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La

temporada s'ha acabat i podem dir amb alegria que hem
sobreviscut. Realment ha estat un any dur i difícil, on tothom hem hagut
de treure el millor que portem a dins per tirar endavant. I ens n'hem sortit.
És clar que els objectius que ens havíem plantejat la colla a principi
de temporada no han estat assolits, però vist com han anat els
esdeveniments hauríem d'estar

Espí iGrau
cultura Sant Francesc)

carrer

de
08400 Granollers BCN

(Casa

CONSELL REDACTOR

orgullosos de la Golla que tenim, i de com
hem fet cara a tots els problemes. Aquest any ha de fer-nos més forts,
i ens ha de fer tenir més ganes de començar l'any que ve per demostrar
a tothom que el que hem aconseguit els anys passats -la torre de vuit
amb folre, el tres de vuit, el quatre de vuit, el pilar de sis
no és un
-

...

Rafel Fors
Lluís Serra

sinó

miratge,

uns

objectius

al nostre abast.

D'altra banda,

MAQUETACiÓ
Joel Mesas

CORRECCiÓ
Centre de normalització
lingüística de Granollers
FOTOGRAFIA
Gemma Miquel
Bea Saera
David Corral
PUBLICITAT
Xavi Resina (telf.626693026)
Carme Casacoberta

COL.LABORACIÓ

ESPECIAL
Bea Saera
Mireia Clares
Marçal Estrada
Climent Rossell
Jordi Cirac
Jordi Palau
Jaume Prat
Salva Panosa
Andreu Merlos
Jaume Mateu
Carme Pratdesaba
alga Alcaide
Oriol Prats
Faust Pagès
Cesc Rubio
Gisela Comas
Ramon Rovira
Jordi Contreras

COL.LABORACIÓ
Ajuntament de Granollers

a

tota la colla

tothom

a una

aquest consell redactor vol donar un toc d'atenció
respecte al funcionament d'aquesta revista, i convida a
reflexió, a treure conseqüències i, si es dóna el cas, a

plantejar-nos el seu futur.
Participar a la revista escrivint un article és una acció voluntària,
com qualsevol que es du a terme dins de la colla, que exigeix un compromís
de compliment de les dates fixades per poder treure la revista en les
dates que ens plantegem. Si les dates no es compleixem succeeix que
els terminis s'endarrereixen, i finalment la revista s'encavalca amb el
número següent, com ha estat el cas d'aquest número. Entenem que la
gent està molt enfeinada, però si no complim tots plegats aquesta revista
no podrà tirar endavant.
Un toc d'atenció més fort cal donar en la participació que fa la
colla en aquesta revista. Ens hem de plantejar què ha de ser El Pati per
la colla: un mitjà d'informació, un lloc on exposar diferents punts de
vista, un revista testimonial que es fa perquè altres colles també tenen
revista
Costa moltíssim trobar gent que vulgui participar i escriure
articles, no hi ha gairebé ningú que tingui res a dir en les Opinions de la
...

colla; Que potser

a

la colla

no

li interessa El Pati?
El consell redactor.
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Comissió de
diada.
(de

esquerra
i de dalt a

a

dreta

baix)

Generalitat de Catalunya

Departament

de Benestar Social

Edita: Xics de Granollers- Colla
Castellera
El Pati

responsabilitza de
dels seus col.laboradors
en
els treballs publicitaris i
periodístics, no s'hi identifica
no es

l'opinió

necessàriament.
Prohibida la
venda.
La colla recomana fer ús dels
serveis dels anunciants.

Exemplar gratuït

seva

-

Josep Planas, Sergi Palau,
Bea Roger, Marta Calls,
Jordi Cirac, Noemí Molina,
David Corral, Merçé Torrents
i Carme Casacoberta.
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VALORACIO DE LA PRESIDENTA
Ara que estem a punt d'entrar a la recta final de la temporada castellera 2000, i que ve
l'època forta d'actuacions castelleres podem valorar com ha anat la temporada des d'un
la part que li pertoca a la Junta.
punt de vista logístic i funcional, que és

principis d'any hem considerat que aquesta era una temporada on s'havien de
potenciar grans projectes que requereixen temps i dedicació per tal de donar una bona
empenta a la colla i convertir-la en una entitat seriosa, respectada i organitzada. Tot i la
lentitud que requereix trobar solucions a alguns d'aquests objectius podem estar orgullosos
del que hem aconseguit fins ara ja que no només s'ha actualitzat la colla sinó que també
s'ha contribuït a ordenar tota la burocràcia que teníem pendent
des de feia tant de temps.
Des de

Enguany s'han engegat temes en els quals es treballa amb una
constància digna de ser esmentada. Podríem posar com a
el tema local que tot i que no mostra gaires signes
un grup de gent que trebalia de forma constant
per obtenir de mica en mica tots aquells petits detalls necessaris
per poder oferir un local a la colla. Referent a aquest treball fet

exemple

d'activitat, existeix

ara podem avançar que hem treballat conjuntament amb
l'Ajuntament i que disposem tant d'informació com d'ajuda activa
de tècnics els quals ens assessoren sobre quin és el millor camí
a seguir per poder comprar el local.

fins

Per

com

Olga

Alcaide

-

presidenta

banda, tenim el tema dels Estatuts els quals estan
aprovats i serà la mateixa colla qui ho farà, així
tampoc descartar la possibilitat de tornar a organitzar la

una

a un

altra

pas de

ser

Revetlla de Cap d'Any, que com bé sabeu proporciona a la colla
un ingrés econòmic considerable per incrementar els nostres
estalvis dedicats

a

comprar local.

Pel que fa a l'aspecte més humà de la colla cal destacar que Xics de Granollers està creixent.
És ben conegut per tothom que a la nostra colla sempre ha existit un flux de gent que entra
i que surt però cal dir que últimament el nombre de membres nous a la colia s'ha incrementat.
Tot això ha estat
que

es

marxar

conseqüència

de la bona

temporada

respira la colla. No oblidem que si la gent
i actualment podem dir que això no passa.
a

Així doncs, només ens cal afrontar el que queda de
temporada amb força, energia i sobretot motivació,
esperant i desitjant que tot allò que ens hem proposat

principi de temporada es pugui arribar a realitzar
al més aviat i de la manera més eficient possible.
Recordem que la propera temporada celebrarem el
a

nostre desè

aniversari, fet que ens fa sentir orgullosos
nosaltres
de
mateixos i que ens demostra que encara
ens queda molta corda per fer molts castells i cada
cop més

grossos!

Olga

Alcaide

no

anterior i s-obretot del bon ambient

estigués

a

gust

a

Xics

no

trigaria

a

.
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LA TEMPORADA
realitat de
és
dura

La

tots. Per començar hem
de sentir-nos orgullosos

vegades
d'acceptar, aquesta
temporada teníem un
munt d'expectatives de
castells grans, però no
ens

estan sotint les

com

.

,,,-..;,,;o-=-_....

millores que presenta, que
un pas més per tornar

són

coses

esperàvem.

I

a

aquesta és la nostra
realitat: la de castells de
set i mig. I què? Seguim

la diada amb ganes de
passar-ho bé tant si fem
tres castells de vuit com
a

si

hem

sempre
tingut
relativament sort, però
també hem treballat dur,
aquest any no ho hem
deixat de fer però la sort
ha

vingut

de

aconseguir els castells
desitjats. I així arribar

tan

sent la gran colla que
volem, no? És cert que

no ens

dels castells que fem, i els
que fem són de set i mig,
i veure en cada un les

només

fem un.
Bea Saera
Mireia Clares
en

cara.

D'altra banda és
normal que totes les
colles pateixin certes
crisis momentànies, però

potser no l'esperàvem en
aquest moment, sotracs

Assaig especial

de diada.

que hem de saber
superar amb l'esforç de

AGENDA
Hem fet

petit recull de

un

castelleres

dels

castellers d'altres Colles que
cal conèixer per recórrer de

Lloc: sempre
els Xics.

més bon grat les places més
(o menys) castelleres de
Catalunya:

"Segon del
cinc de Saballuts"

"Aquell de minyons
que puja al folre i de vegades
a les manilles"

Característiques: altot,
guapot

ulleres, d'aspecte

am

minyoneti (ja
reciclat), i
Lloc:

a

se
un

sap, hippy
bon cul.

Can

Minyons
plaça sí,

sempre,

a

Ganàpies

de tant

en

no

i

a

tant hi

ull.
"Cap de Colla de Mataró"
(una mica de ràbia sí que fa)
Característiques: mirada

treu

un

-

interessant,

però està

nas

prominent

de bon

veure,
interessat

exageradament
en

les activitats

on

Xics.

