagals quan ho aconsegueixin.
Aquest repte s' afegeix al de les colles reusenques.
Ale

(que CAIC)

'Ü
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PlACAA L'AJUNTAMENT?

Bé, ja som aquí amb una nova edició de la
revista i amb

una nova

temporada

per

endovoot, que esperem que acabi millor que la

passada.1 parlant de la passada lernporodo, hi
ha

un

sense

fet que sel ns va esccpor, un detallet
importància que més endavant va

esdevenir la relliscada més important que hagi
pogutfer mai el consistori granollerí.
Encara

no

sabeu de què estic parlant? Però

si és evident: de lA PlACA DEL 4 DE 8. La

història es remunta a principi de la tempora
da passada on, durant presentació del5è
oniversori, ens van prometre que sel ns posaria
la placa a la plaça. Per fil després de molt
temps anar fent bromes amb la placa dialtitud
de 148 metres (quina curiosiíot, oi?!) per fi

Intent de 4 de 8
Potser haurem
a

que

ens

decent.

Ullestrell,

a

d'emigrar

posin

És

Llinars?

per

placa

una

una

possibilitatl

veuríem els nostres somnis fets realitat i

tindríem la tant preuada placa a IIAjuntament.
Evidenrnent, si tenim en compte la

procedència de la promesa (tothom ja sap
què passa amb la classe poliíico, que xerren
molt però no fan res) la cosa no podia anar
I

més de pressa: de fetl entre II anunci oficial i

II execució va passar més de mig any (sort que
van dir
que per l'Ascenció ).

ens

...

Evidentment, enmig di aquest
temps
llocs
a II exposició
proposant
per
curt

Sl anaren

pública de IIesmentada ploco, amb lloes tant
peculiors, com ara al costat de l'olivem de la
Porxada [evidenlrrent, a terre], entre dialtres.
De let, la possibilitat de posar-la a
IIAjuntmentva ser descartada de seqoido, jo
que la Casa de la Vila és un monument
històrico-artístic i una sèrie di adjectius més
que ho converteixen

en un

adjectiu intermi-

noble. Un cop eliminada la possibilitatde
IIAjuntamentl al consistori sells va ocórrer la
nova i definitiva ubicació de la placa (que

de 19951 la colla Xics de Granollers va carregar
el s�u primer 4 de 8 en aquesta plaça.

uàstima

va ser

QUE???? En aquella

).

el temps fins al dia de la
tal
inauguraciól per di arribar a les conclusions
Avancem

em va

en

dels que hi ha en algunes coníonodes, i oixi,
des de les rajoles on tots vam suar aquell quatre
de vuit, podríem gaudir de la gran vista de la

hauríem d'onor a Peleu, oi Àlex!!). Si ja
aleshores sentíem certa enyorança envers les
plaques di altres places, potser no tant
va

pkrn.
Un segon mètode podria ser canviar la

plo
«Plaça de la Porxada» i posar-hi
la nostra placa ja quel de [et, com que la
nostra placa és tant diferent de les plaques

encara en vam sentir més quan es

destapar

la cortineta i vam

veure

ca on

que el

fons de la placa era granal com el color de la
collal i que per més inri deia EI12 de Novembre

25
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la gota que va fer vessar el got i que
fer decidir a estudiar sistemes per veure

la placa des deilioe on realment vàrem fer el
quatre de vuit.
Un primer mètode perveure la placa des de
la Porxodo, podria ser posar un mirall còncou,

Evidentment, II ubicació final
va
provocar una allau de comentaris ben
originals sobre la sempre encertada decisió
del consistori (fins i tot, hi va haver algú que
deia que quan féssim algun castell de nou,
di aquest escrit.

cosíeleres,

plaça??? Segur???? Això

hi diu

que anuncien els corrers,

_

Av Sant Esteve, 16
Tel: 870 73 20
Fax: 879 36 90
CE: clapera@lix.intercom.es

•
L'ordinador que
s'adapta a la constant evolució.
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La famosa placa. Per a qui

no

l'hagi pogut trobar, que és el més probable, aquí la teniu. Observeu-la bé que és cara de veure.

