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editorial

En el món de l’ecologia, es parla d’una regla fonamental per mitigar el problema de la generació dels residus. Es tracta de la regla
de les tres R: reduir, reutilitzar i reciclar. En el món dels castells
podríem parlar d’una regla semblant per referir-nos a les qualitats
que cal manifestar o mantenir per ser una gran colla o, si més no,
una colla amb certa estabilitat en la realització de grans castells.
Amb una voluntat mimètica respecte la regla anterior parlaríem
de la regla de les tres C: compromís, constància i caràcter.
Aconseguir agrupar persones a l’entorn d’un projecte casteller,
per complex que pugui semblar en el moment actual, i més en
segons quins territoris o ciutats, resulta encara una feina relativament fàcil. Allò que comença a fer-se difícil és comptar amb el
compromís d’un nombre important de persones per participar
en els assajos i sortides per tal d’oferir un nivell casteller de grans
construccions.
Els castells, d’altra banda, són un exemple clar del treball per objectius. Totes les colles ens ﬁxem uns objectius a començaments
de temporada i la nostra valoració ﬁnal gira a l’entorn de llur assoliment. Sovint, la motivació i el compromís de participació en
les nostres activitats venen condicionats per l’assoliment dels objectius proposats o, tan sols, pel nivell d’objectius ﬁxats. Hem de
tenir clar però, que assolir-los no és la conseqüència immediata
del desig. El treball continuat i esforçat, la constància per superar
els petits (o grans) entrebancs que van sorgint és l’element fonamental per arribar-hi.
En un món en què, malgrat el treball i la preparació prèvia, la sort
hi juga un important paper, resulta fàcil caure en el desànim quan
no s’obtenen els resultats esperats en una diada. Resulta, aleshores, indispensable manifestar un esperit de superació, exterioritzar un caràcter que permeti fer el salt endavant per damunt de
les diﬁcultats, ﬁns i tot positivant allò que ens ha portat a no obtenir l’èxit esperat.
Ser una gran colla no és el fruit de l’atzar. No són uns resultats concrets i puntuals allò que ho determina. És el conjunt de qualitats
que deﬁneixen el tarannà d’una colla allò que permet arribar a
qualiﬁcar-la com a tal. Els resultats no són més que l’evidència de
l’entitat que es té com a colla.
Compromís, constància, caràcter, entre d’altres, són elements
imprescindibles per arribar a ser una gran colla i per assolir, en
coherència, uns grans resultats. Possiblement aquí rau la base de
la nostra sostenibilitat castellera.

arenga
PRESENT I FUTUR
Xiquets i Xiquetes,
Gràcies Xiquets, gràcies pel vostre treball, per la vostra
constància i paciència i pel vot de conﬁança que heu donat
en una aposta de futur. Les línies que us estic redactant són
d’agraïment a la dedicació d’una colla i cadascú dels seus
components a l’activitat que a tots plegats ens omple el cor
de satisfacció.

L’arenga
Us ho dic perquè com a cap de colla un es sent orgullós
de què un col·lectiu com el nostre sigui capaç d’haver
reﬂexionat i d’entendre que per poder donar passos
endavant n’hagi donat uns altres endarrera. De que tot
i que som molts menys dels que ens agradaria al pati
d’assaig, hem treballat, i molt dur, i hem aconseguit renovar
els pisos superiors i donar alternatives en estructures de
castells, i orgullós perquè som una colla en condicions de
poder plantar cara a un 4de8 i un 2de7 que per la present
temporada tenen tots els números per anar a plaça amb
moltes possibilitats d’èxit, sense obviar el treball que també
s’està realitzant amb el 3de8.
I és que sense cap tipus de dubte en la temporada 2008
s’està posant una molt bona base castellera a una colla que
vol demostrar la seva qualitat i que veu que el futur que ens
espera és del tot optimista.
Actualment som una Colla que està realitzant un treball
continuat, un treball que si bé ha tingut una data d’inici, no
hauria de tenir una data de ﬁnalització, independentment
de les persones que estiguin al davant de la Colla, perquè
aquest any més que mai ha quedat demostrat que el futur
d’una temporada depèn de les anteriors i que mai s’haurà
d’obviar això si no volem trobar-nos perdent ﬁtes assolides,
a les quals amb molt d’esforç ens havia costat d’arribar.
El futur més immediat i el que ens espera l’any 2009
l’haurem d’escriure amb lletres que hauran de portar
implícits conceptes com la motivació, mentalitat, l’ambició
castellera i sobretot la il·lusió, il·lusió d’una colla que ha de
creure en ella mateixa per arribar molt amunt. Xiquets ens
ho hem de creure! Hem de tenir convicció pels objectius i
convicció en la nostra Colla i els seus components. El futur
és nostre, i nosaltres i només nosaltres decidirem com el
volem.
Pit i amunt
Vica els Xiquets de Reus!

Agraïment per un treball dur i feixuc en un període casteller
on les alegries, si bé limitades, són extraordinàriament
agraïdes. I això us ho dic abans de què la colla hagi realitzat
cap intent de castell que ens pot obrir unes portes de futur
envejable. Abans de què cap castell de 8 o el 2de7 es portin
a plaça, abans de què cap compromís important del mes
de setembre i octubre s’hagi realitzat.

Rafael Llamas
Cap de Colla
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Reus – Diada de la Farinera (07/06/08)
>

5de7, 4de7, 3de7, p5s.

Tradicional actuació davant de la Prioral
en motiu de la Diada de la Farinera,
acompanyats de Xiquets de Tarragona
i Castellers de la Vila de Gràcia. Moltes
camises avellana en la primera actuació
a Reus del mes de juny, que havia de
servir per començar a escalfar motors
de cara a Sant Pere. Vam iniciar la diada
descarregant el segon 5de7 de l’any, al
que van seguir un 4de7 i 3de7 destinats
a anar consolidant cares noves al tronc.

4de7 a la Plaça de Sant Pere
Però el millor encara havia d’arribar.
Semblava que es miraria de repetir el
p5 descarregat enguany per primer cop
a Vic feia tot just 6 dies, però la sorpresa
va venir quan es va anunciar que seria
aixecat per sota. Feia anys que no es
veia un p5 ps per part de Xiquets, però
fou executat amb molt bones maneres.
Per la seva banda els matalassers van
descarregar 2de7, 5de7 i 3de7, mentre
que Castellers de la Vila de Gràcia van
completar el 4de7, 4de7a, i 3de7.
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Reus – Diada de Sant Pere (21/06/08)
5de7, 4de7a, 4de7, vano de 5.
Enguany va ser la Colla Vella dels
Xiquets de Valls i els Castellers de
Lleida els que ens van acompanyar a
la tradicional Diada castellera de Sant
Pere, en una jornada que en que totes
tres colles van acabar transmetent
molt bones sensacions davant una
plaça plena de gent. Els Xiquets ens
presentàvem a plaça amb la clara
voluntat de seguir consolidant els
castells de 7 i mig, objectiu que vam
acomplir, descarregant el tercer 5de7
de la temporada i un 4de7a que va
presentar millors mides que a Barcelona
i Vic. Amb la feina ja feta, es va plantar
un 4de7 amb alguns canvis al tronc, per
mirar de pujar-lo un pis més ben aviat.
Va tancar la diada un vano de 5.
Per la seva banda, la colla Vella va
començar a ensenyar a Reus les seves
credencials, amb el seu primer 5de8
de la temporada, que van acompanyar
amb el 2de8f i el 4de8 -tots tres molt
treballats-, i van acabar amb un p6,
que també estrenaven enguany. Els de
Lleida, en linea ascendent, van sortir
de plaça amb el seu primer 8 de l’any,
descarregant la seva “bèstia negra”
l’any passat, el 4de8, seguit del 2de7 i el
5de7. El seu primer p6 de la temporada,
que només van poguer carregar, va
tancar un actuació molt satisfactoria.

Més tard, a la sortida de Completes,
va dur-se el tradicional pilar caminant
des de la Prioral ﬁns a la porta de
l’Ajuntament, en un temps (cronòmetre
en mà) de 2 minuts, 47 segons, i que
fou seguit amb molta espectació des
de tots els racons d’una plaça Mercadal
plena de gom a gom.
Pilar caminant

Reus – Completes i Pilar caminant
(28/06/08)
3de7, 4de7, 4p4, pilar caminant
En l’anada a Completes del dissabte de
Sant Pere els Xiquets vam completar el
3de7 i 4de7 acompanyats de 4 p4 a la
Plaça del Mercadal. Més tard van vestirse 4 p4 més davant la Prioral (un dels
quals no vam poguer descarregar) per
acompanyar l’entrada de les autoritats.

Reus – Diada de Festa Major (29/06/08)
4de7a, 3de7, 5de7, p5, 3p4
3de7, 4de6n, 5de6n.
La diada castellera de Festa Major es
presentava amb l’objectiu de repetir,
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com a mínim la que havia estat la millor
actuació ﬁns enguany, a la Diada de
Sant Pere. I millorar-se i tot, en una
actuació de força mèrit si tenim en
compte que aquest cop no hi havia
altres colles que poguéssin col·laborar a
la pinya. Amb una Plaça Mercadal força
plena de camises avellana, vam plantar
un 4de7a, al que seguiren uns tranquils
3de7 i 5de7 de bones mides. Tancaren la
diada un p5 al balcó de l’Ajuntament, i 3
p4. Podiem donar ja com a consolidats
els castells de 7 i mig.
Com a punt ﬁnal de les festivitats de
Sant Pere, i durant la processó del
mateix diumenge a la tarda pels carrers
de la ciutat, vam completar un 3de7, un
4de6 net i un 5de6 net, així com 3 pilars
caminant (de durades més curtes que
el de dissabte, és clar).
Barcelona – Actuació al Barri de Sants
(07/06/08)
4de7a, 5de7, 3de7, p5.
Els Xiquets de Reus i Castellers de Lleida
vam acompanyar als Castellers de Sants
en la celebració del que els boriots
anomenen « diada de creixement ». Els
Xiquets tornàvem a arrossegar un bon
nombre de camises a la ciutat comptal,
que ens serviria per repetir l’ actuació
de la diada de Festa Major, descarregant
el 4de7a, 5de7 (5è de la temporada,
igual que el 4) i el 3de7, i es ﬁnalitzà
novament amb un pilar de 5.
Per la seva banda els Castellers de Sants
descarregaven 2de7 en primera ronda,
abans de provar un inèdit 9de7 que
van haver de desmunar quan l’únic
enxaneta havia fet ja dues aletes. En
ronda de repetició tiraven el 5de7, al
que seguiren el 3de7 i un p5. Els de
Lleida, per la seva banda, seguíen forts,
descarregant novament el 4de8, el 2de7
i 5de7, i aquest cop si, descarregant un
treballadíssim pilar de 6.