"Xulu de Vilafranca

actuem

pilar

de

Característiques:
extremadament quadrat,
estudia Belles Arts, amb molt
bona "Iàbia", és un bon partit
però està ocupat.
Lloc: sempre a Sabadell, i
de festa els dijous a la Zona
Hermètica.
"Terç supersònic de

Cerdanyola"

Característiques:
intel·ligència extrema, amb
22

anys ja està fent el
doctorat, té unes condicions
immillorables.

físiques
Lloc:

per Cerdanyola,
i de vegades a les places
més castelleres (S.t Fèlix,
Sta. Úrsula, La Mercè, Diada
corre

de Xics

...

)

Bea Sa era

.

n

t i e

o

.

I

r I

a

AIC QUE CAIC
Aquesta temporada, una
mica atípica
per a
nosaltres, potser s'està

resultats de la resta de

castellera

colles, per la qual

cosa

entesos de castells

són

més

caracteritzant per una
menor visualització de tota

necessàries, per l'interès
general, les funcions dels

del

AIC(que caic).

inexcusable

mena

de

rànquings.

Els

encara

imaginable,
(amb
màsters i postgraus) i mil
i

curiositats que fan
Concurs una cita

una

(a pesar de la
Una reflexió:

cada

L' any 2000 està marcat

calen

comprar el diari Avui i
contemplar, normalment

per un fet que determina
l'actuació de les colles
grans, i és el Concurs.

majoritàriament

dimensionat del normal, la
posició de la nostra colla

Colles que semblaven
mortes han ressuscitat per
obra de la plaça de braus,
colles actualment en estat

dins el món casteller. Els

letàrgic

exigit

de

s'alcin

que el Concurs ha de tenir
caràcter
localista

Blancaneus
del bes del

(Tarragona) o bé es vol que
sigui de caràcter nacional?

anys anteriors,
dilluns hi havia el ritual de

amb satisfacció i amb
volum

de

pit

un

més

usuaris d'internet també

teníem

el

costum

connectar-nos

de

la

pàgina
de la Jove de Tarragona i
contemplar el rànquing,
sobretot la part de mitjana
a

esperen que per
obra del terra incorrupte
la

mateixa

talment

després
príncep.

En fi,

favorita

la gran

torna

a

ser

Vilafranca, sobretot de la
exhibició per Sant
Fèlix i la regularitat que
estan mantenint. Per fer
seva

l'odiós

complir

tòpic

de

cada

any que es va
repetint milers de vegades

(La

Vella és la

CVXV

Vella),

sembla

la
en

disposició de donar tanta
o més guerra als verds que
el darrers concurs, que
després d'un inici més
en

aviat

penós

es

va

recuperar i sembla en un
estat de forma envejable.
Capaços del millor i del
la Joves de Valls
també té les seves

pitjor,

opcions,

sobretot amb el

castell insígnia
d'enguany, el 4 de 9 net i
3 de 9

de Terrassa
Actuació diada Xics

Minyons

de punts, on érem encara
més endavant. Enguany

però

part

d'aquests
perdut,

costums s'han
cosa

que fa

una

mica més

complicat seguir

els

durada).

tantes

colles

Concurs, si al cap i
l'interès

a

al

la fi,

centra

es

en unes

poques colles? I una més:
per què hi ha colles que
no

arriben al nivell mínim

participen? És

i hi

Són

preguntes

políticament incorrectes,
però és que, amics, el món
casteller té una etiqueta (i
a vegades hipocresia) més
que considerables.
I de novetats, poquetes:

potser

algunes

remarcar
que
colles tenen més

dificultats
mantenir

a

l'hora de

superar el que
s'havia
fet, però en
ja
general es va mantenint el
o

nivell. Colles
han fet el

com

Figueres

de 6, Xicots
es mantenen amb molta
regularitat amb el 4 de 8 i
torre de 7 i colles de nivell

pilar

mitjà s'intenten superar
amb més o menys sort.
I cal afegir que una altra
colla ha deixat d'existir,

seu

concretament els Vailets

alguna

de Gelida i possiblement
serà la darrera
no
En fi, al proper número, el

sorpresa que segur

veurem

(almenys intentar).

Pel demés Fora d'això, al
Concurs s'ha d'anar a
gaudir i a riure de les
que es veuen,
intents al·lucinants (per

...

concurs

i les millors diades

de les colles a través de
la visió dels AIC(que caic).

coses

penosos),

tota la fauna

AIC(que caic)
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ACTUACIONS
de

Benvinguts
secció

nou

a

la

d'actuacions que en
aquesta ocasió té el plaer
de realitzar l'equip de

pinyes, l'Oriol,
en

amb

un

castell de

nou.

comentarista

Faust

i

(Mimosin).

en

Salva

en

En

Cesc,

aquest

actuació

una

juny, actuació a
Horta, juntament amb els

-

18 de

Castellers de Barcelona i
els Minyons de Terrassa.
Castells realitzats: 4/7,

3/7, 2/6, p/5

Molta col·laboració de la

gent de Sant Pere i dels
membres de les colles
geganteres que hi havia.

Amb

aniversari dels Castellers

AI

que hem fet durant el 2n
terç de temporada:

de Barcelona,

tothom amorrat al

14 de

Poble

maig, actuació al
Espanyol juntament

amb els Castellers de

Barcelona i la Colla Jove
de Sitges. Castells
realitzats: i4/7a, 216, 3/7,
id 4/7, 3 p/4
Mala sort en el 4/7a, que
anava amb canvis de
tronc. Recuperem la moral
amb la torre i el tres, però
la canalla es fa enrere en

quatre.Com

a

nota

destacada, a part de la
calor, l'esforç i el treball
de les cordes vocals d'un
dels segons de la torre de
set dels Castellers

de
fer

Barcelona, que
posar la pell de gallina
va

a

més d'un abans que el
castell fes llenya.

juny, actuació de
l'Ascensió juntament amb
-

4 de

Castellers
de
Vilafranca.
Castells realitzats: 4/7a,
5/7,4/7, 2id p/5
Primer
de
la
5/7
temporada, i millor
actuació fins llavors, tot i
que queda lluny de la que
vàrem real itzar I' any
anterior. El 4/8 es queda
a la cartera, entre altres
motius, per la lesió d'en
JK (sort que a hores d'ara
els

torna

estar

ja
toro!). Bona actuació
vilafranquins,
a

com

un

dels

motiu

del
vam

del
d'Horta. Anàvem
en

una

plaça

31è

agradable.
rotllo, els tobogans per a
petits i no tan petits, i el
pilar de cinc d'en Ramon.

apartat repassarem els
castells i les actuacions

-

molt

Visca el bon

actuar

barri
molt

justos d'efectius, però
vàrem salvar una actuació
complicada d'una manera
prou digna (nou miracle de
l'equip de pinyes ). Molt
bona actuació dels
Minyons, que va plantar el
4/9f, i dels Castellers de

Barcelona, que

varen

final

de

cava

passant,

de

l'actuació,

porró

(?)

que anava
i dutxa sota una

mànega d'aigua.
-

8 de

juliol, actuació

Castells realitzats:

p/4,

2/6, 4/6an, 3/6, 4/6n, p/5
El més destacable fou el
debut com a speaker dels
Xics

d'en

Joan

(àlies

carregar la torre de vuit

Telefónico).

amb folre.

els castells habituals

juny, actuació a
Reus, juntament amb els

-

24 de

Bordegassos de Vilanova,
els Ganxets de Reus i els
Xiquets de Reus. Castells
realitzats: 4/7, 3/7, 2/6, p/5
Segon miracle consecutiu
de l'equip de pinyes, en
una actuació amb tres
colles més on vàrem poder
ser espectadors de luxe
de com els Ganxets de
Reus van passar la mà per
la cara als Xiquets, en la
festa major de la ciutat.
Caldestacar la brutal
tronada i el concert de Lax
'n Busto, amb ballaruca
d'en Planas inclosa. Molt
bon rotllo de tota la colla,
malgrat l'actuació justa
que vàrem realitzar.
2 de

juliol, actuació a
Sant Pere de Vilamajor.
Castells realitzats: p/4,
-

2/6, 5/6n, 3/6, 4/6an, p/5
Poca

cosa a

comentar,

en

al

Barri Bellavista.

Vàrem realitzar
en

aquesta actuació, més si
es té en compte que era
en dissabte a la tarda,
durant la Festa Major del
barri.