tindríem, d'aquesta manera, la placa ailloc

perquè, de fet, és la

que li toca.

que amb aquestes coses se sol ser bastant tra
dicional i les modernitats no hi tenen cabuda,

que l' anterior, que els castells es descarreguin
i, ohl, pels que han vist una pel.lícula més

acabaré dient. quina cagada!!!

d' una vegada, que la força, l'equilibri el valor

I un tercer mètode,

però aquest reconec que
pilot dràstic, seria traçar una
línia recta entre l' ajuntament i la placa, de
manera
que tot allò que hi hagués pel mig

és

una

anriria

i

mica

a

terra.

Així,

podríem veure la placa

perfectament de la Porxada estant, sense res
que ens la tapés sense fer les 74 passes que hi
ha entre l'Ajuntament i la placa

(evidentment,aquesta

és la distància més cur

ta).
dita, la nostra placa no té
les de les altres places (o sí!)

La vertitat sigui
res a

envejar

a

Per últim

més original. Però com

vull proposar un passatemps.
Agafeu placa qualsevol, de qualsevol co
lia, sí qualsevol, i compareu-la amb la nostra.
M'agradaria que amb una mica de temps
trobéssiu les mil diferències que hi ha, ja que
us

que la

nova

i el seny ens

temporada vagi si més no igual

acompanyin

seguramenten trobareu més, com ara el

...

Jordi Palau

una

(Culli)

ma

terial de què estan fetes, les inscripcions, etc.
La solució en el proper número de la revista.
Així, doncs, acabarem aquesta rajada sobre
el tema placa (de molt bon rotllo), desitjant

Ofertes mensuals en material d'oficina • Piles per tots els aparells •
Màquines de rotular, calcular científiques i financeres • Telèfons mòbils
MOVISTAR i MOVILINE
Repartiment a domicili sense cap cost adicional
•
servei tècnic màquines escriure i calcular
•

7et: g70 4S 42
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ELS XICS XERREN

•••

que és important (per una colla) tenir
tècnic
? Seríem més gent?
Tindríem més bon nivell

1. Per

2.

quins motius

creus

Imagina't que t'encarreguen la construcció, disseny,

un

local? En el nostre cas,

creus

del local, i et donen 1.492.524.322 pessetes.

...

CÉSAR

CRISTINA

JAUME

MATEU

FERNÁNDEZ
(pinya; xic des
de fa 8 mesos)

VIURE

(Segon;

xic

des de fa 4
anys i

(terç;

xic

anys)

...

1) Per poder assajar amb més tranquil.litat sense
estar pendent de si t' autoritzen per anar a un lloc a
a un

altre. Si la gent es pensa que toca a un lloc i el

canvien i

no veuen

hi

Si hi

no

van.

el paper que diu el

hagués

un

local

nou

propi

lloc, ja

la

gent

vindria més.

podriaservint-i-cinc? Ai! que
em surt la vena ecologista: que ellocal funcionés
amb energia eòlica, que fos alt i gran per poder fer
castells de 10. I el que sobri, pel local de reserva per
si s'enfonsa o amb el que sobri, !festa!, perquè
esperem que en sobri (perquè tanta pela!).
2) Vint-i-dues

...

no

JESÚS
SUÁREZ

MERCÈ
TORRENTS

1) Ai! Diguem que Tenir un local representa el
suport físic per tot el que són les relacions de colla.
Valoro molt per sobre els avantatges de tenir un
...

local sobre els inconvenients. I per tant
esficconvençut que tenir un local representaria un
impuls per a la colla.
2) Encarregaria a una persona que hi entengués el
disseny del local per 92.524.322 pessetes. Després
els 1.400.000.000 de pessetes restants el posaria a
disposició de lajunta dels Xics, que és qui n'hade
decidir el millor destí. (La pela és la pela!)
...