4de7a a la Plaça del Mercadal
Reus – Actuació al local (19/07/08)
3de7, 4de6an, 4de6n, 2de6, p4n, 2p4

Els Xiquets vam celebrar al local una
actuació de preparació que, inicialment,
havia de tenir lloc dins els actes de
festa del barri Mare Moles, però que
ﬁnalment va traslladar-se al nostre pati
d’assaig al carrer Rosic.

Vam aproﬁtar aquesta ocasió per
enllestir la preparació de cara a futures
estructures superiors i vam plantar un
3de7, 4de6a net, 4de6 net, 2de6, p4 net,
i 2p4. Cal destacar el 2de6 (montat com
un 2de7 sense el pis de terços), que ja
apuntava un pis més a plaça de cara a
actuacions futures i, sobretot, el debut
d’un nou acotxador.

C. Pere Calders, 2-4 - 43206 Reus T. 977 313 862 - Fax 977 320 518
Mail: tractonin@infonegocio.com
www.tractornin.cat
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Vilallonga – Festa Major (26/07/08)
3de7, 4de7a, 5de7, p5.
Actuació per partida doble fora de
casa el darrer cap de setmana de juliol:
dissabte a la tarda, fou a Vilallonga
del Camp en motiu de la festa major
d’aquesta localitat i en companyia de la
colla Jove dels Xiquets de Tarragona.

Per la seva banda, els liles van completar
el 3de8, 4de8 i 5de7, ﬁnalitzant també
amb un p5. Un cop acabada la diada,
els integrants d’ambdues colles ens
traslladarem a la piscina municipal per
donar-nos una merescuda remullada
conjunta (castells acuàtics inclosos)
prèvia a un sopar conjunt ofert per
l’ajuntament.
Tarragona – Festes del Barri de Mª
Cristina (27/07/08)
3de7, 4de7a(c), 4de7, p5.
L’endemà de l’actuació a Vilallonga
anàvem de nou a Tarragona, en
companyia aquest cop de dues de les
colles locals dels Xiquets de Tarragona
i els del Serrallo, en motiu de les festes
del barri de Maria Cristina. Malgrat
l’inuasual de l’horari per a una diada
castellera (un diumenge a les 8 del
vespre), poguerem descarregar en
primera ronda el 3de7, al que seguí
el 4de7 amb l’agulla, que només vam
poguer carregar, en no suportar el pilar
un parell de batzegades massa fortes, i
tancarem amb el 4de7 i un pilar de 5.
Pel que fa l’actuació de les altres dues
colles, cal destacar el 2de8 carregat per
part dels Xiquets de Tarragona.
Vilafranca – Festa de Màrtir’s Street
(02/08/08)
5de7, 4de7a, 3de7, 4p4.

5de7 a Vilallonga
Els Xiquets vam repetir actuació,
tornant a descarregar sense problemes
el 3de7, 4de7a i 5de7. Aquest cop però,
cal valorar com a nota molt positiva
les diverses novetats entre la canalla,
estrenant acotxadors en castells de 7 i 7
i mig, i una nova enxaneta en el p5.
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Desplaçament a Vilafranca per actuar al
carrer Vall del Castell, juntament amb
Castellers de Vilafranca, en motiu de la
recuperada festivitat de Martir’s Street.
Seguíem aproﬁtant perquè vagi agafant
experiència tota la nova canalla, tornant
a dur a plaça el 5de7, aquest cop un
xic rebregat, però descarregat sense
problemes i un 4de7a amb millors mides
que el de Tarragona. Era el cinquè cop
enguany que descarregàvem aquests
dos catells en una mateixa actuació,

4de7a a Martir’s Street
que en aquesta ocasió vam tornar a
acompanyar amb el 3de7, cloent la
diada amb 4 p4.
Per la seva banda, els verds van iniciar
la diada al ralentí, amb un 4de8, i en
segona ronda amb les piles carregades
van anar a pel 3de9. Un primer intent
desmuntat quan entraven dosos no
els feu enrera i tornaren a provar-lo tot
seguit. Aquest cop l’intent fou reexit i
el van poguer descarregar. Un treballat
2de8f va deixar pas a un p7 que clogué
una diada de mèrit.
Riudoms – Fira de l’Avellana (09/08/08)
p4, 3de7, 4de7, 2de6, 4de6an, 3p4.

La Fira de l’Avellana de Riudoms, que
enguany assolia la seva 28a edició, va
tornar a comptar amb la presència de la
colla de la camisa avellana: els Xiquets
de Reus. Després d’una cercavila
iniciada a la plaça de l’Ajuntament, en el
transcurs de la qual vam aixecar un p4,
la pista del poliesporiu municipal fou
testimoni de l’actuació castellera. En

on tour

aqesta ocasió, els Xiquets, que seguiem
rodant acotxador i enxaneta en castells
de 7 per tal de poder donar en breu el
salt a reptes superiors, vam descarregar
el 3de7, 4de7, 2de6 i un 4de6 amb
agulla net. 3 pilars de 4 van cloure la
diada.

3de7 a

s

Riudom
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vegada enguany aquesta actuació de 7
i mig.
La colla local de la camisa lila, per la seva
banda, va repetir la seva actuació marca
de la casa, la “trileta”, amb 3 castells de 8
molt parats i de molt bones mides: 4de8,
2de8 folrat i 3de8, tancant ronda de
pilars també amb el pilar de 5, després
del qual, les dues colles aixecarem 3
pilars de 4 per cloure l‘actuació, que va
oferir els millors castells que les colles
haviem dut a plaça enguany.
La Canonja – Festa Major (17/08/08)
3de7, 4de7, 2de6, p5, p4 al balcó.

Tarragona – Cós del Bou (15/08/08)
5de7, 4de7a, 3de7, p5.
Enmig de l’habitual ambient festiu
del carrer del Cós del bou, els Xiquets
obriem plaça alçant en primera ronda
un 5de7 un xic lent d’execució, però
que veia com la canalla li estava agafant
cada cop més conﬁança, al igual que
al 4de7 amb l’agulla descarregat en
segona ronda que, malgrat no pujar
gaire quadrat de mides, fou parat sense
problemes en la baixada. Una prova més
superada per la nova canalla. Finalment,
el 3de7 i un pilar de 5 va tancar la nostra
actuació, que signiﬁcava plantar per 5a

El diumenge, liles i avellanes tornàvem
a trobar-nos a La Canonja (i ja era el
tercer cop aquesta temporada), en una
diada que ja venim compartint en els
darrers anys.
En aquesta ocasió ens tornava a tocar
obrir plaça, i amb l’objectiu de seguir
rodant canalla i resta de l’estructura,
vam
descarregar
sense
massa
problemes un 3de7 i 4de7 en primera
i segona ronda respectivament, que
incorporaven alguns canvis al tronc, i
als que acompanyà un 2de6 en tercera
ronda. L’espadat de 5 a la ronda de
pilars fou el darrer castell abans de dur
un pilar de 4 caminant ﬁns al balcó
de l’Ajuntament, en que enxaneta i
acotxador van ser issats.
La Jove de Tarragona per la seva banda
va repetir el 3de8 i 4de8 que van dur
a plaça dos dies abans, i acabaren
aquest cop amb un 5de7 i vano de 5.
Tant Xiquets de Reus com la Jove de
Tarragona demostràvem estar molt
aprop de dur més enllà els nostres
castells, elevant-los un pis més,
possiblement després d’aquest estiu.
Després d’aquesta diada, els Xiquets
de Reus ens preníem unes merescudes
“mini-vacances” d’una setmana i mitja,
per tornar a plaça el darrer diumenge
d’agost.

Granollers – Festa Major (31/08/08)
3de7, 4de7, 4de7a, 2p4.
Un cop més tornàvem a actuar lluny
de casa, concretament a Granollers on,
en companyia de la colla local, els Xics
de Granollers, i dels Nens del Vendrell,
preníem part en la diada castellera
en motiu de la festa major. Després
de diverses actuacions durant l’estiu
en que s’han treballat (i assegurat)
els castells de set i mig, ara tocava
provar estructures lleugeres per tal
de fer el següent pas, i anar a buscar
castells de vuit. Per això vam plantar
a la Plaça de la Porxada un 3de7 i un
4de7 en primera i segona ronda, que
transmeten molt bones sensacions de
cara a diades futures. En tercera ronda,
descarregàvem un 4de7a marca de la
casa: mogut, però solvent. Finaoment
vam provar d’aixecar un p5 per sota,
que no va reeixir, i tancarem amb 2 p4.
D’altra banda, els Xics de Granollers
van descarregar un 4de7a, 5de7 i
3de7, mentre que els Nens del Vendrell
plantaren un 3de7a, 4de7a i un 3de7.