-

23

d'agost, actuació

a

Morella.

Castells realitzats:

216, 3/6, 4/6n,
ps
Encara

en

vacances,

2

4p/4,

4/6a, p/4

època
ens

de

varen

convidar al 51 è Sexenni
de les festes de Morella,
els dies 23 i 24. Només
vàrem actuar el 23, matí

(seguici del retaule) i a la
(actuació en una
plaça plena de gom a
gom). El titular del diari
tarda

local de l'endemà deixa
molt ciar com va ser
l'actuació: "Los castellers
deslumbraron a todos".
el bon rotllo que
es va viure al llarg dels dos
dies. Bon acolliment, festa

Magnífic

"non

stop"

.

.

n

la nit del dimecres (amb la
orquestra Selvatana i un
OJ

local), i bons castells,
que tot i ser de sis, van
anar

molt bé i

deixar

van

molt bon

de boca

gust
(figuereta en la torre, i
ajupida de la pinya en el
4/6n). És la primera
actuació que fem els Xics
fora de Catalunya i ens

la Diada

t i e

o

r I

a

Cornellà.

Llinars.

a

I

Castells

real itzats:
id 3/7, 4/7, id

11 de setembre, actuació
a
Llinars del Vallès,

p/4caminat,
3/7,2/6, 2 p/4

juntament amb els Sagals

Tercer miracle de l'equip
de pinyes, en l'actuació de

-

d'Osona.
Castells realitzats:

4/7a,

id 4/8, 4/8c, 2 p/4
La mítica plaça de Llinars
va servir per recuperar de
nou

el

quatre de vuit,

que només fos
coronant-lo. La nota

Festa

del Prat, en
la tarda. Debut

Major

dissabte a
forçat de xics

en

posicions

habituals per ells, com
per exemple segons (en
Maki, en Marçal i en Jordi
no

quedem amb l'ambient
formidable que es va viure.

encara

3 de setembre, actuació
Festa
de
Majar de

ser

de l'Oriol Prats & company,
que va aprofitar la ocasió

Granollers, juntament amb

rotllo amb els

per fer una ruta turística
pel Barcelonès i el Baix

els
Castellers
de
Barcelona.
Castells

aquest any

negativa
-

realitzats:

sagrada

p/5c (hòstia
l'església),

dins

id 5/7, 5/7, id

4/8, 4/7a,

p/5
a

tirar

la

torre

de

set, i per
decisió de
ant

Esteve,
no

....

(potser
vudú),
la

a

positiu
ser

e

r

s
va

l'intent

quatre
vuit,

va
q u e
posar de
manifest que el teníem
millor del
ens
que

Intent 4 de 8.

pensàvem,
nervis

encara

no ens van

que els

ajudar

Barcelona,

descarregats,

amb tres
de
vuit
i

a

setembre, actuació
de Montbui,

Caldes

amb

els

esperar

la

Llobregat,

qual

cosa va

que la canalla no té al cap
el 3/7, per bé que la
Cristina va debutar en la
torre de sis.

Castellers de

Sabadell, els Castellers
de

Cerdanyola

i

els

Caldes.

Castellers de
Castells realitzats: 2/6,
3/7, 4/7 a, vano 5
Amb motiu de la IX trobada
de colles castelleres del
ens

tocava el paper

anàvem de

verd).

Va

-

1

la

realitzats: id
Anàvem

l'empatx del pica
pica del Supeco.

23 de setembre, actuació
al Prat del Llobregat,
-

juntament amb'
Capgrossos de

els

Mataró i els Castellers de

Castells

2/7, id 5/7,

a

fer la torre de

set, i
la

en el primer intent de
temporada la canalla es

va

fer

enrere.

En el 5/7

es

la

història, però
repetir
següent intent es van
animar i el van descarregar.
Llenya dels Bordegassos
en

dura

els

5/7, 4/7, p/5

ser

una

amb
de

Vilanova.

actuació que va anar
de menys a més, per raó
que la gent va anar arribant
a mesura que avançava
l'actuació. En acabar hi va
haver un pica- pica, cosa
difícil de trobar en aquesta
temporada, i és que encara

no

d'octubre, actuació a
Roca del Vallès,

juntament
Bordegassos

va

a

carregar-lo. Molt bona
actuació dels Castellers de
castells

17 de

a

de colla gran; i la veritat és
que vàrem destacar,
sobretot pel color de
camisa (erem els únics que

desmuntat
de
de

-

Retràs monumental

fer apurar l'equip de pinyes.
fins a l'últim segon. Sembla

no

é

m

salen".

Vallès,

intentar. El

iI�iII.r'i-

Sagals, que
"que se

un

vàrem

pod

van

estan

juntament

Anàvem

S

destacada

les lesions que va
comportar la llenya. Bon

Cirac).

en

el

l'intent de 4/8 i poca
més a destacar.

cosa

Abans

de

començar

l'actuació, es va destapar
la placa conmemorativa de
la torre de vuit amb folre
els
Xics
vam
que

descarregar el 3
de l'any passat.

d'octubre

Oriol Prats, Salva Panosa,
Faust Pagès, Cesc Rubio.
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UN XIC DE CASTELLS
Els

objectius plantejats per aquesta
temporada de la història dels
Xics no s'han acomplert. Només un
quatre de vuit carregat a la mítica plaça
de Llinars ens ha permès veure amb
confiança la feina feta al llarg de l'any.
No ha estat una bona temporada. Però
l'equip de canalla s'ha superat a si mateix
i després d'un inici de temporada molt
novena

preocupant ha continuat treballant fins
poms nous. S'ha mantingut
d'assaig de qualitat al final de
temporada. No hem fet castells de vuit,
però els hem treballat i molt bé. Tenim

14/05/2000. Poble Espanyol. Barcelona.
Tornem a aquesta peculiar actuació amb
els companys de Barcelona. La festa no
se'ns gira bé; ensopeguem amb el quatre
amb agulla, fem la torre de sis, el tres de
set i desmuntem un quatre amb agulla.
Acabem amb tres pilars de quatre.

04/06/2000. Fira i Festes de I' Ascenció.
La Porxada. Granollers. Apretem una

a crear uns

mica

el nivell

aconseguim

moltes

per considerar que hem
el tipus en aquesta
de la colla. Quan no s'ha
pogut s'ha baixat el nivell, s'ha mantingut
la calma i el bon rotllo i ara tenim moltes
il·lusions perquè en el desè aniversari,
els Xics tornin a fer castells de vuit.
raons

mantingut
ensopegada

26/02/2000. Festa Supeco. L' Ametlla
del Vallès. Castells de sis i un bon pica
pica per obrir la temporada; llàstima de
la falta de

Els

18/06/2000. 31 è aniversari dels
Castellers de Barcelona. Clàssica de
set, és a dir el tres i el quatre de set, la
torre de sis i el pilar de cinc. Tots ens
quedem amb les ganes de portar millors
castells a plaça.
24/06/2000. Festa Major de Reus.

públic.

26/03/2000.

la nostra segona Festa Major i
el primer cinc de set de l'any,
el quatre i el quatre amb l'agulla, tot i que
desmuntem el dos pilars de cinc. AI
costat, els Verds fan una gran actuació i
podem tornar a veure el pilar de set a la
Porxada.
a

Tres

Tombs. La
Garriga. Fem un quatre de sis net i
ensopeguem de mala manera amb el
tres de set. Caldria estudiar perquè no
triomfem mai a la Garriga, ja que és molt
bon lloc per fer bons castells.

01/04/2000. Mans Unides. Granollers.
Tres de set, torre de sis i pilar de cinc en
la clàssica que obre la temporada a la
Porxada.

02/04/2000� Diada dels Castellers de
I' Albera. La Jonquera. Bona actuació
d'ambient, castells i paella. Fem el tres,
el

quatre i el quatre amb agulla, més el
pilar de cinc. Molts quilòmetres i bon

Repetim l'anterior actuació en una gran
plaça castellera. Malgrat que no podem
apretar, els castells surten brodats i
gaudim del bon ambient i la gresca
posterior del vespre.
25/06/2000. Corpus. PI. Església.
Granollers. Fem presència en aquesta
ja típica festa de Corpus de la Parròquia
amb diversos pilars de quatre.

02/07/2000. Festa Major de Sant Pere
de Vilamajor. Malgrat que molts ja són
de vacances fem una jornada doble de
castells. AI matí fem dos castells de sis,
dos castells de sis nets i el pilar de cinc,
en una actuació petita però de molt bon
ambient gràcies a la gent de Sant Pere.

rotllo.