IMMA
PRAT

(crossa;

xic des

(Quint;

de fa 4

anys)

des de fa 2

xic desde

anys i

fa 5 anys)

1) Per un símbol d'identitat, potser, un punt de
referència on poderajuntafflos Iols, i on poderaear
un clima com a
grup a com a collediu Va què sé,
...

) No sé si eskriern més amunt, però si més

no, segur que vindria més gent.

2) Primer una sab àm�ia per a poder assajar, després
sales contínues per posar-hi la canalla i poder fer
jocs, una sala de material, un arxiu, un «boreío»
i un ascensor que em transporti directament a
«MoIlé».
...
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(crossa;

xic

mig)

l)Semprequehihaunkx:alpropibgents'acostuma

1) Tindríem més bon nivell. No hauríem dedependre

al mateix lloc. Hi hauria més gent. Es pot
adaptar ellocal i decorar�o a la forma castellera.
2) Ostres!, és queaixò etquedes pensantquè és el

d'anaramunti avall buscantun lloc (a l'estiu

que posaries primer i Primercalefacció, dutxes,
una zona per parlar una mica fora del queés b zona
de castellers, com a local sacial; un altre afXlrlat per
a Iotallò
que no són advitafs purament castelleres

InstaJ.lacions perdivertir-se, perexemple la pisci

a anar

ping¡x>ng, sala devideos, diapos Sempre
una
part per a fer activitats a l'aire lliure. Va em

com ara

sembla que són massa coses. Aquests diners san

fantasia). També una piscina, sauna, gimnàs,
22

Què hi posaries?

des de fa 5

mig)

1) Pel bari perpcxJerpenjariafolodel4de9amb
folre, és primordial.
2) Dos bars. N, no, fXlrlant seriosament, de debò,
hi coLiocaria un gimnàs, una sala per poderfer
concerts i guanyar cèntms per a la colla, (quina
Ionteria).

és que

que estaríem més amunt?

...

l'hivern

a un

altre, )
lloc,
2) Un local molt gran amb molt espai i molt alt.
a

na,

un

a un

...

camp de futbol ja que juguen

colla, després

...

no

sé; bar i

tot

a

futbol

a

la

això per prendre

algunacosa,perprendreforcesmentreestàsal'assaig.
Ah! i un lloc per a la canalla, perquè estiguin distrets,
perquè puguinjugar, etc.

ELS XICS XERREN

SALVADOR

GISELA
COMAS

BALLÚS
(mà i mà,

i

(dau;

segones
mans; xic des

••

JUANJO
PER lANES

xic

(pinya;

xic

des de fa 4

des de fa 4

anys)

anys)

de fa 8

mesos)

1) Primer per tranquil.litat i per espai, i després
perquè potgenerar alguna cosa, a�uns ingressos; i
l' espai és molt important. El nivell potser seria
igual; però, per exemple, si sigués sempre aquí (a la
sala de cultura Sant Francesc), vindria més gent,
seria com anar a

casa.

1 ) Per tot. Per identittat, per sentir-se més arrelat a
la colla, per comoditat, perquè així sempre tindríem
l' estora posada. I és un pal estar pensant si he
d' anar a la Porxada, a l' escola. Un local és més
pràctic. Perquè la gent durant la setmana pugui
fXlssar i veure's, com a local social durant la setmana.
2) Seria genial. A part de la sala molt gran per
assaiar i un gimnàs super complert, una sala de iocs

Però l' ambient ara és bo

igual.

,

2) No ho sé; una mica de tot. Es que com que hi ha
gent i tant variada !Jo, particularment amb
hi posaria de tot: calefacció, força
espai, sada de vídeo per estudiar la colla, l' arxiu,
tanta

pera lacanalla, un barperafertertúlia (tipuscasino
Després també hi posaria, ia que tenim

tants cèntims

de poble).

una sala de reunions
moitgran.1 també
habitació amb taquilletes per deixar-hi la faixa.
Lavabos i dulxes,

tants diners,

sales d'exposicions i tot. Aniria perfecte. Jo sóc una
miqueta carca i no sé què hi posaria, milloraria en
comoditats, despatxos pels «iefes». (Els ioves deuen

una

....

posar-hi discoteques, oi?)