4de7 a la Canonja
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Tècnica
EL LATERAL NEIX O ES FA?
Primer de tot , comentar que aquest
article tracta d’una posició especíﬁca
a les pinyes de les construccions
humanes, també anomenats castells,
originaris del Camp de Tarragona a
ﬁnals del S. XVIII, derivats dels balls de
valencians*. Res a veure amb la posició
en un equip de futbol, esport originari
d’Anglaterra a mitjans del XIX, que
molts n’ haureu sentit a parlar**.
I responent a la pregunta i segons la
nostra humil opinió, el o la Lateral neix
o es fa?, doncs es fa, a no ser que des
de petit estiguis predestinat a ser un
dels millors laterals del món casteller,
en tenim algun clar exemple a la nostra
colla, però per prudència ometrem els
noms encara que tots els tenim al cap.
Per la gran majoria és una activitat que
es pot aprendre i millorar amb el pas
del temps, sempre i quan es tinguin uns
mínims d’aptituds i de ganes.
La funció del lateral en una pinya és
molt important (això es diu de totes les
posicions, ja ho sabeu). Aquesta funció
la podríem dividir en dues:
► Suport del segon lateralment.
Aquest suport del lateral es fa per sota
del vent, i sovint signiﬁca realitzar
molta força quan el segon tendeix
cap aquell costat.

Falcar la crossa, funció bastant
oblidada.
►

El lateral és l’últim que entra quan es
tanca la pinya, i ho ha de fer ja encarat
en direcció on farà la força i no pas
recta. És molt important entrar suau
i no fer força ﬁns que no hi hagi pes,
per no desﬁgurar la pinya o moure els
segons. Per exemple, això passa sovint
a la nostra pinya de 4.

8

La posició bàsica és; si entrem per la
dreta del baix, la cama dreta avançada,
i el braç dret a baix i l’esquerra a dalt.
Aquest punt és important perquè de
fer-ho així evitarem col·locar una mà
darrera al genoll del segon, cosa que
no els hi agrada gaire. Si entrem per
l’esquerra exactament igual, però al
revés.
En relació a la resta de cordons dels
laterals, la posició que s’ha de mantenir
és la mateixa que el lateral del davant,
tant de mans com de peus, sempre
pensant que de res serveix arribar molt
amunt als canells del company, si arribat
el moment no podem fer forçaamunt.
Per descomptat pit amb esquena
i no passar mai el braços per sota.
Pensem que un segon lateral treballa
exclusivament per al primer a nivell de
mans i donar pit, i així successivament
ﬁns l’últim cordo. S’hauria d’evitar posar
braços a les rengles de mans i vents.

tècnica
casteller molt més baix. (ﬁxeu-vos que
és la descripció exacta de qualsevol
pinya dels Xiquets de Reus).
Soca d’un 4

0 - Agulles
1 - Baixos
2 - Crosses
3 - Contraforts
4 - Vents
5 - Laterals
5*- Segons Laterals

A partir d’aquí entraríem en
particularitats en funció del castell. En
el 2 entren com a primers laterals dos
castellers , i el que està més a prop del
segon fa les funcions d’agulla en el
costat en que no n’hi ha. Això també es
així a la a la part del 2 d’un 5. Al 4, és
important que el primer i segon lateral
entrin junts un darrera l’altra ja que hi
ha molt poc espai. I amb el 4 amb agulla
s’ha d’intentar no treure el lloc al vent
per a que pugui arribar a l’agulla.

I sobretot no feu cas, del conegut
refrany d’origen anònim “ Qui val val, i
qui no lateral”.

Per acabar recordem aspectes generals
no menys importants per estar en una
pinya; posar-nos en la posició quan
ens ho diuen, màxima concentració
i tranquil·litat, silenci quan comença
el castell o la prova, entrar a la pinya
amb suavitat, només parlar si és
imprescindible durant el castell, no
portar rellotges, polseres,etc, no mirar
mai amunt, i no posar-se darrera d’un

* Bofarull :2007, L’origen del castells,
Cossetania Edicions

Pit i amunt!
Que no es estem tant malament ! O sí?
David Sanz.
Cap de Pinyes

** Floro :1999, El lateral en el futbol moderno,
Ediciones B.

activitats

Activitats

De vacances!

Aquest any potser no estrenarem
castells però sí que hem introduït un
concepte innovador en el si de la colla:
deu dies de vacances! I qui més qui
menys ha acabat fent el que portava
fent ﬁns ara: mirar la tele, fer cerveses al
bar i, ﬁns i tot, castells.

Per últim hi ha qui s’ha desplaçat ﬁns a
un altre continent, l’Africà, on segons
diuen hi ha qui fa també construccions
castelleres, però sembla que l’expedició
no fou massa exitosa en aquest sentit.

Si bé les vacances castelleres
començaven oﬁcialment el 18 d’agost,
alguns, per qüestió de vols o d’agenda
es van avançar lleugerament i van anar
a practicar idiomes a la city londinenca i
al sud de la France. Lamentablement no

us podem oferir fotograﬁes d’aquests
últims doncs, pel que sembla, estaven
massa ocupats intentant practicar
l’idioma (i anant darrera les franceses).
Un tercer grup es va voler postular com
a legítims deixebles del terç més veterà
de Catalunya i fer la volta a Irlanda
del Nord en bicicleta. Malgrat la pluja
i la poca planiﬁcació van aconseguir
(parcialment) el seu objectiu i aquests,
almenys, si que ens n’han dut fotos.
Els piserus, d’altra banda, van anar en
bloc a Croàcia on van arribar a plantarhi un parell de pilars (desconeixem si
era el veritable objectiu del viatge) i,
segons en asseguren: “...hem vist coses
molt boniques, i ens hem banyat a
la platja, i hem anat en un cotxe molt
gran, i hem anat a veure uns llacs i un
colisseu romà, i hem saltat al mar des
d’un lloc molt alt i hem bucejat per les
roques i hem vist una estrella de mar...”

Però els destins no acaben aquí. N’hi
ha que han fet el camí de Santiago en
bicicleta, un tomb per Espanya en moto,
o que s’han barallat amb el transport
públic de Viena i de Praga, s’han arribat
a les festes del País Basc o que, com a
mímim, han pogut fer alguna escapades
per la geograﬁa catalana però no ens hi
cabien tantes fotos.

Per acabar, cal recordar el gens
menyspreable número de castellers que
s’ha passat l’agost al sofà, refresc en mà
i lleuger de roba, enganxat a la tele per
veure com Michael Phelps es passava el
dia a la piscina batent records.
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Quan vaig saber que havia de fer un treball de recerca, no vaig
poder deixar de donar voltes sobre quin tema podria tractar, hi
havia molts temes per triar, però el que m’interesava bàsicament
era la festa major de Reus i els seus grups festius. Al ﬁnal, em
vaig decidir per aquell tema que em retrobaria amb una aﬁció
que m’havien inculcat de molt petita: els castells. Com dic en
l’introducció del treball: “quan era petita, recordo que deixar els
castells em va fer enfedar molt i amb un promesa feta a casa,
aprovar el TdR, el BAT i la Sele... (pares!) podria tornar a fer-me
castellera” i aquí estic!

estudis

Què t’ha aportat personalment estar dins la colla?:
“Molt més del que em pensava: vida social, ocupacions i
motivacions en festa major i diades, i el que més m’ha sorprés,
que tant em fa si el Ronaldinho entrenava o no”, o “ara vaig de
blog en blog a veure qui farà el primer castell de nou” (d’en Jordi
Badia), i un simple: “ganes de fer la cabra” (d’en Xumari).
Concurs o Trobada castellera:
“Trobada. Els castells no estan fets per anar a competir” (Roger),
o “Jo estic a favor del concurs” (de l’Ernest Bencah), entre moltes
altres.
Aproﬁto per adjuntar-vos alguns dels resultats globals que
he recollit en aquestes enquestes, estadístiques que crec
interessants.
Per iniciativa pròpia
Per amics
Per la família
Tallers que fa la Colla
Altres

De colla d’amics a colla castellera. Segons m’han comentat,
sembla més la unió de 3 o 4 treballs en comptes d’un, però ja
sabeu que el món dels castells és massa ampli i complexe per
parlar-ne d’una sola manera. El Primer Pas (introducció real del
treball) és on hi ha escrita la petita història dels XdR, des dels
seus inicis, als primers locals, aquell concurs del 96 i ﬁns avui. La
part de l’Arquitectura castellera està feta per a tota aquella gent
que no entén de castells o en té una visió molt limitada.
També vaig fer un petit estudi sobre la qualitat dels castells
durant tots aquets anys, i la quantitat en cada temporada i, com
no podia ser d’altra manera, també hi ha una part dedicada a
la música que sempre acompanya als castells. Però val a dir que
allò que més em va agradar treballar va ser la part que vosaltres
em vau ajudar a fer, la de les enquestes, titulada Per què?
Preguntes com ara:
La sensació que et va provocar descarregar el primer
castell:
amb respostes com “una sensació normal, sense por i divertida”
(com em va comentar en Reymin), o un “que ho havia fet bé,
llavors jo era enxaneta” (d’en Joan Bofarull).
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Per què et vas fer casteller?
45%
25%
20%
5%
5%

Què t’ha aportat personalment estar dins la colla?
50%
Moltes satisfaccions i amistat
30%
Amistat
10%
Aprendre a conviure
10%
Algun moment dolent

Sí
No

Creus en el rànquing casteller?
35%
65%

Diria que a l’hora de la veritat, tan malament tampoc em debia
quedar, si me’l van aprovar amb bona nota. Això si, sense
vosaltres, em sembla que encara l’hauria de començar. Ah!, i
que no surti d’aqui però, tot plegat va ser la millor excusa per
tornar-me a fer castellera.
Gràcies a tots.
Salut i castells!
Anna Ferret

altres ulls
LA FE DELS XIQUETS DE REUS
Per bona part del món casteller, la imatge que ve a la ment
quan es pensa en els Xiquets de Reus és la del tres de nou
amb folre descarregat en el Concurs de 1996. És força
natural, tenint en compte que és la màxima construcció
de la trajectòria de la colla, i que a més es va assolir en el
que, mal que pesi a alguns, és el major i
millor aparador del món casteller. A més,
aquell tres de nou es recorda perquè la
seva execució va ser brillant. Jo vaig veure
aquell tres de nou des de la grada, com un
espectador més, moderadament aﬁcionat
als castells. Probablement aquella fos la
primera ocasió en què veia als Xiquets
de Reus, i –no vull mentir- bàsicament
em va fer ràbia que amb aquella actuació
passessin per davant de les colles de
Tarragona.