30/04/2000. Diada castellera. Vilassar
de Dalt. Fem el tres i el quatre de set i
desmuntem un quatre amb agulla que
comença a apuntar certs problemes per
dalt.

07/05/2000. Fires de la Santa Creu.
Figueres. Actuació molt maca on no
podem pujar el nivell i fem la clàssica de
set. Només carreguem el pilar de cinc.

02/07/2000. Festa Major de Bellavista.
A la tarda tornem a aquest barri molt
vinculat a la colla des de sempre. Tornem
a fer quatre castells, de sis i de sis nets,
i el pilar de cinc, en una dia en què s'han
treballat força els poms de dalts.

23/08/2000. Festes del 51 è Sexenni.
Morella. Gran sortida a una gran festa.
Mengem, riem, fem amics, ballem i

plantem castells al seguici del retaule al
matí; assagem davant la casa de l'alcalde

per pair el suculent dinar i tornem a actuar a
la tarda després de la cercavila. Malgrat que
només fem castells de sis i de sis nets, el
nombrosíssim públic i el seu suport,
l'expectació, els aplaudiments i l'acollida són
dels millors que ha rebut la colla. El poble de
Morella serà difícil d'oblidar pels Xics, per la
forma en què han acollit la colla i els nostres
castells.

torre de set nova que

31/08/2000. Inici de Festa Major de Blancs
i Blaus. Ja tornem a ser a la nostra Festa Major.
Fem el pilar a la Corona i aquest any arriba el
pilar al balcó amb molta tranquil·litat i seguretat.
Després descarreguem el caòtic quatre amb
agulla com és habitual.

22/10/2000. Diada dels Castellers de Sants.
Barcelona. La sort tampoc ens acompanya
gaire. La pluja impedeix l'actuació a casa dels
nostres amics, i en un teatre fem una torre de
sis i un quatre de set.

03/09/2000. Festa Major de Blancs i Blaus.
PI. Porxada. Granollers. Aquest any sóm
convidats a plantar un pilar a l'altar de la missa
de Festa Major. El núvol que ens envolta durant
tota la temporada ens continua fent ombra i
només el carreguem. Cal destacar les paraules
de mossèn Francesc, les quals denoten l'estima
que ens té, el seu gran coneixement dels
castells i de la vida. Un cop a plaça fem el cinc
de set al segon intent, desmuntem un quatre
de vuit i acabem amb el quatre de set amb
agulla i el pilar de cinc.
11/09/2000. Festa Major de Llinars del Vallès.
Tornem a casa. Bon ambient. A la colla es
veuen les ganes de voler-ho fer bé, i després
d'aparcar la torre de set i descarregar el quatre
amb agulla, desmuntem un quatre de vuit. La
canalla demana una segona oportunitat, potser
un dels millors moments de la temporada, i
carreguem el nostre primer castell de vuit de
la temporada. Llinars. Sempre Llinars.
17/09/2000. Trobada castellera de colles del
Vallès. Caldes de Montbui. Tornem a participar
en aquesta trobada. La ressaca de Llinars fa
que només tirem una torre de sis, el tres i el
quatre de set amb agulla.
23/09/2000. Festa Major del Prat de
Llobregat. Tornem a aquesta tranquil·la
actuació. Desmuntem dos intents de tres de
set, descarreguem el quatre de set, la torre de
sis i pilars de quatre. Veiem a plaça per primer
cop una canalleta molt petita i decidida que
pot marcar molt el futur més proper dels castells
de la colla.

s'hagués descarregat i
fem el cinc, després de desmuntar-ne un primer
intent, i el quatre amb agulla. Sap greu que
l'actuació no acompanyi la inauguració de la
placa que l'Ajuntament de la Roca ens ha fet
en commemoració dr la primera torre de vuit.
Ara fa un any aquí fèiem la millor actuació de
la nostra història: torre, tres i quatre.

28/10/2000. Vigília de la Diada dels Castellers
de Mollet. Desmuntem un quatre de set, fem
el quatre de sis amb agulla i el cinc de sis i
després descarreguem el quatre de set. Està
comprovat que els dissabtes costa molt més
de moure el personal. Desgraciada actuació
en la qual un cotxe ens axafa un Leal petit.
Des d'aquestes ratlles et donem molts records
i ànims perquè et recuperis al més aviat

possible.
11/11/2000. Vigília de la IX Diada de la colla.
PI. Porxada. Comença la nostra festa amb la
mateixa actuació que a Mollet. Gran ambient
i força gent.
12/11/2000. IX Diada dels Xics de Granollers.
PI. Porxada. Després de grans assajos i de
recuperar el nivell perdut, i malgrat provar-ho,
no ens va acompanyar res, només els nervis.
Obrim amb un cinc de set preciós amb canalla
nova i petita; després descarreguem un quatre
amb agulla al segon intent, després de
desmuntar-ne un altre. Finalment tenim
l'oportunitat i, en tercera ronda, fem un intent
molt maco de quatre de vuit, que la canalla
ens fa baixar. Acabem amb un quatre de set i
el pilar de cinc per sota, que és el segon a
plaça de la colla. Bon ambient casteller a la
primera diada televisada.
26/11/2000. Diada dels Bordegassos de
Vilanova. Vilanova i la Geltrú. El dia que més
de tranquis anem, millor ho fem. Quatre amb
agulla, cinc i tres de set, quiets, ràpids i macos.
Bon plat per començar amb il·lusions i ganes
la temporada del desè aniversari.
Jordi Contreras

01/10/2000. II Trobada Castellera de la Roca
del Vallés. Hi anem per apretar i sortir amb
alguna cosa que ens animi, però la canalla ens
tira per terra les il·lusions. Ens desmunten una
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L ESTADISTICA
Hola Xics! Ens retrobem de

per fer el recompte dels castells assolits fins al
moment. El cert és que la temporada no és massa propícia pel que fa als castells
que vàrem assolir l'any passat, i en aquest sentit destaca el fet que només hem
carregat un castell de vuit. Pel que fa als percentatges, també hem evidenciat un
descens en el tant per cent de castells descarregats.
Veiem que els números d'aquest any no són massa reeixits, si els comparem
amb els de

nou

dir que són similars als de la temporada 96, i
que
posició
rànquing de l'AVUI de colles castelleres, dada
que ens serveix de balança per comparar el nostre nivell actual amb el d'altres anys
(1 ans i 11 ns), i amb altres colles castelleres.
ens

l'any passat, però

situen

Repassem

en

la 17a

els castells i els

val

a

del

percentatges:

CASTELLS DESCARREGATS: 88, dels quals destaquem 2 cincs de set, 6 quatres
de set amb agulla i 39 pilars (25 de 4, 1 a de 5, i 4 de caminats. Representa el

85,43%.
CASTELLS CARREGATS: 3, el quatre de vuit de Llinars i 2
l'església de Sant Esteve). 2,91 %

pilars

de cinc

(un

és el

de dins

INTENTS: 3, 1 pilar de quatre de Mans Unides, el tres de set de la
set amb agulla del Poble Espanyol. 2,91 %

Garriga,

i el

quatre de

INTENTS DESMUNTATS: 9, dels quals destaquen els dos que hem fet de
de vuit (Festa Major i Llinars) i el cinc de set de Festa Major.

quatre

I fins

aquí les dades dels Xics. Repassem els millors castells de les 1 a primeres
colles segons el rànquing casteller de la pàgina web de la Colla Jove dels Xiquets
de Tarragona. Ànims Xics, esperem que d'aquí a final de temporada puguem
incrementar el nombre de castells
reveure!

descarregats,

si

pot

ser, amb castells de vuit. A

Salva Panosa

,

COCTEL CASTELLER
Dades segons la web de la Jove de Tarragona, a data 27/9/2000
CASTELLERS DE VILAFRANCA
4de9fa 1 d, 5de9f 1 d 1 id, 2de9fm 3d 1 e, pde8fm 3d 1 e, 3de9f 4d 1 e 1 id 1 i, 4de9f 8d 3id
COLLA VELLA DELS XIQUETS DE VALLS
5de9f 1 d, 2de9fm 1 d, 3d8ps 1 d 1 e 2i, pd8fm 1 e, 3de9f 5d 3c, 4de9f 4d 1 e, 4de8a 5d
COLLA JOVES XIQUETS DE VALLS
4de9 1 d 2c 1 id, 3de9f 5d 1 i, 4de9f 3d, 5de8 10d 2c, 2de8f 8d, 3de8 9d, 4de8 9d 1 i
MINYONS DE TERRASSA
2de9fm 3d 1 e, 3de9f 4d 1 id, 4de9f 6d, 4de8a 1 d 3c 1 i, 5de8 5d, pde7f 2d 2c 1 i, 2de8f 8d 1 i
BORDEGASSOS DE VILANOVA
Manquen dades complertes: 3de9f e, 4de8a e, pde6 (millor actuació)
CASTELLERS DE BARCELONA
Manquen dades complertes: 2de8f, 3de8, 4de8 (millor actuació)
XIQUETS DE TARRAGONA
2de8f 2d 1i, 3de812d 1i 5id, 4de8 5d 7id, 2de712d 4id, 5de7 7d
COLLA JOVE XIQUETS DE TARRAGONA
2de8f 1d 2c, 3de8 6d 1c 1id, 4de8 7d 1c 2i 4id, 2de7 9d 1id, 5de7 7d 1id
CAPGROSSOS DE MATARÓ