CONCHA
CABALLERO

1) És imporlant perquè comportaria que hi hagués
gent a l' assaig, i si ellocal tingués un bar,
encara hi aniria més
gent. Si tinguéssim un lloc fix
per ossoior puloriem el nivell; si ara som la colla
més

13, seriem la 8 o la 9, això segur.
Un
molt gran amb seients. Un bar i un
local
2)
de castells.
cinema només per passar
número

pelYlícules

Una sala amb cuina

poguéssim trobarllOs en un Ib: fix i no anar de casa
en casa. Un
gimnàs perfer l' escola de castells. Una
sala gran amb moItescadires perfer les assemblees.
Com a local social ha de tenir això. També uns
determinats metres quadrats perfer exposicions. El
que és més important és que tingui un lloc per
ossopr i un bar.

ARNAU
MANRIQUE

MARTA
AlXANDRI

(vigila

en

(canalla;

Marc;

xic des

des de fa 2

(anxaneta o
aixecador; xic

anys)

des de fa 8

de fa 2 anys i

xic

mesos)

mig)

1) Para mi seria muy imporlante tenrerla, porque ir
de aquí fXlra allá no es nada conveniente. Habría

másgente. Necesitamos un local, peroya!
2) Gimnasio, para tener de todo. Un buen
gimmnasio, yya sería suficiente. (No pido muchas
cosas, porque dirán que «esta señora

delacabezo»).

perquè els «Gladiadores»

no es1á

bien

.

1 ) Perquè sinó tindríem que assaiar al carrer. Podríem
fer castells més bons, perquè hi hauria més espoi.
2) Una fXlretmolta�, calaixos, presta1ges de llibres,
una piscina dcMxla a terra, un lavabo, una habi1ació
amb els llits de tota la colla, i a la teulada lligada a
la xemeneia la bandera dels xics, una llar de foc,
gronxadors, tobogants, un tobogant molt alt, el
castell encantat, el castell de la por, el castell dels

fantasmes,

1 ) Perquè així sempre aniríem al mateix lloc i
arribaríem més puntuals. També vindria més gent
perquè sabria on és ellocal i ens vindrien a veure.

2)tv\aons, perquè sinó no s'aguantaria. Un lavabo,
una manta a terra
perquè si caiem no ens fem tantde
mal. Ah! i un lloc per guardar les mclxiles, una
piscina, atraccions,
...

....
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1 LA CIUTAT TAMBE

1) Per quins motius creus que és important que una associació tingui un local fix on trobar-se, fer activitats, etc.?
2) Saps on és la placa que l'Ajuntament ha dedicat als Xics?
3) Què hi trobes a faltar a la ciutat de Granollers?
4) Creus que és necessària la construcció de la gran superficie comercial (botigues, cinemes ) a la zona del cementiri?
5) Què en penses del fet que allò que havia de ser el futur teatre es converteixi en un Corte Inglés?
...

FREDERIC

ROSA

JOSEP

RODA

PARERA

PUJADES

(46

(62 anys;
comerciant)

alcalde de

anys;

director de

(43

anys;

Granollers)

teatre)

1) Tota associació ha de tenir un espai físic on

1) És important per reunir-se i fer les activitats

1) Suposo que el fet de tenir un local més que fix,
estable, on es puguin desenvolupar les activitats

desenvolupar la seva activitat, però no únicament

corresponents de la colla.

per això sinó també per atendre la gent si vol venir
a veure'ls i a conèixer-los. Per tant, un local és
sempre fonamental. A més, com en el cas dels Xics,
si és una enfitat que fo una acfivitat que s'ha d' assajar,