Amb altres ulls
tarragoní. I també en Sant Peres i Misericòrdies d’una
rivalitat gairebé vallenca amb els Ganxets de Reus, lluitant
per descarregar el dos de set.**
Què va fer possible aquesta recuperació? Això ho haurien
d’explicar els mateixos protagonistes. Intueixo que des del
punt de vista estrictament casteller va ser clau no perdre
el cinc de set, però suposo que el més important va ser
l’amor propi i la fe, molta fe, que hi van posar persones com
l’Enric Puyuelo, l’Antoni Cano, el Roger Ciurana, el Roger
Juanpere, el Francesc Valls el Jordi Peñalver i molts d’altres.
Podem pensar que el període de recuperació va ﬁnalitzar,
curiosament, de nou a la plaça de braus,
amb el dos de vuit amb folre carregat el
2006. Ara hem entrat en una nova fase
en què la colla lluita per assentar el seu
nivell.

Aquests són per mi els Xiquets de Reus, la
colla que he après a respectar. No els que
van descarregar el tres de nou al Concurs,
sinó els que quatre anys més tard
continuaven posant-se la camisa per fer el
cinc de set, els que van patir dues llargues
temporades per tornar a carregar el dos
de set, els que van aguantar la travessa
Vaig començar a tenir un contacte real
del desert sense castells de vuit. Potser és
amb els Xiquets de Reus a partir de
una imatge menys glamourosa, però a mi
setembre de 1999, quan vaig assumir
em sembla tant o més exemplar, i potser
la informació castellera del diari El Punt.
ﬁns i tot ens diu més sobre els castellers
Els Xiquets de Reus que em vaig trobar
reusencs. Contra l’èpica del que guanya,
en aquell moment eren molt diferents.
L’any 2000 probablement va ser el més
4de8 recuperat el 2002 l’èpica del que es nega a perdre. I si mai
una colla passa de la glòria a l’infern, que
delicat de tota la seva història: en quatre
demani als Xiquets de Reus: ells hi van ser i se’n van sortir.
temporades havien passat del tres de nou al cinc de set
No tothom pot dir-ho.
com a millor castell. Recordo, tot just a l’inici de l’estiu, una
assemblea extraordinària davant una crisi que ja no només
era de resultats, sinó també social*. Suposo que, havent
Guillermo Soler
tocat fons, l’assemblea va marcar un punt d’inﬂexió: a partir
Subdirector del programa “Quarts de Nou”
d’allà va començar la recuperació.
Val a dir que no parlem aquí de resurreccions miraculoses,
d’aus fènix que ressurgeixen de les seves cendres com per
art de màgia, de l’heroi aparentment vençut que en el darrer
instant engalta un cop guanyador al dolent i el venç... No,
aquí del que parlem és d’una recuperació treballada dia a
dia, assaig a assaig, actuació a actuació, durant un període
llarg d’anys. Una recuperació feta a base de suor i alguna
caiguda, patint per pujar cada esglaó. Una recuperació que
es va anar construint lluny de les diades més mediàtiques,
a places com Alforja, Cambrils o ﬁns i tot el Cós del Bou

* I recordo, també, com vaig poder assistir a tota l’assemblea sense que
ningú qüestionés la meva presència allà, en un gest de transparència poc
habitual en el món casteller.
** Si se’m permet un parèntesi, resulta curiós el paral·lelisme que es pot
establir entre Reus i el Vendrell. En tots dos casos, l’any 2000 va suposar que
la colla novella (Ganxets i Colla Nova), dominant el dos de set, superava la
més veterana (Xiquets i Nens). Incapaços d’apujar el llistó i consumits per
les dinàmiques internes, tant els Ganxets com la Nova desapareixien pocs
anys després, mentre que Xiquets i Nens gaudeixen ara de bona salut. Una
prova que la solidesa dels fonaments com a entitat és més important que
els resultats purament castellers?
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Es nota que va ser una trobada castellera,
amb el retard corresponent. Un parell
de redactors de l’aleta ens trobem amb
el Jordi Brunet de 31 anys, membre de
la Colla des del Novembre de 1992, ha
fet de baix, segon, contrafort i lateral;
Sandra Llauradó, 23 anys, contrafort, va
entrar l’octubre del 2006; Jordi Bros de
27 anys, membre des del 2004, ha fet
de lateral, segones mans i segon vent.
1.Pregunta obligada: com vàreu fer
cap a la Colla?
Brunet- A mi sempre m’havien agradat
els castells i va ser arran de la insistència
d’un company de classe que em vaig
decidir a fer el pas. El cert és que quan
vaig tenir clar que volia fer castells
vaig estar uns dies pensant per quina
de les dues colles que hi havia llavors
em decidia. Però ﬁnalment i gràcies a
l’amic, vaig acabar triant els Xiquets de
Reus.
Sandra- La meva germana i la meva
cosina havien entrat pel Concurs i
després d’insistir una mica vaig acabar
venint. I per la Diada de Sant Jordi de
l’any passat ja estrenava camisa.
Bros- El fet casteller ja m’agradava de
feia temps, però com que sóc diable
des de fa onze anys, havia de repartir
el temps. Al ﬁnal però, em vaig acabar
decidint per l‘impuls del Roger Juanpere
i el Roger Ciurana.
2.Des que hi sou, quin moment ha
significat alguna cosa important per
a vosaltres?
Brunet- Per mi el 3de9 que vam fer
al Concurs del 1996 en què vaig

Vine al

REUS DEPORTIU
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fer d’agulla. El recordo
perfectament, tinc gravats a
la memòria tots els moments
del castell. La veritat és que
no em vaig adonar que s’havia
carregat i el primer cop que
vaig aixecar el cap ja baixaven
els quints.
Sandra- La caiguda del 2de8
per la Diada de Misericòrdia
de l’any passat. Suposo que al
veure com es treballava dia a
dia, l’esforç amb que s’hi havia
treballat... veure que no és
descarregava em va quedar
un rau - rau a dins.
Bros- El 4de8 de la Diada de la
Colla del 1993. Jo encara no
era de la Colla però va ser el
moment en què vaig decidir
fer el pas i entrar. Veure com
es recuperaven els castells de
8 després d’alguns anys... vaig sentir
l’esperit de Colla en aquell moment.
3.Quina creieu que és la principal
virtut de la nostra Colla?
Brunet- La capacitat de reacció que té
en els moments crítics. I és un fet que
s’ha vist amb els anys.
Sandra- Que passi el que passi sempre
hi ha gent que està al peu del canó, hi
ha un nucli dur que sempre hi és. A més,
també cal destacar el bon ambient que
s’hi respira.
Bros- La seva capacitat integradora entre
diferents generacions. Comparada amb
altres entitats de les que he format part,

en aquesta és més fàcil relacionar-se
amb tothom, des de nens de dos anys
ﬁns a persones grans. Aquesta capacitat
de cohesió i relació et permet veure un
mateix fet des de perspectives diferents,
des de diversos punts de vista.
4.I quin és el seu pitjor defecte?
Brunet- Que en els mals moments
apareixen masses savis.
Sandra- Les males llengües i el safareig
mal intencionat a la Colla. Ja no només
temes personals sinó també en temes
castellers.
Bros- No sé si dir-ne defecte o virtut, però
la xiquet-dependència que provoca. El

977 328 399

interrogants

Bros- Sí. És una oportunitat
més per a la Colla per assolir
els seus reptes castellers
personals. A més, és una diada
important on compartim plaça
amb colles de primera ﬁla.
6. Anireu a veure el concurs?
I si hi aneu, des d’on de la
plaça?
Brunet- No hi aniré perquè
estaré fora, i si estés aquí,
tampoc
no
hi
aniria.
Veuria el resum per la tele,
tranquil·lament assegut al sofà
de casa.

no saber veure la meva vida fora dels
Xiquets de Reus. Des que en formo part
planiﬁco la meva vida en funció de la
Colla, per exemple, les vacances.
5.Concurs sí, o Concurs no?
Brunet- No. Bàsicament, i per fer-ne un
resum, per mi els castells no són una
competició com la que es viu en el
Concurs.
Sandra- Sí i no. Per una banda, sí per tot
el que comporta: una actuació més, pot
fer enganxar més gent... Però no per la
competitivitat amb els altres que s’hi
viu, perquè els castells no es fan per
això, sinó per fer el que un sap que pot
fer.

Sandra- Des de les graderies,
ben acompanyada d’una bona
cervesa i els amics, i disfrutar
per una vegada de
veure els castells des
de fora i sobretot a
l’hombra.
Bros- Si no hi ha cap
contratemps, si que l’aniré a
veure. Si hi vaig, segur que
estaré a l’arena per viure els
castells a tocar, sentir els
comentaris i viure des del bell
mig de l’olla, la rivalitat, els
nervis i la passió. Serà un gran
concurs.