Manquen dades complertes: 3de8, 4de8, 2de7 (millor actuació)
XICOTS DE VILAFRANCA
4de8 3d 1 id 1 i, 2de7 4d 1 id, 3de7ps 2d 1 i 1 id, 5de7 6d, 4de7a 7d 1 e 1 id
Salva Panosa
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ELS SAGALS D'OSONA
El 5 d'abril de 1998, en una plaça de Vic
plena de gom a gom, els Sagals d'Osona
feien

la

seva

presentació

oficial

acompanyats dels Castellers de Vilafranca

primera temporada, aconseguiríem
descarregar tres quatres de set i tres tresos
de set així com també una quinzena de
pilars de cinc.

i dels Xics de

El fet d'haver realitzat

Granollers.
En aquella
actuació, la
nostra colla
va
desca
rregar el tres
de sis, el cinc
de sis, el
quatre de sis
amb agulla i
el pilar de

campanya
posava les coses
molt difícils amb vista
a la segona
temporada. Vam començar forts i en la

quatre
caminat. Ben
aviat

vam

començar

a

primera

tant bona

una

ens

descarregàvem els
(torre, tres per sota,
cinc i pilar de cinc). El primer castell de
set no es va fer esperar gaire, dues
setmanes després de la primera actuació
descarregàvem el quatre de set a Taradell.
Aquest fet ens va donar confiança i ens
ha fet afrontar la temporada amb ganes.
Aquesta temporada de 1999 vam
aconseguir també el nou de sis, el pilar
primera

actuació

castells màxims de sis

de cinc aixecat per sota, el tres de set, el
quatre de set amb agulla (en 9 ocasions)

ten i r ofertes

i

d' actuació i

de la colla

començar forta
nostra
només cinc
la
en
colla,
per
actuacions vam ser capaços de fer els
mateixos castells amb què havíem acabat

clarament ascendent i es van assolir
amb gran autoritat els castells de màxima

la temporada passada (5/7, 4/7a, 3/7, 4/7).
De la mateixa manera, aquest any hem

Escutde la camisa

això va permetre que la nostra agrupació
anés agafant el rodatge necessari dins
del món casteller. La

trajectòria

va ser

el cinc
La tercera

de

3

set

(en
temporada va

ocasions).

a

dificultat dins de

assolit

la gamma de sis

construccions

(tres

per sota,
). Això va

el 3 de 7 aixecat per
sota i el 2 de 7

fer que comen
céssim a pensar

carregat. En un altre
sentit, destacar que
aquest any hem
inaugurat el nostre
propi local d' assaig
i que hem pres part

torre

...

les primeres
construccions de
en

pisos i
poséssim

que hi
el coll
mica en els

set

una

assajos.

En

en

de

una

actuació a Santa
de
Coloma
Gramenet vam
descarregar el

Tarragona, ocupant
la 15a posició.

mesos

I

del
després
nostre bateig, en
el

marc

dn? sdt
la

rap

de
ri me

la

rl�

com

el XVIII Concurs
Castells de

nostre primer pilar
de cinc, i només

sis

noves

5 de 7 al Concurs de

a, vam asso Ir

el tres i el quatre de set. Això no va ser
un fet aïllat ja que, dins d'aquesta

Tarragona

.'

Ja en som uns quants més,
però encara no som prou,
encara faltes tu.

(

e
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ENIGMÀTICA

Boletaire de vocació.
Un hort és la seva casa ideal.

Color

preferit,

el verd.

Solució foto anterior:
Marçal Estrada

Jaume Prat
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d'octubre, 7 h de la tarda.
Ens trobem, com és habitual, a l'Europa.

Dijous

dia 5

Cirac

b

a

.

O

r I

e

s

(17 anyets), I'Òscar Mora, I'Òscar

gent de Blancs, en Contreras,
en
Xavi Portell!!!
l'Oliveras,
Aquest cop
només
ens importaven els castells
De
té
moltes
coses
fet,
personatge que segur que
a dir; és fundadora dels Xics, ha sigut i és
per Festa Major, i només assajàvem uns
membre de la tècnica i també va ser dies abans per poder fer algun castell. ;
tresorera de la colla durant molts anys, i però la gent de Minyons ens va dir que
de segur que té mil històries divertides per estaria bé, de cara l'any vinent, que
assagéssim més perquè amb una setmana
explicar-nos. Alícia, endavant
no es poden fer castells, i que si volíem
tenir
una continuïtat pel que fa als castells,
Quin any vas entrar a la colla?
Doncs, vaig entrar a la colla en els seus hauríem d'assajar més sovint. Vam triar el
De fet, recordo dimarts com a dia d'assaig i ja vam
inicis, per allà l'any 90
començar a assajar a
que era Festa Major i
la Casa de Cultura
jo era membre de la
Sant Francesc; hi havia
colla dels Blancs.
ens

Giménez

...

,

trobem davant d'un

..

...

...

Com? Es

molta

van

preparar
sorpreses per fer a la
rajolada i es va pensar
que una bona cosa

Parròquia

i

Hi havia canalla de

Blancs i de familiars de

Blancs,

vaig

...

) i, ja

em

penseu
tenia de 10

a 11 anys!!!
l'assaig, la gent de
Minyons hi va venir

tens allà

durant

,

,

membres

de

.

,

jo

tenia 21

joveneta, no ho sé
primers assajos hi havia quatre
de Minyons de Terrassa, em

era

molt

...

sembla que eren l'Enric, en Ramon, l'Amaia
i en Tomàs (el fill de l'Enric). S'estava
preparant el quatre de cinc net per la

rajolada

A l'actuació el

...

fer d'aixecador

(amb

un

organització, que
l'assaig l'havia de dur

van

com

fer servir el

que

meu

un meco

...

Els

per

parlar

junta.

Així doncs, vam veure la necessitat de
buscar un cap de colla i totes les mirades
van anar a parar a en Joan Contreras ja
que era el més gran dels que hi havia per
allà
Els

(22 anys).
primers dos

ens

dedicàvem

d'aquests assajos
pujar un sobre l'altre;
les pinyes? No en teníem

mesos
a

tenien aixecador,
germà per coronar el
no

van

ajudar,

cop al mes, es feia
de castells, hi havia

una
...

reunió

en

Jordi

que gairabé
Bernat Sala,
Jordi Cirac, en Jordi

tota la colla. Eren

era

(era I'Òscar Mora,

el cap de colla de Montmeló qui els
ensenyar a fer castells, tu diràs!!!

Llavors,

tècnica i s'havia

...

va ser

un

una

germà va pinyes? Què eren
d'assaig!!) ni idea
(tu diràs, quina Es va crear una junta-tècnica

castell; als Blaus també els
va

,

meu

Blaus també tenien colla castellera

pique) i,

crear una

sol dia

i d'anxaneta, l'Anna Pou
canalla!!!). Ens vam fotre
un

.

AlICIa Farm

sé ben bé
gent de blancs
L'interès pel tema casteller
...

mica de

ens van dir que
necessitàvem

...

Durant els

una

temps i

Jordi Vila, si no recordo
malament; de fet, no ho

anyets

us

la canalla

A

voltant proves (entre
cometes). Quina va ser
la primera persona que
vaig veure ? Va ser en

...

no

...

pensar, "què són això
dels castells?" (qui ho
diria

i

joves.

seria fer castells durant
l'acte. Recordo que
estaven assajant al pati
de la

motivació

moltes ganes de fer
coses, érem molt

en

en

Oliveras i en Jordi Contreras
la tresorera
i responsable d'actuacions era jo, i vaig
exercir aquest càrrec durant 5 anys. Uix,
...

sí.

..