2) No. On és aquesta placa? Es que jo gairebé no
surto; vaig d'aquí a casa i de casa aquí tots els dies.
No t'ho sé dir, no ho sé.
3)Jo? La gresca. Què es fa aquí? Totés una cosa

ajuda a eliminar algun dels problemes que aquesta
entitat hipotèticament pugui tenir. Desapareixerien
del seu horitzó problemes com haver de canviar de

important perquè vegades hi ha
entitats on no cal assajar res i tenint un bar i unes
tauletes on reunir-se ja n'hi ha prou.
2) Sí. És, si no recordo malament, al carrer Santa
Esperança (ja t'he fotut, perquè et pensaves que
no hosabria!) Home, ésen un lloc nogairevisible
però si aquell és eilloc on es va aixecar el castell
Jo sé on és perquè m'hi fixo però no crec que sigui
eilloc més adequat. Suposo que la majoria de gent

de pagament i d'activitats potser més desfinades als

ele.

joves.
4) No, jotroboque ja n'hi ha prou decosesa la
ciutat. Estem saturats de botigues, cinemes, bars,

2) Sí, home! I tantque sí. Aquí al correr Santa
Esperança, en aquella cantonadeta. Està mal poso-

encara

és més

a

...

...

no

sap ni on és.

bastants coses i bastants
he
de
dir
iniciatives,
que trobo a faltar formes de
coordinar-les. Penso que hi ha moltes activitats;
és

una

dins la ciutat i no hi ha necessitat de fer-ne
fora, la veritat.
5) Home, no. Trobo que el teatre ha de ser un
teatre però potser de caire més accessible, que vagi
en consonància amb la
gent de Granoilers.1 a més,
un Corte
Inglés Ja en tenim prou de botigues!
etc.

a

més a

...

3) tvés que trobar a foltar coses, perquè penso que
ciutat que té

però el problema és que moltes no es coneixen entre
elles i que podrien fer activitats conjuntes i no ho
fan. És clar, tolhom es pensarà que com que jo sóc
un home de teatre diré
que falta un teatre (però
això ja és un altre tema).
4) No. A mi no m'agrada anar a les zones
comercials aquestes, són fredes. Per a mi, el gran
centre comercial és la mateixa ciutat. Defenso la
teoria dels de Granollers Centre, que diuen que la
...

ciutat és una gran superfície comercial. Pots passejar,

,

local, de saber si tindran hora o no per a utilitzar�o,

•

chi

En tots els aspectes? Potser ens falta una
de dimensió, de ciutat. Hauríem de teneri una
massa crítica de població una mica més alta de la
que tenim, sense ser una ciutat molt més gran, per
poder assolir alguns dels reptes que podríem
aconseguir amb més gent. A vegades, també ens
folten alguns elements que podríem dir de psicologia
coLlectiva, pensar que l'individualisme no és el

3) Ui!

mica

de la societat. Potser allò que també li cal
espavilar-se perquè té moltes
més que d'altres poblacions.
moltes
oportunitats,
Cal que no passi allò de «dormir-se en los laureles»
i que pensi que es fa camí al caminar.També ens
falten altres coses: un teatre, una ronda nord, més
motor
una

mica és

aparcaments
4) Home, necessària Es va tenir en compte
aquesta iniciativa, que es podia fer, i I' ajuntament
va donar l'autorització
perquè es fes.1 no és tant una
comercial!
Es d' un tomany, diguem
gran superficie
...

...

de botiga en botiga, entrar als bars, veure
monuments, la Porxada, els carrers, la placa dels

mitjà.
5) Una ideo en un moment en el que la imaginació
es transforma en bogeria: I' època de carnestoltes.

Xics

En tot cas, allò ha de ser un teatre.

anar

...

5) Home el que és inútil és mantenir aquella
estructura. Però jo, en comptes de convertir-lo en
..

Inglés I' aprofitaria tal i com està per fer
de teatre a I' aire lliure a I' estiu. Ara, no crec
que el Corte Inglés sigui capaç de muntar una cosa
d' aquesttipus aquí, no? Seria un escàndol! Millor,
doncs, posar-hi una bomba i tirar-ho tot al terra i fer
una
plaça perquè hi juguin els nens.
un

Corte

cursos

24
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ne,

PASSATEMPS

A

veure

que

us

si trobeu el camí

porti

cap

(Si cal, agafeu

a

la faixa.

una

lupa!)