Interrogan

ts

d’aspirar en quatre o cinc anys.
5d7 a Cambrils
Sandra- No sabria dir un pronòstic, però
sí que tinc clar que anirem millor del
que estem fent ara.
Bros- Jo castellerament crec que els
límits de la Colla són castells de 8 i ½.
D’aquí cinc anys veig possibilitats de
tenir el pilar de 6, el 4de8 amb agulla i
potser algun castell de 9.
Moltes gràcies a tots tres, hem passat un
altre vespre tan agradable com els que
ens han precedit fent aquesta secció.
Aquestes estones valen força la pena.
Consell de Redacció

7.Us atreviríeu a fer un
pronòstic per a la Colla
d’aquí a cinc anys?
Brunet- Crec que si la Colla
funciona, hauríem de poder
fer un 2de8 amb folre, un 5de8
i un 3de8. Si anem amb peus
de plom és al que hauríem
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Especial
Les festes de Misericòrdia
Com cada setembre, arriba la festa
major de Misericòrdia. Sempre s’ha dit
que aquesta és la festa major petita
de la ciutat, però d’uns anys ençà
l’organització intenta canviar aquest
sobrenom pel de la Festa del Foc. Un dels
actes més tradicionals com és la baixada
del seguici al santuari s’ha deixat de fer
a la tarda per a passar-ho al matí per tal
de donar més protagonisme al Ball de
Diables que fa la seva baixada per la
tarda i, a més, també tenim el Correfoc
que enguany es farà el dissabte dia 20.
Entre els actes més destacats de la
festa major hi ha els concerts i festivals,
la diada castellera, el rosari de torxes
i els balls del seguici de la vigília de
festa, la baixada del seguici al santuari
i la ballada d’elements, la baixada dels
diables, la carretillada i el castell de
focs. Castellerament parlant, enguany
l’activitat comença el dissabte 20
a la tarda, quan es durà a terme la
Diada Castellera de Misericòrdia a la
plaça del Mercadal i on, a banda de la
nostra Colla, també hi participaran els
Capgrossos de Mataró i la Colla Joves
Xiquets de Valls.
Cal destacar que el dia 20 hi ha
una gran concentració d’actes que
provocarà, per exemple, que a mitja
Diada Castellera passin per la plaça
del Mercadal els gegants participants
a la Trobada de Gegants que organitza
cada any la Colla Gegantera de Reus. Ja
al vespre, com hem comentat abans, hi
ha el tradicional A Reus Correfoc! Que,
com cada any, aplega un gran nombre
de Colles de Diables i Bèsties de Foc
d’arreu del pais.

Fins el dia 23, ja no trobem la següent
activitat de la Festa on hi participem: és
la Festa Major Petita. És el moment de
lluïment per a la nostra canalla, durant
la cercavila que comença a l’IMAC i
passa pel carrer de Sant Joan, plaça de
Prim, raval de Jesús i el carrer de Jesús,
fan pilars caminant que ﬁnalitzen amb
l’actuació al Mercadal, on realitzen
castells formats per la canalla de la
Colla.
El dia 24, ﬁns fa uns anys, donat que
aquesta festa havia estat sempre molt
religiosa, no es realitzava gairebé cap
acte al carrer i això feia que no es respirés
massa l’ambient de Festa Major. Des de
fa uns anys però, el fet que apareguessin
nous elements i es programessin més
actes, ha fet que es visqui l’ambient de
vigília de Festa Major i la gent surti al
carrer. El Bou realitza la seva cercavila a

la mateixa hora en que el Seguici Festiu
de la ciutat està cridat a sortir al carrer
a anunciar que som a la vigília de Festa.
Cada grup fa la seva cercavila i es troben
tots cap a dos quarts de nou al Mercadal
per a fer els últims balls, conjunts o no.
Les revetlles i el Rosari de Torxes, posen
el ﬁnal a la vigília de la Festa Major.
Segons diu la història, el 1592 la pesta
feia estralls a la vila i no se sabia com
combatre-la. El 25 de setembre d’aquell
any Isabel Besora es va presentar al jurat
en cap, Joan Olivers, dient que la Verge
Maria se li havia aparegut i li havia
encarregat que s’encengués la candela
que cremava des de temps antics (des
de 1530) davant el sagrari, i així la pesta
s’acabaria. Els jurats no en van fer cas, la
titllaren de visionària, i li varen demanar
proves del que deia. La noia va tornar al
camp on segons ella se li havia aparegut
la Mare de Déu, i després de pregar, se
li tornà a aparèixer; Isabel li va explicar
que els Jurats no la creien sense proves
i la Mare de Déu, amb la seva mà, va fer
aparèixer la rosa de Reus a la galta de la
noia (es diu que va ser amb un petó). Si
bé de sempre ha circulat la hipòtesi que
va ésser aquest esdeveniment el que va
establir el símbol de la vila, la realitat
és que, com que el símbol ja existia, el
suposat miracle només podia ser una
representació de la ciutat.
Per recordar aquest esdeveniment,
el dia 24 de setembre de cada any al
vespre es fa el Rosari de Torxes. La gent
es troba a la plaça de La Pastoreta i,
amb una torxa a la mà, caminen ﬁns al
Santuari de Misericòrdia tot resant.
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Monterols, fou traslladat al Santuari de
Misericòrdia l’any 1602 i es podrà visitar
dins el cambril.
A les dues, els membres dels elements
festius s’apleguen als jardins del Santuari
per tal de dinar plegats. Seguidament
els cafès, licors, migdiada, jocs i altres
activitats serveixen de precedent
als balls dels grups ﬁns a les set de la
tarda, moment en el que la nostra Colla
realitza l’última actuació de les Festes
davant del Santuari.
Mitja hora més tard que la nostra
actuació, comença la baixada dels
Diables pel passeig, omplint de fum i
soroll tot el camí ﬁns el Santuari, dins del
qual l’Àliga estarà fent l’emotiu i difícil
de veure, degut a la gran quantitat de
gent que s’hi aplega per veure’l, Ball
Solemne curt.

La gent que no és tan religiosa, s’aplega
a les revetlles que hi ha organitzades
a diversos llocs de la ciutat per tal de
ballar ﬁns que el cos aguanti... o acabin
les orquestres. Enguany hi ha diverses
propostes, a dos quarts d’onze a La
Palma hi haurà l’Orquestra Cadillac,
a mitjanit a la plaça d’Anton Borrell hi
haurà les orquestres Mitjanit i Tràﬁc i
al llac del Parc de Sant Jordi hi haurà la
revetlla electrònica dels Perejil’s Sound.
I ja som al dia de Festa Major, a les 8
del matí comencen les matinades des
del Mercadal. Els grups de grallers de
la ciutat faran sonar gralles i caixes
pels carrers del centre per tal d’anar
despertant als que dormen i avisar-los
que és Festa Major. A la mateixa hora
els Diables fan el mateix des de la plaça
de Catalunya però a la seva manera, els
tabals i la pólvora són les seves armes
per a despertar la gent.

A les deu del matí, des del campanar
s’anuncia que és Festa Major i els
Nanos, la Mulassa, els Gegants i l’Àliga
surten de l’ajuntament en direcció a la
plaça de la Pastoreta per tal d’agruparse a la resta d’elements festius i iniciar
la Baixada del Seguici a les onze. Els
grups festius comencen a avançar i
els nens i els grans s’acumulen pel
passeig de Misericòrdia per veure de
ben aprop els seus elements preferits.
Un cop el Seguici arriba davant del
Santuari, els elements es col·loquen per
tal d’efectuar la ballada conjunta que
omple de música i moviment la plaça.
Aquest any es viurà un acte especial, ja
que el Retaule de la Nativitat de Jesús
o Retaule de Betlem retorna al Santuari
després que es portés l’any 1935 al
Museu de Reus per tal de conservar-lo.
Aquest retaule, obra del pintor reusenc
Jaume Segarra l’any 1531 i situat
originàriament a la capella del carrer de

Un cop acabat el ball de l’Àliga, davant
del Santuari comença la festa del foc,
primer són la Víbria i el Drac els que fan
els seus balls ben carregats de foc i acte
seguit es duu a terme l’espectacular
carretillada del Ball de Diables. Aquest
és l’últim acte al Santuari i és el moment
de començar a acomiadar les festes
d’aquest any mentre anem cap al Parc
dels Capellans a veure el castell de focs
de ﬁnal de festes.
Cal dir també que tot i que les festes ja
hauran acabat, continuaran havent-hi
concerts i actes relacionats ﬁns el 28 de
setembre.
Consell de redacció
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Crònica
La temporada (Estiu 2008)
Després d’uns inicis d’estiu en els
que semblava que els Castellers de
Vilafranca, líders indiscutibles aquestes
darreres temporades, aﬂuixaven una
mica, ha arribat la revolució. Als verds
els ha costat molt passar Juliol i Agost.
Han fallat en els primers intents de
castells de gamma extra de l’any per les
Santes de Mataró, i han arrossegat molts
problemes amb el 3d9f amb canvis
d’alineació i alguna caiguda. Aquesta
situació ha fet que la Colla Vella de
Valls veiés la oportunitat de començar
a discutir-los el lideratge. El calendari
ha ajudat fent que en una setmana les
dues colles es trobessin tres vegades
seguides a plaça: El Catllar, l’Arboç i Sant
Fèlix.

vegada. La reacció de Vilafranca va ser
fulminant responent amb el mateix
castell encara que no l’havia assajat en
tota la temporada (de fet ni se l’havien
plantejat). L’endemà a l’Arboç els verds
descarregaven el 3 i el 4d9f. La Vella
insistia amb el 3d8a però fallava amb el
4d9f.

3de8a de la Vella

Sant Fèlix es veia a priori com un
duel a dos amb les altres colles fent
d’acompanyants. Tot esclata però en
una diada de les que fan aﬁció. En 4
hores el G4 fa 12 castells de 9, 7 d’ells de
gamma extra.

És el primer Sant Fèlix des de l’any
2001 en que totes les 4 colles fan algun
castell de gamma extra. El Castellers
de Vilafranca surten molt reforçats de
la diada i encaren el tram ﬁnal de la
temporada amb una conﬁança que
abans de Sant Fèlix semblava que
havien perdut. La Vella aconsegueix dos
castells de gamma extra quan altres anys
tant sols havia arribat a la gamma bàsica
de 9. La Joves es reivindica i es posa
“en el mapa” de les colles que aspiren
a guanyar el concurs si afegeix algun
castell net al 5d9f. Minyons aguanten el
ritme dels del davant. Tothom va sortir
content de plaça, amb 4 colles això ja es
demanar bastant.