,

i la

va ser

,

primera subvenció de l'Ajuntament
de 75.000 ptes.; vam flipar, eren

molts diners per nosaltres
les vam invertir
vam
estrenar
camises, que
per Sant
...

en

t

Joan.
A la cartellera hi havia una llista on apuntaves
la posició que tu volies fer dins el castell i

és
cops per setmana i ens vèiem a junta
a dir, que ens vèiem tot sovint i al final sortíem
...

de
mica el que es fa

junts després

normalment la tècnica t'hi posava; també es
feien classes teòriques de castells, és a dir,
ens asseiem tots en una de les arcades de
la sala de Cultura, s'explicava una posició i
tots la repetíem.

l'assaig

de divendres,

,

una

ara.

Anècdotes importants des de la colla.
Anècdotes ? Sí, sí, a la Garriga vam fer un
intent de pilar de quatre però no ens en vam
sortir i va i pensem
si el de quatre no vol
sortir, per què no el fem de cinc?
Una altra ? Ah, sí, en una actuació que vam
fer a I'EMI vam intentar el tres de cinc net, el
vam descarregar i llavors vam pensar, i per
què no el fem de sis? I vam muntar un tronc
en el qual els quarts eren tots nous (em
sembla que no havien assajat mai!!).
I.
uix sí, abans, els pilars nets els assejàvem
voltant però agenollats!!! I intentàvem agafar
el segon com si fóssim agulles!!!
...

...

Com eren els assajos?
Ens vam anar a formar a Minyons i a
Barcelona i per això els vam triar com a
padrins; de fet, el bateig va ser a sac, en
comptes de fer Diada es va fer Bateig amb
castells com la torre de sis. Els Blaus, que
s'ho miraven recelosos, ens deien els

...

"hulahop".
A partir del gener-febrer del 1991 vam decidir
de fer dos assajos; també s'havia de fundar
la Colla perquè si no no podíem tenir

..

actuacions. Calien els pares per consolidar
la Colla, per donar-li solidesa, i vam començar
posant-los a les pinyes i després a la junta;
era necessària la seva presència per demanar

subvencions,
autocars

veien

...

concretar

la

massa

actuacions,

Espectatives d'aquesta temporada.
Tal com hem començat l'any i després de
tot el que ens ha passat, hem sabut aprofitar
ho dins d'un límit (no es pot demanar "peras
al olmo"). Ens hem hagut d'adaptar molt a
les circumstàncies i la feina està feta encara
que poster mai no està bé del tot, com tot.
Aquest any, com a cap de canalla, m'he sentit
cansada però el que puc dir és que les quatre
caps de canalla hem anat a la una i totes ens
hi hem posat donant al màxim de cadascú.
Pel que fa a les crítiques
depèn assolir
allò que és criticable, sempre intentant
explicar allò que no se sap, agafar les idees
bones
Els pares? Amb els pares hi ha hagut alts i
baixos però ara estem bé. Ens comenten el
que pensen i realment és el més important,
parlar amb ells.
El pare ideal? La majoria es comporten com
a pares ideals i ens han donat suport parlant
amb la canalla.
Espectatives? De cara a la Diada d'aquest

contractar

gent se'ns rifava una mica, ens
joves, massa poc seriosos.

Quin

era el teu paper a la colla?
començar fent de terç de castells de
sis, sovint sobre l'Oliveras, però a partir de
la Festa Major del 1992 vaig fer de baix, i em

Vaig

vaig

...

estrenar amb el tres de sis.

La canalla

era

igual,

més

mimada?; quines

...

amb

a

la colla d'abans

en

contrast

ara.

Abans, l'ambient era molt relaxat, tots érem
molt joves, els pares no s'involucraven amb

any personalment m'agradaria descarregar
els castells qque ens plantegem, treballar per
ells i descarregar-los i no fer bestieses, anant
al màxim però sense ser agosarats.
Per la temporada vinent... m'agradaria que
la feina que s'ha fet aquest any hi quedés
reflectida i. suposo que descarregar el
quatre, el tres i la torre de vuit... s'ha de fer!!

el fet casteller.

Si sortíem junts després d'assaig? No, això
venir més tard. En un principi, la gent
després de l'assaig quedava amb la seva
colla d'amics, a part dels castells no fèiem
gran cosa. La festa va venir després, amb el
bar "La Vianda". Era quan assajàvem dos
va

h

I

S

t ò

r I

..

Mireia Clares i Bea Saera
.

.

.

e

s

...

...

animalades s'havien fet per la canalla?
Hi havia poca canalla, abans, i per tant
tothom era imprescindible. L'assistència era
gairebé del 100%, els pares sabien a què
venien; però es tiraven enrere igual que ara
Ambient

,

I

,

e

a

b

O

.

r I

e

s

activitats

para/./e/es

TAST DE VINS
El dissabte 20 de

maig

vam

tenir l'ocasió

de conèixer una mica més de prop, de
la mà d'un expert,

quines

eren

aportaven

les sensacions que els
d'aquests vins. Les

cadascun

allò que fa
referència al món
del vi.
tot

La xerrada, que
portava per títol

"Tastavins",
tenir

lloc

va

a

la

Casa de Cultura
Sant Francesc i

comptar amb
l'assistència de

va

molts membres
de la colla els

quals

van

quedar

entusiasmats
amb totes les

explicacions
donades

per

Sopar a

l'expert.
Entre altres coses, vam saber quin és
l'origen del vi, quins tipus de vins
existeixen i com es produeix el vi. La
xerrada va finalitzar amb un torn de precs
i preguntes que va servir per aclarir molts
dubtes.
Un cop finalitzada la xerrada, tots aquells
que ho van desitjar
van
en

sessió
de tast de

una

pràctica

Restaurant
Palau
de
Can
Vilanova del Vallès.

Allà, es va mostrar
era
el
quin
a
procediment seguir
per tastar els vins.

L'expert

va

seleccionar quatre
tipus diferents de vins
en

quals es van servir
copes especials

per al

seu

participants
acte el van

Àngel

Garcia Petit

-

enòleg

van

opinions van ser diverses; les olors
d'alguns vins recordaven a pernil dolç,
d'altres a regaliu. Quant al gust, alguns
d'ells

eren

aspres,

d'altres salats.

Finalitzat aquest tast, es va passar al
sopar el qual es va desenvolupar de
manera distesa
i relaxada, entre
comentaris i bromes sobre
de veure el vi.

com

s'havia

poder participar

vins al

els

Can Nadal

tast. Els
a aquest
olorar, el

tastar

especular

i

van

sobre

En definitiva, l'experiència d'organitzar
una xerrada d'aquest tipus va ser tant
positiva que esperem que es torni a

repetir més endavant i que en aquesta
ocasió siguin molts més membres de la
colla els que hi puguin participar.

Olga Alcaide

activitats

COLÒNIES

DE CANALLA 2000

Aquest any amb la gran quantitat de
compromisos socials que tenia la Colla
va ser una mica complicat trobar un forat
buit al calendari per plantar-hi les colònies
de la canalla. L'esperada sortida de dos
dies que ja es pot anomenar típica va
arribar a finals de juliol. En ser en aquestes
dates tan estiuenques vam esperar tenir
un sol espaterrant, però no va ser així.
De totes

passéssim
i

arribar

mare vam

l'Aliberch

plana

a

pare
la Casa de Colònies

d'aigua (un aplaudiment per a Jordi
Oliveres que va estar omplint uns cent
globus, gràcies xato). I després "lo
prometido és deuda" plogués, nevés, o
fes boira la piscina no podia suprimir-se.
Després de berenar, vam fer cap a la
piscina. El fet que el Sr. Lorenço no ens
visités aquella tarda va fer que tinguéssim
dues piscines per a nosaltres sols. Allà
tothom va poder demostrar les seves
habilitats aquàtiques i la resistència
lahumitat i les baixes temperatures. El

cap al migdia. Tot
sortir el sol a la

cap de colla ens va fer veure que se
sentia com dofí en l'aigua (obviarem peix).

maners no va

bé. Amb

i que

(prop

de

a

només

ens

ho

l'ajuda d'algun

Vic)

Graniollers

evitar que

va

deleitar amb

ens va

quants raigs. Suficients per

no

uns

passar

fred.

Quan ja teníem tots els llavis ben morats,
i la

pell

com

una

gallina desplomada,

tornar cap a la casa, per canviar
nos i sopar, que la gana ja tornava a

vam

Després d'esmorzar,

i així satisfer les

demandes de la canalla de "fer

partits"
jugar a
bàsquet,

vam

futbol

i

beisbol.
les
habitacions

Quan

estar

van

preparades
vam pujar

La canalla

es

mulla.

pens:eu que

els més

vam

jugar

una

tots al

mica més de fresca

joc

del castell.