Em�OOq..earl:Ja:pusro¡:xmnrrésm1!Q¡ifirguia:p
cJuIj;:oI:re b fdJd'cq,eslnÚJrero, qtES'ro r:b�i ivirgui

rrèsoscssocslll Debbrranero,usOOroremunesquanEs
�:
1 ) Ara les melenes ja són hisfòria.
2) Un lema adient� nasIre �seria: «ln peoés b
pela, Iu!» � sartentenim!)
3) lo seva feina és moItdok;a.

Ser9 Coronado

Solució del núm. 10: David Nogueres
Soluciódel núm. 11: Alícia Farin
Patrocinacb-deI propet"conaJI'5:J.Prat (Quiosc)

DOCTOR AMOR
lectors, ja ha arribat la primavera, encara
la colla sembla que li rellisqui, el tema. Estic
decepcionat per la vostra manca de colloborocó,
ja que no he rebut gaires missatges. I no serà perquè
no em necessiteu,
perquè he fet les meves
investigacions i demaneu a crits una empenteta. La
primavera és l'època adient per començar noves
relacions i deixar-ne de velles 'Ü nolo, però ULL!
(grijander) més val ocell en mà que cent volant
(perdoneu la mala traducció). Com diu la famosa
això no vol
dita, la primavera la sang altera
dir que tots anem igual. Sant Jar i, banica diada
perquè els enamorats de la colla es transmetin pElr
mi�à d'ura rosa vermella, el seu intens amor. PERO
QUIN FASTIC. Vinga, desitjo que us n'hagin donat
moltes (o no, perquè hi ha més d'una desgraciada
Estimats

que

a

rrò

que s'en

quedarà sense).

que lo sépas.
consell savi, perquè per
savi, jo, eh! Però quin consell. fristror. A veure,
si t'interessa de veritat la persona en qüestió,
les amigues és el de menys .catet. I si no, et
fots, perquè et quedaràs més sol que un mussol,
ho pilles?! (o no, perquè degut al teu coeficient,
les teves últimes neurones estan marxant del
teu cap dient adéééééu, adéééu).
no

et puc

ajudar. Campeóóóón,

Però et donaré

un

nocturns per veure si la trobo

sense

la

seva

amiga però no sé si és que ella no surt oquè.
Què puc fer? No puc deixar de pensar en
ella i a l'assaig no hi ha qui s'hi apropi.
Necessito ajuda URGENT. Anònim (per la
meva seguretat prefereixo no posar el nom).
Primer de tot,

ets

com una

mica

ximple,

a no.

Això de l'anonimat reflecteix el teu coeficient

mental, ja

psicològica
qui

ets

que així
se

-perquè

centra

enlloc. L'ajuda
el subjecte, i si no sé
val que no ho sàpiga-

no anem
en

més et

és). Apa

..

Com el teu nom indica, d'amor jo en
necessito un camió, vull dir que la primave
ra la sang altera i jo la tinc que bull.
Necessito una xicota URGENTMENT, no tinc
preferències d'edat, però això sí, major de
J 8 per no tenir problemes amb la llei.
Interessades, tots els divendres a l'assaig a
prop de la porta i jo ja actuaré.

Ja fa

força temps que estic a la colla i tinc un
petit problema. La noia que em té el cor robat
no sé si ja està ocupoda. El problema és que
no és un noi qui la ocupo o això sembla, No
tinc res en contra però preferiria que anés
pel bon camí. L'he buscada per tots els locals

des amb les ganes de saber quina
noi, aquí et quedes.