El balanç colla per colla és espectacular.
Castellers de Vilafranca 4d9fa, 2d9fm,
3d9f i p8fm descarregats. El “conformarse” amb un 3d9f a la tercera ronda és el
secret que fa que la diada es veiés per
ells com un triomf absolut, enlloc d’anar
per un castell superior i acabar tenint la

Les Colles de Tarragona han sortit de
Sant Magí quasi a l’inrevés de com
havien arribat. La Colla Jove venia de fer
un bon inici de temporada, amb forces 2,
3 i 4d8 ben fets. Amb la voluntat d’esvaïr
dubtes d’altres temporades van decidirse pel 4d9f com objectiu anunciat

5de9 de postal de la Joves

Al Catllar la Vella obria la caixa dels
trons tirant el 3d8a, castell que els
verds s’havien “inventat” la darrera
temporada i havien fet tant sols una
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sensació d’haver-se quedat a mitges. El
primer Sant Fèlix en vint anys en que
els verds descarregaven tots els castells
que portaven a plaça. Colla Vella de
Valls 3d9f, 3d9fa (intent), 3d8a, 2d9fm
carregat i pd8fm també carregat. L’intent
de 3d9fa és el primer de la història i
pel que es va veure a plaça encara li
faltava molt d’assaig. El pd8fm s’hagués
descarregat si l’enxaneta (molt menut)
hagués fet més via. Colla Joves Xiquets
de Valls 3d9f, 5d9f, 4d9f (al segon intent).
La gran sorpresa de la diada. El 5d9f
és el seu primer descarregat després
d’haver-lo intentat moltes vegades i
d’haver-lo carregat tant sols dues 2
(la primera fa ja 10 anys). Minyons de
Terrassa 3d9f, 5d9f carregat i 4d9f. Una
errada al tirar l’acotxador de la banda
del dos del 5d9f va fer que el castell
durés massa i va impedir que es pogués
acabar descarregant.

crònica

Crònica
Què es cou a la Coordinadora?
Un altre tema molt avançat és la negociació
amb la Direcció General del Servei
d’Emergències Mèdiques de la Generalitat,
per tal de solucionar, d’una vegada per totes,
el problema que representa la absència per
trasllat de les ambulàncies a plaça. La cosa
va per molt camí i ven aviat podrem gaudir
de serveis continuats a totes les places
sense costos addicionals pels organitzadors
de diades; colles, ajuntaments....

En el darrer número vàrem fer un repàs dels
principals fronts oberts a la CCCC aquesta
temporada. Des d’aleshores, s’ha continuat
treballant sobretot en els tres prioritaris:
► Renovació de les pòlisses d’assegurança:
es busca assolir la màxima cobertura per a
tota la comunitat castellera. L’assegurança
actual és difícilment millorable, però
encara hi ha alguna cobertura que no
tenim. De totes maneres, les negociacions
van per bon camí i s’obtindran millores
signiﬁcatives.
► Casc de dosos: el projecte va a tota vela.
Ja s’ha pogut avaluar el primer prototip,
on la nostra canalla en va ser protagonista
juntament amb la de les colles vallenques
i la de Castellers de Vilafranca. Ara el
procés està en la incorporació dels canvis
suggerits ens els informes de totes quatre
colles. Abans d’acabar la temporada
tindrem prototips deﬁnitius per ser provats
a plaça i a l’assaig.

Per acabar, m’agradaria dir que estem a
punt d’encetar a la CCCC tot un seguit de
reﬂexions que de ben segur no passaran
desapercebudes pel món casteller doncs ja
comencen a crear debat, i de ben segur que
la CCCC hi te molt a dir. Aquí en van tres:
- Cal seguir considerant els castells només
carregats efectes com a castells bons?
- És bo el creixement dels castells fora de
l’àmbit dels Països Catalans ?
- Davant el canvi d’hàbits de l’espectador
casteller, ha quedat obsolet el format de les
3 rondes ?

4de9fa dels Verds
(enlloc del 3 com d’altres anys). A l’hora
de la veritat el tronc va resultar una
mica massa “tou” i el 4d9f es va quedar
en intent. El Xiquets de Tarragona, en
canvi, no havien pogut ni descarregar el
2d8f però Sant Magí va estar amb ells.
Van aconseguir descarregar no tant sols
el 2d8f sinó que també el 3d9f. Era el
primer de la colla per aquesta diada i el
primer de 9 per Sant Magí en 10 anys.
La resta de colles capdavanteres de
la zona de Barcelona fan vacances a
l’estiu i tornen a iniciar les actuacions a
començaments de Setembre. No tenim
per tant novetats d’elles.
El concurs es presenta com el més
interessant de les darreres edicions.
Les dues colles de Valls tenen castells
suﬁcients per poder guanyar a uns
verds que veuen com el seu objectiu
de guanyar el seu quart concurs
consecutiu (cap colla ho ha aconseguit
ﬁns ara). Els Xiquets de Reus ho veurem
des de la grada (qui hi vulgui anar, és
clar!). Aquesta temporada el 2d7, 4d8
i d’altres hauran d’esperar ﬁns ﬁnal de
temporada. Tal com dèiem a la darrera
crònica, enguany toca anar a poc a poc i
amb bona lletra.
Pepe Peñalver

Com sabeu la nostra colla és membre des
de fa bastants anys de la junta de la CCCC,
i el seu representant no és altra cosa que
la veu dels Xiquets de Reus dins l’òrgan
que representa i vetlla pels interessos de
la totalitat de colles, per la qual cosa és la
veu de tots vosaltres, els seus membres. No
cal dir que qualsevol consulta, proposta,
queixa o comentari serà recollit i transmès
docs, encara que costi de transmetre, la
Coordinadora som tots.

► Pla de comunicació de la CCCC: aquest
projecte està força avançat, està dirigit per
l’empresa de la periodista Sílvia Cópulo,
i té la ﬁnalitat de millorar d’una manera
substancial, i ens agradaria que deﬁnitiva,
la relació de les colles amb la CCCC, així
com la de la CCCC amb els mitjans de
comunicació i la societat catalana en
general.

Quim Vilafranca i Pijoan
Representant dels XdR a la CCCC

Millors Castells del 2008*
4d9fa

C. Vilafranca (1)

5d9f

J. Valls (1), Minyons (1c)

p8fm

C.Vilafranca (1+1c), V.Valls (1c)

2d9fm

C. Vilafranca (1), C. V.Valls (1c)

3d9f

CV (7+2c), V.Valls (6), Minyons (5),
J.Valls (3+2c), C.Mataró (3), X.Tarragona (1)
* A 7 de Setembre de 2008

17

La canalla
Activitats
Calor? Doncs a l’aigua!
El passat dia 10 d’agost tota la canalla (i acompanyats) vam
quedar de bon matí a la plaça de les Oques, com molts
diumenges de l’any, però aquest cop sense camises, faixes i
cascs, que vam canviar per tovalloles i banyadors per anar…
a l’Aquopolis!
Hem de confessar que estàvem tots una mica nerviosos i
ansiosos, amb la motxilla plena penjada a l’esquena i els
banyadors ja sota la roba, no fos cas que perdèssim un sol
segon abans de poder remullar-nos. Quina il·lusió poder anar
a llançar-nos per tots aquells tobogans amb els amics que hem
fet a la Colla. No vèiem el moment de ser allà.
En arribar vam tenir sort, i la cua que vam haver de fer tampoc
no va ser gaire llarga, perquè com nosaltres erem un d’aquells
grups grans (en nombre volem dir, no pas de tamany) vam
entrar tots junts per una altra porta! Si hagués estat per
nosaltres, en aquell precís moment ens hauriem llançat tots
corrent cap aquella atracció blava o cap a la piscina d’ones, però
ens havíem d’organitzar. O sigui que vam haver de fer grupets i,
llavors sí, ja vam poder marxar, a disfrutar de totes les atraccions
d’aigua!
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Oh! Que bestial baixar amb la planxa vermella, que semblava
que se’t faria un tall de digestió, però després... va ser súper
emocionant! I “la U” pels atrevits, grans i petits! Perquè a la
planxa, ens van planxar una mica, ja que després de fer la cua,
algú no va poder entrar...
La baixada de 6 en 6 pel tobogan tou és tot un clàssic i “mola”,
perquè hi podem baixar alhora, i fer carreres a veure qui arriba
abans, qui es gira de costat, o qui acaba entrant a l’aigua de
cap. Els més peques també s’ho van passar d’allò més bé i van
poder gaudir de les ones sense sal, la “tortuga” i altres tobogans
i tubs aquàtics.
A última hora tots vam voler repetir a algun lloc o altre i, com
era d’esperar, es va fer una mica més tard de l’hora acordada.
Però l’alegria d’aquelles cares –on també s’hi reﬂectia una mica
de cansament i l’efecte del sol- pagaven la pena. Ens ho havíem
passat geniaaaal.
Tots esperàvem repetir i ja fèiem plans i per buscar noves
ocasions on poder estar tots junts!
Equip de Canalla

la canalla

La canalla

Coneix la nostra canalla

Des de l’Aleta volem presentar-vos poc a poc totes i cadascuna de les peces que formen part de la canalla dels Xiquets de Reus.
No serà una tasca facil, doncs darrerament hi ha hagut una entrada molt important de canalla gràcies a inicitaives com ara
l’Escola de Castells, però mirarem de fer el possible per què els aneu coneixent a tots.

Edat: 7 anys
Any d’entrada a la Colla: 2008
Posició: Acotxador
Com vas entrar a la Colla? Un amic em va convidar
una festa que es va fer per la canalla al local i em va
agradar i m’hi vaig quedar.
Castell preferit? El pilar de 5
Per què t’agrada ser dels
Xiquets de Reus? Perquè fem
castells i faig molts amics

Adrià
Masero
Marc
Masero
Edat: 10 anys
Any d’entrada a la Colla: 2008
Posició: Dos
Com vas entrar a la Colla? Vaig venir a la “Festa de
la Canalla” de la Colla i em va agradar veure com
assajaven i vaig voler tornar.
Castell preferit? El pilar de 8 i el 5 de 7 amb agulla
Per què t’agrada ser dels Xiquets de Reus? Perquè
m’agrada fer castells i veure com els fan. Com que
fem moltes sortides puc veure els castells de les altres
colles. I he fet molts amics.