Alguns

més que altres van posar en pràctica les
seves habilitats en el camuflatge i també
millor que altres van posar-hi
moltes ganes per poder guardar bé el
tresor. Vam passar un bona estona, però
els més petits ja tenien un peu al llit, així

alguns

per

organitzar

de cop. Vam

els llits. La
distribució

pijama-

no

final

va

d i f í

c

ser

i I

,

que hi vam estar gairebé dues hores
perquè tots acabéssim de dinar. Però no
eren

"apretar".
A la nit i amb

que vam començar a desfilar cap a
l'habitació. Allà, però es va acabar la son

teníem lloc de sobres, i vam poder dormir
tots en una sola habitació. Cap al migdia
vam dinar, i com sempre hi ha qui va més
ràpid i qui va més lent, així que posem

us

para/./e/es

petits

els

qui

trigaven més
enguarrant-nos

A la tarda vam estar
amb la gimcana que
havíem preparat. Consistia en una sèrie
de proves i preguntes que calia realitzar
tan bé com es pugui, perquè si no rebies
...

i

un

cop

trigar una eternitat

per :posar

rentar dents- entrar dins el sac,
a

dins

començà

la gresca. AI
i el cansament

va poder més la son
que les ganes de jugar i parlar. Els més
grans, però, van tenir encara una estona
per fer una mica el boig (no gaire ), també
tenien ganes de pujar i fer "juerga" a

l'habitació. Dormir, el que es diu dormir,
només ho van fer comptades persones,

perquè de bon matí i abans de sentir el
gall, la gallina o el despertador, ja hi havia
algú que desfilava per l'habitació. Tot i
llevar-nos relativament d'hora, el matí es
fer molt curt, després d'esmorzar i
acabar de fer les motxilles evitant no
va

perdre

res

(fet gairebé impossible), ja

van

ruixada d'algun potinguet
Evidentment les preguntes no eren molt

arribar la comitiva de Xics.
començar
Vam acabar el cap de setmana amb un

senzilles, perquè si

concurs

una

.

no no

hagués tingut

gràcia, això sí sempre referides a castells.
Quan ja semblàvem croquetes de cola
cao,

xocolata, aigua i colorant,

acabar mullant amb

una

ens vam

guerra de

globus

a

i

de flams, streaptease col·lectiu
alguna ampolla de cava que altra,

celebrant l'arribada de les

vacances.

Bea Saera
Mireia Clares

activitats

para/./eles

SORTIDA DE LA COLLA A VIC
El

de

la canalla de la colla va
de
setmana a una casa
passar
cap
de colònies prop de Vic. La resta de la
mes

juliol,

un

colla

aquesta sortida per
fins a la casa i així

aprofitar
diumenge

vam

pujar

el

passar el dia
plegats. La

actuacions
xerrar

El

no

arreu.

tenim

grup

Olimpíades

quatre grups formats cadascun
d'ells per membres del tronc, pinya i
en

canalla.

Cadascun

dels

grups

tècnica i

competien
Tarragona. Les
proves van ser petar globus només
inflant-los, menjar flams d'una queixalada
anar

al

una

concurs

de

conèixer-nos

cadena de roba. El cert és que
tots els participants
s'ho van passar

tots

molt bé

colla

i

una

a

fer

una

en

aquestes "competicions".

ja

que durant
els assajos i

Un cop finalitzades les Olimpíades, tota
la colla vam anar a dinar junts dins la

I

casa

e

massa

s

temps per

d'activitats de la colla que

es

fan

preparar unes
Castelleres per tal d'amenitzar

"Xinga"

dividit

per

amb tothom.

anomenar

una

una sèrie de proves que havien de fer
els membres de la colla els quals s'havien

representava

mica més
tot

Aquestes

mica de gresca.
olimpíades van consistir en

d'aquesta

de

a

matí amb

finalitat
sortida era
fer ambient

La canalla és

el

van

per passar una bona estona rient i
sobretot xerrant. El sobretaula es va

allargar més del compte i hi va haver qui
es va quedar gaudint de l'entorn, la bona
companyia i els cigalons fins a les nou
del vespre.

Olga

Alcaide

VOLAR AMB PARAPENT
El dissabte dia 19

d'agost,

dels xics i altres amics

uns

quants

vam anar a

Àger

la

(
Noguera) per tal de tirar-nos en
parapent des de dalt del Montsec.
(

Ens vam reunir tots animats
i amb molta son, això sí) ben

d'hora per a ser entre les 8.00 i
les 9.00 allà dalt.
Un cop allà
monitors

ens van

dalt

els

explicar

com

realitzaria el vol i les

es

seves

respectives particularitats.

Un
fent

cop llestos,
grups de quatre persones ( ja
que, fins al lloc de llançament,
n'hi havia ben bé per una mitja
es van

a

punt de fer el salt.

es va

durant

I

la tarda, faltaven encara quatre
persones per tirar-se, dues de les quals
no ha van poder fer a causa del vent.
Més a menys, la impressió de
a

tothom

va ser

bastant curtet
també és molt

que el vol se'ns va fer
(uns 1 O min aprox.), i

tranquil ( com aquell que
taxi a autobús) i relaxant ( això
segons el tipus de monitor que et toqués),
només hi ha dos instants una mica crítics,
va en

que són abans de tirar-te
cim del Montsec, ho

quan, des del
tot tan
minúscul, és quan se't fa el nus a
l'estómac i penses que potser hauria
valgut més de quedar-te a baix", això

(

veus

hora

s'esvaeix un cop et trobes en ple vol) i
abans d'aterrar (ja que el monitor et diu

que

que, així que

llarga).
Aquesta va ser la dinàmica
vam seguir durant tot el matí,

mentre uns es
El Maki

anar

anar.

tiraven, els de baix

això

jornada ja

fer

molt bé.

pausa per anar a dinar.
Després de dinar i de fer-la petar
una

estona,

uns

quants se'n

van

al terra, comencis a
és tan fàcil com

córrer, però
sembla, i si no que li preguntin al Ramon).
En definitiva, va ser una bona

s'esperaven tot entretenint-se i
fotografiant els qui aterraven.
Un cop llançats tots els del matí,
una

toquis

no

que tots

ens

ho

vam

passar

Climent Rossell

activitats

para/./e/es

CURS DE FOTOGRAFIA
Els dies 26 i 28 de

juny,

Xics

de
organitzar
fotografia. El professor del curs
va ser en Josep Sardanyés,
membre de la colla, qui va
va

un

preparar

un

complet amb
fotografia.

curs

dossier molt
teoria sobre la

Aquests dos dies del mes de
juny van ser les sessions
teòriques del curs. Els alumnes
tenien el dossier que anaven
seguint al mateix pas que
escoltaven les explicacions d'en
Josep. L'últim dia de les
sessions

teòriques, en Josep
tipus test a
tots els participants del curs i
les notes van ser penjades a la
cartellera de l'assaig. Val a dir
que no hi va haver cap suspès
va

fer

un examen

i que tothom
bones notes.

va

treure molt

Però el curs no va acabar
sinó que el dissabte 1 de
va

tenir lloc la

Es

va

a

la

aquí,
juliol
sessió pràctica.

quedar a les 8 del matí
plaça de l'Església per tal

d'anar cap al pantà de
Vallfornès i allà practicar tots
els "trucos" i conceptes que en

Josep

va

ensenyar durant el

curs.

AI cap d'un parell de setmanes,
quan tothom ja va tenir els
carrets de diapositives revelats,

organitzar un sopar
després de l'àpat cadascú
es va

on
va

mostrar les seves fotos a la resta

del grup el qual va poder discutir
sobre la qualitat de l'exposició.
En Josep va prendre notes de
les

per tal de donar
la valoració final del curs a
cadascun dels alumnes.

diapositives

Olga

Mostra de fotos del

curs.