Ets

empalagós i repetitiu, com quan et menges
(símil homèric), perquè em sembla molt

all i oli

que ets el mateix de la consulta anterior, oi?
Però, vaja, que sàpigues que hi ha dos dies
d' assaig perquè pel que veig tu només coneixes

el divendres (clar, cap de setmana, fiestuqui i
tal). El dimarts, ximplet, encara pots caçar més,
ja que hi ha menys gent agobiant les noies.
Bé, i acabo amb tu definitivament, perquè això
no és la
pàgina de say Mariiuani i busco na
ches de placer sinó un Consultori Sentimental
molt seriós i, per si no ho has captat, has ferit
molt profundament el meu ego com a persona
que sóc; la meva capacitat de percepció per a
resoldre els problemes psicològics ha estat
guardonada en més d'una ocasió pels millors
membres de la Universitat (ah, catet, et que-

Sóc

una

noia de la col/a i el

meu cor

té

un

des de fa 10 a 12
assatjos, el meu cor s'ha encapritxat d'un noi.
Aquest noi és conegut a la col/a, pel seu bon
rotI/o i pels seus cabel/s (i és que té uns rínxols
). En definitiva, es tracta d'en Gerard Serrana.
Saps de qui et parlo, oi? Sé de segur que no
sóc l'única que admira els seus rínxols, perquè
com he dit abans, són
genials. Em podries
aiudar a què la nostra relació (actualment
d'amistat) agafi un altre caire? Confio en la
greu

teva

problema. Mira,

ajuda.
Firmat: Miraments Ben Curiosos.

M' estàs dient en Gerard, en Gerard Serrana?
Però com vols que no conegui en Gerard Se

favor! Aquest noi va pujar de nivell,
jo que des que en Joan es va fer mal, era ell
qui el va substituir en el paper de sex-símbol
de la colla. Xunga, però no et puc dir que no
hi tens res a fer, perquè no és veritat. Segons
rrana, per

els darrers esdeveniments i la meva informaciò
de sota-mà, crec que està sol i que tu pots fer
que no ho estigui. T'aconsello que t'aficionis
al mono-patí o, si més no, fes-te l'entesa en
cols. Però COMPTE!, perquè últimament no ve
gaire. Per cert, si és que t'has enamorat dels
seus rínxols, hi ha persones
que can de more,
també tenen uns rínxols que desperten passions
i d'altres coses, com en Sergi Grau, a del
conegudíssim i famosíssim Angelet (tots sabem
de qui estic parlant).
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ESTADíSTICA

TEMP92.xlS

TEMP93.xlS

TEM94-96.xlS
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Le inslalamos

las puerlas,
las cocinas, las venlanas,
la escalera
...

• GRANOLLERS
9HOO/13HOO

_

15HOO/19HOO
km

_

-

16HOO/20HOO

N. 152 Barcelona

Puigcerda,

• MATARO
9H30113H30

-

-

24,9

Cami RAL 617
08302 MATARO

08400 GRANOLLERS

Tel:

(93)

Tel:

(93) 849 37 00

Fax:

(93)

Fax:

(93)

757 12 68
757 04 20

849 55 88

Retirada de mercancias

EL PATI

27

4 ANYS DE GARANTIA SENSE

Si

en

no

gaudeix

d'un Accord,

o a un

conclusions de la darrera enquesta de la revista

enginyer

Autopista

o

a

sense

mecànic de

límit de

kilometratge,

confiança,

o

quan la majoria de cotxes

senzillament,

més de 114.000 conductors,

satisfacció pel

seu motor

de fet, és molt senzilla: quan darrera d'un automòbil està l'exclusiva tecnologia Honda, tot és

possible.

en

L'explicació,

DE KILOMETRATGE

'entén perquè aquest automòbil li dóna quatre anys de garantia

dóna només un, pr equnti-a.qui ja

tregui

LíMIT

la que I'Honda Accord, per tercera

vegada consecutiva,

ha tornat

a ser

el nº 1

en

i fiabilitat.

Gamma Honda Accord

Vingui

a

provar-lo. L'encantarà

fer

un

tomb,

encara

que

no

sigui al voltant del món.

1.8i
1.8i

S

2.0i LS

German Motors, S.A.
Autovia de l'Ametlla, Km. 0,200. PoJ. Font del Radium. Tel. 8466333. GRANOLLERS. Barcelona.
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16V
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16V
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