Edat: 14 anys
Any d’entrada a la Colla: 2005
Posició: Quart i ajudo de l’equip de canalla amb els
més petits.
Com vas entrar a la Colla? El meu germà ja era de la
Colla i un dia vaig venir amb ell per veure-ho i ja vaig
començar a fer el circuit.
Castell preferit? el 5de8
Per què t’agrada ser dels
Xiquets de Reus? M’agrada
perquè conec a molta gent,
fas amics i a més fem moltes
sortides..

Lourdes
Reyes
Giulia
Carfora

Edat: 9 anys
Any d’entrada a la Colla: 2008
Posició: Dos
Com vas entrar a la Colla? Havia vist la Colla per
Sant Jordi i vaig insistir a la mare perquè em portés a
l’assaig.
Castell preferit? El pilar de 5
Per què t’agrada ser dels Xiquets de Reus? Perquè
pujo als castells, assagem i em diverteixo amb nous
amics.
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Noves camises
Entregades a les sortides de Vic i Sant Pere (Juny 2008)
L’entrega de la camisa d’una colla castellera no pot plantejar-se com un tràmit protocol·lari més. Rebre la camisa implica tenir la
conﬁança de la colla, passar-ne a ser ambaixador davant de la ciutat i la societat en general, i hauria d’anar lligat al paper actiu
(tant a plaça com als assajos) de qui n’és dipositari. Amb camisa tots som iguals, castellers, un col·lectiu on prima l’esforç conjunt
per sobre de la individualitat. Rebre la camisa avellana és, doncs, rebre un premi a la dedicació, la constància i la voluntat de
participar com a una peça més no solament dins les estructures que construïm, si no com a un membre més de la de la gran
familia que som els Xiquets de Reus.
Per això, des de l’aleta i a partir d’ara, mirarem d’anar-vos presentant aquells que, s’han convertit en portadors de la camisa
avellana.
En aquest número concret de l’aleta, ha estat un mal de cap aconseguir prou espai per encabir totes les camises noves que s’han
entregat des de la Diada del Mercadal de l’any passat. Això, sense dubte, ha de ser motiu d’orgull per a la Colla, doncs és un senyal
inequívoc de que hi ha una entrada molt important de gent nova, que esperem poder veure durant molt de temps tan a plaça
com al pati d’assaig.

HÉCTOR MONTUENGA SÁNCHEZ
27 anys, de Riba-roja d’Ebre però viu a Reus. Ferrer de professió, músic de vocació.

Héctor Montuenga

Afeccions: La música (Rock). Toco al grup Good Child i estem en procés de gravar una maqueta.
Com arriba a la colla?: A través del calvo i després de molta insistència de vàries persones de la colla.
Primera persona que va conèixer: El Joan Joier, el Jordi Canela, la Núria de Badalona...
Gent que ha retrobat a la colla: El David Zaragoza (del Reus 5), el Gerard (Baiget) de la Salle...
Segona colla preferida: No en tinc cap però crec que guanyaré punts si dic la Vella.
Castells preferits: m’encantaria veure el 3de8ps i com a castell nostre el 2de8 amb folre.
La frase: “Sexe, alcohol i Rock’n’Roll”
L’aleta pregunta: En aquest ordre?

MERCÈ BATET LAFARGA
58 anys, de Barcelona. Fa 6 anys que visu a Reus però son pare era de Vinyols i té família a Riudoms i Riudecanyes. De jove
auxiliar de clínica, més tard taquillera i, en l’actualitat, viure. Cantant de vocació.
Afeccions: Ara, els castells (em motiva molt), la música (m’encanta Mozart i Chopin) i els gossos (en tinc dos i m’agradaria
poder estar en una protectora d’animals). Abans: el cinema.
Com va arribar a la colla?: A Barcelona ja hi anava per festa major i al vindre a Reus la meva neboda em va dir fes-te’n,
fes-te’n i al ﬁnal la Montse (Rubió) va dir de venir-hi juntes.
Primeres persones que va conèixer: El Pau, el Jordi Badia, la Montse (del pis), l’Agnès, i ara molta més gent.
Una actuació o plaça castellera: Sant Pere i concretament la sortida de completes i el pilar caminant, em va emocionar.
Castells preferits: el pilar caminant i després tots en general.
La frase: “Quan treballava al cine hi tornava els dies de festa per poder veure les pel·lícules”
L’aleta comenta: Si t’agafes els castells tan fort hauràs de venir al local els dies en que no s’hi facin castells.

Mercé Batet

MONTSE RUBIÓ I FERNÁNDEZ
50 anys, de Reus. Tinc sang pelacanyes, no ho puc negar, però sóc molt ganxeta. De professió: pren el pèl i els cuartos
(perruquera), i de vocació, el que diu tothom, actriu, cantant i... patinadora! (ho vaig ser amb Patins Reus).

Montse Rubió
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Afeccions: Llegir, nedar, bicicleta i fer bromes a la gent.
Com va arribar a la colla?: Primer vaig ser xiqueta però vaig acabar als ganxets. Feia temps que volia tornar a fer castells
(ho porto a la sang, el meu tiet avi feia castells a tarragona), li vaig dir a la Mercè (Batet) i totes dues vam fer cap aquí.
Primeres persones que va conèixer: El Joan Joier (parlant al bar), el Ricard Simó i més gent.
Una actuació o plaça castellera: Sant Pere m’agrada i també Santa Úrsula a la plaça del Blat.
Castells preferits: el 5d8, la torre de 7, el 3d9f, els castells per sota i el 4d9 net, el súmum.
La frase: “Quan hi havia les dues colles jo era de les que es posava a la pinya dels altres. Primer som persones, la resta és
rivalitat, que pot ser bona ﬁns a cert punt”.
L’aleta comenta: Els comentaris no són necessaris, chapeau.

noves camises

Noves camis

es

MIREIA MARQUÈS CASASOLA (la Veterinaria)
28 anys. Nascuda a Tarragona, ha viscut a l’Ametlla, treballa i viu a Tarragona però fa vida a Reus. Veterinària de professió.
Afeccions: Els castells, sortir/quedar amb els amics, ballar, fer excursions per la muntanya...
Com va arribar a la colla?: Un dia a l’escacs amb ma germana (l’Emma), vam conèixer el Canela, el Brunet i el Nacho i a partir
d’aquí vam començar a venir.
Primeres persones que va conèixer: Els tres de l’escacs, l’Anna Sanz, el Ricard (Simó), la Núria Parisi, la Lourdes i més gent
que segur que em deixo.
Una actuació o plaça castellera: La meva primera actuació amb els Xiquets, a Cornellà (la Jordiada), per ser la primera que
vaig viure des de dins.
Castells preferits: M’agraden molt els dosos, però també em faria molta il·lusió veure castells de nou pisos (nostres).
La frase: “Doncs... potser... d’això... ara no ho tinc clar...”
L’aleta comenta: Sort que a l’hora de decidir-se d’entrar a la colla ho va tenir clar de bon principi.

Mireia Marquès

EMMA MARQUÈS CASASOLA
32 anys. De Tarragona, però vivint a l’Ametlla de Mar. Professió: Metgessa de família (també li hagués agradat ser
veternària).

Emma Marquès

Afeccions: Els animals (tinc gos i un aquari), la lectura, el cine, el teatre...
Com va arribar a la colla?: A través del Brunet i el Nacho. Els vam conèixer a l’escacs amb ma germana i vam entrar juntes.
Primeres persones que va conèixer: La gent de l’escacs, el Ricard (Simó) i la Montse Llauradó.
Una actuació o plaça castellera: De moment cap, n’he fet 8 o 9 com a màxim, pregunta-m’ho d’aquí uns quants anys!
Castells preferits: No en veig casi cap. Als nostres estic de crossa i als dels altres hi vaig de tap. Però potser el 2de7, que el
trobo més esvelt.
La frase: “Jo no n’entenia un pijo de castells i ara crec que segueixo sense entendre’n”
L’aleta comenta: Això rai, t’enxufem el Joan Bofarull una estona i ja veuràs!

ESTANISLAO GONZÁLEZ (Tani)
38 anys, de Reus (nascut, casat i... això encara no). De professió maquinista i paleta (polivalent vaja), de vocació li hagués
agradat ser futbolista i, posats a triar, en Butrageño.
Afeccions: Futbol (però mai no es té temps), sofaning, la música...
Com va arribar a la colla?: Pel Sergi (mon ﬁll), vam anar a Misericòrdia, va dir que volia pujar i mira...
Primeres persones que va conèixer: El Roger Ciurana, el Ricard Simó y esta mujer (assenyalant la Loli)
Colles preferides: La Vella. No sé, em sona de sempre, d’haver-la sentit anomenar. Al principi pensava que només ni hi
havia 2 o 3 i prou i després te n’enteres que n’hi ha a tot arreu.
Una actuació o plaça castellera: El pilar caminant de Sant Pere. No ho havia vist mai. Castells preferits: Els de nou (9d6,
9d7,...), per original. El 2 (nostre), trae faena y hay que echarle un par de pelotas.
La frase: “Me metí en el fregao sin comerlo ni beberlo pero me gustó”.
L’aleta comenta: Clar i sincer, no es podria expressar millor.

Tani

JORDI ARAGONÈS VILELLA (Pataquer)
26 anys, de Reus (de sempre). De professió ens confessa: “Buf que de què treballo? (mira cap dalt) Informàtic (per simpliﬁcar)”.
De vocació, provador de matalassos Pikolín.