Alcaide

TALLERS
Durant la primavera, aprofitant el final
del curs i tos els casals d'estiu, s'han

intentat realitzar gran quantitat de tallers.
Com sempre es van anunciar
degudament, i amb la suficient antelació,
a l'assaig i es va fer una llista a la cartellera
per tal que tothom que volgués i pogués
col·laborar s'hi apuntés
En principi la majoria de tallers tenia la
gent necessària per realitzar-los, i vam
confirmar-los tots. Després en molts ens
vam trobar problemes
d'assistència d'última hora, que van fer
quedar els Xics com a Colla una mica
malament.
El problema principal amb què ens hem
trobat és que: hem tingut gran quantitat
de tallers amb moltes expectatives de
què després no hem sabut treure'n el
profit degut. El taller del qual vam treure
més suc va ser el realitzat a l'escola
Salvador Espriu. Un Taller que es va fer
durant cinc setmanes ( un cop per
setmana) a l'Escola Salvador Espriu dins
del programa del Casal d'Estiu que
organitza la mateixa escola.EI Taller va
estar ben organitzat sempre amb l'ajuda
dels responsables del Casal, i amb
..

dels pares. Va tenir molt
i això queda reflectit amb un

l'aprovació
d'èxit,

increment
de
canalla a I'asssaig.
Això confirma que
la bona realització
dels Tallers dóna
fruits visibles, i que
són els desitjats.
No creieu?

Digueu-nos
agosarats, però si
realment creiem
que fer els

tots

tallers

bé

important,

és

caldrà

que tot hi posem
de la nostra part.

Com sempre els
propers Tallers
seran anunciats
tant a la cartellera,
a l'assaig, i a la
pàgina web de la
Colla.
Bea Saera
Mireia Clares

ESCALADA!
El

passat 20
organitzar

de

maig l'equip

de canalla

una sortida a Roda de Ter
fer
una
semblant al que cada
cosa
per
dimarts i divendres fa la canalla: enfilar
se. En aquest cas va ser a una paret (o
va

quantes)
comptes de persones.
Es va comptar amb l'ajuda d'alguns xics
que ja dediquen el seu temps lliure a la
unes

en

pràctica d'aquest excitant esport.
En un principi ja va costar buscar el dia
que a tothom li anés bé, però tot i així no
tota la canaliia hi va poder anar. Per a la
nostra canalla no va ser gaire difícil seguir
les instruccions dels "més experts". Això
de les alçades ho tenen més que superat,
i hi havia un avantatge, anaven lligats!
Mentre

uns

començaven

a

posar-se

l'arnès, els altres practicaven amb una
corda com es feien els nusos de seguretat,
i

algun

altre

jugava

amb el

magnesi.

activitats

..

això

sí, de seguida van trobar-hi el "gustillo",
fins al punt que va caldre posar pau

perquè

no es barallessin per enfilar-se.
Fins i tot es va poder veure als aaps de
canalla enfilant-se per les parets però
no de nervis. El problema va ser quan
va ser l'hora de recollir les cordes per
...

dinar, resulta que ningú tenia gana,
teníen el "mono" de roca! Allò d'escalar
tirava més que qualsevol entrepà fet a
anar a

casa.

AI final i

després de molt rondinar es va
poder dinar, però gairabé era l'hora de
berenar Per fer la digestió la canalla va
...

començar a amagar-se entre els grans
matolls del bosc i al final es va acabar
jugant a amagar fent l'indi. Amb els
genolls tots verds i una mica humits es
va tornar cap a Granollers esperant tornar
a escalar algun altre dia.
Mireia Clares i Bea Saera

para/./e/es

cu/finades
MURPHY EXISTEIX

...

I

ÉS

DELS XICS

principis d'octubre, s'ha
aconseguit carregar el quatre de vuit, la
Som

motiu que el que hem de fer és
comissió de "Benvinguts als Xics"

a

torre de set sembla resistir-se'ns i les

lesions extracastelleres són la constant
d'aquesta temporada. Cal trobar una
explicació a la temporada. Hem de
buscar un culpable, algú a qui puguem
assenyalar pel carrer i dir-li: "Sí, és per
culpa teva". I ja sé qui és aquest home.

una

especial per a aquest personatge tan
peculiar. Prou de lamentar-nos i passem
més a l'acció. És l'hora de tirar endavant
la colla, i per això cal integrar
definitivament

com a un

la colla el senyor

membre més de

Murphy.

Murphy.

Primer pas: conèixer a fons el
nostre objectiu. Sabem de la versabilitat

algun comentarista fanàtic de
futbol, d'aquells que criden per la ràdio
a qualsevol acció dels jugadors, en un
partit de l'Eurocopa, davant d'una acció
miraculosa d'un jugador de la selecció
"rojigualda" va exclamar als quatre vents
"Dios existe
y es español", nosaltres,
i amb tota la raó del món podem
i és dels
exclamar "Murphy existeix

del nostre personatge. Sabem la fiabilitat
i el correcte acompliment de totes i
cadascuna de les seves lleis. I potser el

Aquest

home té

un

:

nom

Si

més

important,

sabem
la

pot

arribar

una

acutació, assaig

a ser

com

d'imprevista

assistència en
activitat de la colla.

seva
a

...

....

Xics".
I és que ha estat una de les
darreres incorporacions a la colla. Va
arribar a principis de temporada, per raó
de les grans actuacions realitzades per
la colla els darrers anys i
moguda popular que ha
casteller.

Ha

gràcies a la
patit el món

arribat dels

darrers

d'aquesta moguda (com és tradicional
en ell), però com sempre s'ha fet notar.
A més ha estat una de les persones que
ha assistit a la immensa majoria de les
actuacions que ha anat realitzant la colla.
La

ha estat
portem de

malastrugança

constants del que

una

de les

temporada.

Ja sé que és molt fàcil exclamar
se i lamentar-se de la mala sort
acumulada durant aquests mesos, de la

quantitat de lesions fora de les
places castelleres que hem tingut, de
l'autèntica psicosi que hi ha a la canalla,

Segon pas: conviure amb el
subjecte en qüestió. Com en tota relació
humana, per tal de poder conèixer una
persona a fons, cal una convivència amb
ella per arribar a conèixeer fins al darrer
detall de la persona (difícil amb una
persona normal i impossible amb el nostre
estimat Murphy).
Un cop hàgim mantingut unes
grans conversacions amb aquest
personatge entrem i creiem que hem fet
conèixer la colla al nostre gran amic serà
el moment clau, ja que caldrà fer-li veure
una nova realitat: que la colla no és la
que havia sigut l'any passat. Que som
una colla molt humil i que els castells
realitzats l'any passat van ser fruit d'una

època de vaques grasses, que, ara vénen
èpoques de vaques flaques, com la
majoria dels anys i que ell mateix pot
comprovar el

que

li

estem

dient.

gran

i de tants i tants altres mals que estem
patint. L'únic que he de fer és saber
conviure amb aquest mal. Sabem com

Murphy. Sabem que és
imprevisible, que és com la caiguda d'una

és

en

torre, quan menys t'ho esperes t'ataca
i et desmunta els teus
amb

una

colla

com

Però

objectius.
bagatge

la nostra i el

que té hem d,e saber fer front
adversitats. Es per aquest

a

totes les

Aquestes paraules, més els fets
demostrables d'aquesta temporada
demostraran la nostra precària situació
i faran sentir llàstima al nostre casteller,
que veient les seves poques possibilitats
de triomfar en aquesta colla decidirà anar
per on va venir. És per aquesta raó que
cal pensar en aquesta temporada, com
a la preparació d'unes properes millors,
la del desè aniversari.
Jordi Palau "Culli"

un arbre, pot significar qualsevol cosa. Si somies amb una carretera, pot ser t'hauries de comprar el Honda CIVIC 3p
� 90 cv. Els teus somnis t'ho estan demanant, te'l pots regalar des de 2.210.000 ptes.(2)

Si somies amb
1.4i S

aanys
garan�:

o

Aire

o

Motor 1.4i S 16

o

Doble

o

Direcció assistida.

cendíetenat.n,
v

90

airbag.

G'J "a

cv.

o

Tancament centralitzat.

o

Alçavidres

elèctrics.

o

Ràdio CD Pioneer.

o

Regulació elèctrica

o

Altaveus al davant i al darrere.

o

Immobilitzador electrònic

o

Retrovisors elèctrics.

o

Para-xocs color carrosseria.

o

Llantes

o

Retrovisors color carrosseria.

d'aliatge.

(1) Promoclóoferta certa xanaüñclat

de fars.

Recolzabraços

o

3 anys de garantia sense
límit de quilometratge.

o

ABS

antirobatori.
o

Suspensió

de doble

braç oscil-larrt,

al davant.

o

Opcional.

de concessíonarts Honda.

(2) Preu final recomanat, IVA, transport i impost de matriculació Inclosos. Estalvi adicional de 60.000 otee. (PLA PREVER). Període de garantia và1ld per

a

la Península i les Balears

a

través de la Xarxa de Concessionaris üñclals Honda

a

Espanya