El Pataquer

Afeccions: Una mica de tot, rugby, atletisme i altres esports una mica així... de risc. (Enric: i les dones, no menteixis..)
Gent que ha retrobat a la colla: L’Ignasi i el Miquel Àngel (d’atletisme), la Mireia (Herranz), el Gerard “Jerqui” de la Salle...
Com va arribar a la colla?: A través dels pataquers i pel gran discurs de lloança envers la colla de l’Enric.
Primeres persones que va conèixer: El Rafa, el Brus (pujant-li a sobre) ...
Colles preferides: Pataquers. (L’aleta comenta: Existeixen més colles a part de pataquers!). Doncs... Marracos? I sinó la Vella.
Una actuació o plaça castellera: 22 de maig (diada pataquera) i Sant Pere (vaig pujar en el meu primer castell avellana).
Castells preferits: Els que no cauen. I sinó els cincs (tant nostres com dels altres).
La frase: “Vine a pataquers, vine a pataquers, vine a pataquers...”.
L’aleta comenta: Enric, no manipulis les entrevistes sisplau!
Enric comenta: Massa tard.
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GERARD DEL RIO VIVAS (El Piruletas)
22 anys. De Reus (de sempre). Estudiant, amb vocació de bomber o arquitecte.

El Piruletas

Afeccions:: Bàsquet, Tae kwondo, beure birra, ...
Gent que ha retrobat a la colla: L’Alba Boj (tenim amics en comú)
Com va arribar a la colla?: Em feia gràcia provar això dels castells, coneixia el Pau que en feia i tot va venir rodat.
Primeres persones que va conèixer: El David Sanz, el Joan Joier, la Loli...
Colles preferides: Els castellers de Lleida (s’ho curren) i la Vella (hi conec un noi).
Una actuació o plaça castellera: Sant Pere.
Castells preferits: Els quatres per la comoditat de la posició en que estic, perquè el tres i el dos buf.
La frase: No és meva, és de determinada periodista després de fer un comentari una mica pujat: “Xiquets, xiquets, que
amb el micro se sent tot!”.
L’aleta comenta: D’aquí en ve el sobrenom? Pel color que et va agafar la cara?

DAVID ZARAGOZA JORDANA (El Trenetes, El Riera, El Arenillas, trieu el que vulgueu)
29 anys, de Reus de fa 5 o 6 generacions. De professió electromecànic, i de vocació mecànic de motos o biòleg-zoòleg.
Afeccions: Les motos, m’agradaria ser aﬁcionat als esports d’aventura, sempre m’han atret.
Com va arribar a la colla?: Perquè algú em va convèncer (qui m’entrevista) i perquè el Gerard (del Rio) s’hi va animar.
Primeres persones que va conèixer: El Joan Joier i les noies que em va presentar en arribar.
Gent que ha retrobat a la colla: Les cosines Llauradó (Jur, Cristina, Sandra i Griselda) del Ciutat de Reus, el Bartu, la Mercè
Balart (va ser profe meva de gimnàstica) i el Brunet (els seus pares tenien una llibreria al barri Gaudí).
Una actuació o plaça castellera: La diada de la farinera d’enguany (em vaig estrenar com a baix i em va quedar marcada la
costura de la samarreta).
Castells preferits: El tres (nostre) i el 9de7 que va desmuntar Sants enguany (impresionant veure tanta gent apilotonada).
La frase: “Sempre m’han atret els grans felins”.
L’aleta comenta: Traient-la de context (com és el cas) i fent un canvi de gènere...

El Arenillas

CONCEPCIÓ CASTRO DAMIÀ (Conxi)
34 anys, de Reus, ﬁlla de valencians. De professió dependenta (ara de baixa), i amb vocació de voluntària al càrrec de nens
disminuïts (de fet ho practica).

La Conxi
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Afeccions: Llegir (m’encanta). Llegeixo de tot, novel·la romàntica, narrativa, de por...
Com va arribar a la colla?: Pel meu ﬁll. Vam veure l’actuació de Misericòrdia i en Sergi, que és molt Spiderman, va insistir en
voler-ho provar. Vaig enviar un e-mail a la colla i de seguida em van contestar, i a partir d’aquí va acabar entrant-hi tots.
Primeres persones que va conèixer: La Montse Alegre, la Felisa, el Roger Ciurana.
Una actuació o plaça castellera: L’entrada del pilar caminant al Mercadal per completes, Sant Pere.
Castells preferits: Tots els que faci el meu ﬁll (està molt clar). I els del meu home també!
“M’agrada molt l’ambient de la colla i com porten la canalla. De seguida m’hi vaig trobar molt a gust”.
L’Aleta comenta: Benvinguda tu i tota la familia

gralles i timbals

Gralles i timba

ls

El repertori graller

En aquest número de l’Aleta parlarem de la nostra cercavila de
Misericòrdia. Abans però us farem una petita introducció de la
deﬁnició bàsica.
Cercavila: Acte en què una colla de castellers recorre els carrers i
places d’una població, acompanyat del grup de grallers i durant
el qual aixeca diferents castells, normalment d’envergadura
petita. La funció de la cercavila és anunciar la festa i, per tant,
fer saber que aquell dia hi haurà castells a la plaça: les colles
es dirigiran, en cercavila, ﬁns a la plaça Major, on aixecaran els
seus castells.
El dia de Misericòrdia, el 25 de setembre, comencem la nostra
cercavila des de l’extrem del Passeig Misericòrdia, tocant a la
Plaça de la Pastoreta. Acostumem a iniciar-la amb la peça
de l’Amigo (escrita el 1947 per Jaume Vidal, i dedicada a un
casteller de la Colla Vella dels Xiquets de Valls), i anem seguint
amb altres peces com la d’Els Falcons de Vilafranca (1984), Pas
doble popular, Foia, Els Jordis i l’Amadeu (1981, dedicada a
Foia

Jordi Roca, Jordi Ferrer i Amadeu Vives de Valls) o Bequetero
(per Gustavo Pacual) les quals anem alternant amb el Toc de
Castells, quan parem a fer algun castell o pilar.
Quan arribem al ﬁnal del passeig, es munta un pilar, el qual va
caminant ﬁns davant del Santuari, en aquest cas toquem el Toc
de castells ﬁns que l’anxaneta fa l’aleta i seguidament fem sonar
l’Entrada a la Plaça. Així acabem el nostre article i us desitgem
bona Festa Major de Misericòrdia.
Grallers dels Xiquets de Reus
Amigo
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La imatge

Un fet conegut dins món periodístic és
que l’estiu no genera notícies de gaire
entitat. Per això, si els breus de l’última
aleta tenien un tarannà comercial, els
d’aquesta tendiran cap a temes més
lúdics. Comencen els breus estivals!
Transsegre
El segon cap de setmana de juliol va
veure una concentració castellera per
terres lleidatanes, amb una intenció
clara: fer el primer pilar navegant de la
temporada.

Els participants en l’experiència però,
van acabar-se remullant abans del
que es pensaven doncs una temible
tempesta (després hi ha qui es queixa
de l’huracà Gustav) va caure sobre
Balaguer inundant carrers i arrassant
tendes de campanya, el que va fer que
els nostres herois acabessin dormint
al poliesportiu municipal (bé, això
de dormir és un dir). La tempesta es
repetí a l’endemà, fent del trajecte tota
una odisea. Tot i això, el diumenge, la
baixada va ser prou tranquila com per
poder entrar a Balaguer amb un pilar
navegant. Objectiu acomplert!
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Junta i tècnica de “patxanga”
L’inici de les vacances va veure
l’organització d’una cimera a l’estil de
les Nacions Unides, l’OTAN i el G8 tots
junts. Junta i Tècnica al complet es
van reunir per intentar trobar solució
als problemes del món en general per
acabar fent un dinar de germanor. Cal
agrair l’esforç de síntesi d’algun dels
ponents, gràﬁcs en mà. A pesar dels
intents perquè cert membre de la colla
aﬂuixés la mosca, al ﬁnal tothom es va
haver de rascar la butxaca.
Montalapinya
Tal i com algú ha comentat pel fòrum de
la colla, els darrers anys no ens fan cas
a la tele ni quan recuperem els castells
de 8 ni els folres, i sembla que només hi
hem de sortir quan un o altre fa quelcom
allunyat (i molt) del que és habitual -fer
el pallasso que en diriem-. I així deu
haver estat en aquesta ocasió, doncs
el programa Quarts de 9 va emetre
un tema made in el terrat, reversionat
en clau castellera i protagonitzat per
integrants de la Colla. A veure si d’ara
endavant els en donem més de raons...
Cinema a la fresca
Enguany els dimarts d’agost (després
d’assaig) han sigut testimonis de la
tranformació del patí d’assaig en una
sala de cinema. D’acord, sense butaques
reclinables ni crispetes.

breus

La cartellera però, ha estat força
variada, val a dir-ho: Next, Mi vida sin
mi, Crank i Nueve reinas, tot i que les
males llengües asseguren que hi havia
programades un parell de sesions
“extra” de cinemax molt educatiu (pels
estudiants d’anatomia sobretot), que
ﬁnalment sembla que van quedar-se
guardades a la recàmera. Potser si l’any
vinent ens portem millor...
Un casteller més
Seguint amb els nous castellers, hem de
donar la benvinguda al Joel Fernández
Herranz, que va arribar al món durant la
nit del 24 al 25 de juny.

El Joel, futur Enxaneta?
Permetent-nos fer un símil amb el món
eclesiàstic, ara que l’hem batejat, manca
veure si acaba per conﬁrmar-se. Sigui
com sigui, felicitats als pares i avis! (i a la
Colla, perquè amb la sang avellana que
li corre per les venes, i si els esmentats
pares i avis ho permeten, tenim tot un
casteller en potència).

què diuen

Què diuen de nosa

ltres?
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Properes actuacions
Dissabte 20 de setembre

Diada de Misericòrdia ( Pl. Mercadal - Reus )

Dimarts 23 de setembre

Festa major petita ( Reus )

Dijous 25 de setembre

Diada de festa major ( Reus )

Dilluns 29 de setembre

Inauguració mundial femení de futbol sala ( Reus )

Dissabte 4 d’octubre

Actuació a la Fira d’entitats de Reus ( Reus )

Diumenge 12 d’octubre

Actuació a Vilaplana

Diumenge 19 d’octubre

Actuació a Alcover

Dissabte 25 d’octubre

Diada de la colla
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