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Ha acabat la temporada castellera i s’acostuma a dir que 
és el moment de fer balanç. Quan fem balanç? Quan revi-
sem allò que fem? Teòricament en una activitat continuada 
en què cada cosa que es fa pot determinar allò que vindrà 
després, el balanç, l’anàlisi, ha de ser en continu. Passar re-
vista a allò que s’ha fet no ha de ser un acte protocolari a 
fi nal d’un període per donar una determinada imatge de 
cara enfora. 

Passar balanç és analitzar, tot sovint, com de prop o de 
lluny s’està d’allò que s’ha plantejat com a línia a seguir, i 
aplicar les mesures correctores perquè la desviació sigui 
mínima. Canviar tendències quan aquestes s’han consoli-
dat, és a dir, tard, resulta ja molt difícil perquè la desviació 
ja és massa gran. Potser ens sona això?
 
Passar balanç, fer autocrítica, té sentit quan es prenen i 
s’apliquen les mesures que hom ha considerat necessàries 
per, com dèiem, desviar-se el mínim d’allò que s’ha previst 
o bé per reorientar les previsions o la línia plantejada, si 
aquesta es considera errònia. Per tant, autocrítica o balanç 
ha d’anar associat a acció.

Per sort o per desgràcia però, els resultats no només són 
fruit d’un tarannà defi nit per l’entitat sinó de l’actitud i la 
participació de tots els qui en formem part. Una autocrítica 
simple i fàcil ens pot fer dir que no hem assolit allò que ens 
hem proposat i, per tant, ho hem fet tot malament. Podem 
caure fàcilment en la tendència del tot o res, sense matisos. 
Això és comprensible com a reacció impulsiva després de 
situacions de desil•lusió o desànim en què, un petit canvi 
ens pot portar de l’eufòria absoluta a la més amarga sen-
sació de derrota. 

Una bona orientació, planifi cació i defi nició no són sufi ci-
ents si darrera no hi ha la predisposició, la motivació i l’ac-
ció de cadascun dels membres que en formem part. Des-
prés d’un mes d’octubre molt engrescador pel que feia a 
treball en els assajos, a visualització de possibles fi tes més 
altes, gairebé a tocar de la mà, tot mirat i mesurat amb pre-
caució i sense estirar més el braç que la màniga, l’actuació 
de la Diada de la Colla, deixa un mal regust i una sensació 
d’impotència, de “ja hi tornem a ser”. 

Si davant de la pregunta que algú ens pugui formular sobre 
com ha anat la temporada, donem com a resposta que ha 
estat excel•lent, aquesta persona, si ha conegut el nostre 
recorregut, pensarà que ens hem begut l’enteniment. D’al-
tra banda, si responem que ha estat un desastre perquè no 
hem assolit el nivell de l’any passat i que anem a pitjor, i 
no tenim en compte d’on hem partit i quin ha estat el pro-
cés seguit, també estarem enganyant a aquella persona. Es 
gira feina, doncs, sobretot per aquells o aquelles que du-
rant l’any puguin haver ajornat la revisió pel fi nal. 
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EL PRIMER PAS ESTÀ DONAT

L’última arenga publicada a l’aleta estava carregada de 
sensacions i dil•lusions, prèvia a qualsevol intent de castell 
de 8 en la present temporada. Quedava palès que una 
vegada més Xiquets de Reus lluitava contra l’adversitat que 
el món dels castells pot provocar, plantava cara i tornava 
a estar en posició d’assolir, de nou, el repte dels castells 
de 8. A dia d’avui podríem dir, passat aquest tram fi nal 
de temporada, que hem començat a recollir alguns fruits, 
no tots ni molt menys, del treball que durant aquest any 
hem fet. Hem descarregat el 4de8 i hem pogut assentar 
una base prou sòlida per poder-nos il•lusionar de cara a la 
temporada 2009. 

Una de les urgències principals d’aquest any 2008 ha sigut 
la renovació de la canalla. L’enorme esforç realitzat tenia, 
com a objectiu principal, una renovació que fos capaç 
d’assolir les construccions de 8 pisos i poder començar 
a treballar poms i pisos de quints de futur. Un altre dels 
objectius estava orientat a augmentar la quantitat de 
gent d’estructura, i poc a poc hem pogut incorporar nous 
castellers. No obstant, la bona línia de treball iniciada cal 
ratifi car-la encara més a assaig i, com no, a plaça. 

Creiem que, en part, aquests dos grans objectius els hem 
pogut assolir o, si més no, hem començat a assolir-los. A 
nivell de pinya, l’objectiu marcat inicialment anava dirigit a 
augmentar el número de components tant qualitativament 
com quantitativament i, si bé hem tingut entrada de gent 
nova, hem abaixat la quantitat de castellers que assisteixen 
a assaig i a les actuacions, i això per una colla que vol 
créixer és un problema. Hem de ser autocrítics. El créixer 
castellerament ha ser sinònim no només de castells sinó 
també d’entitat, de massa social, hem de posar tots els 
elements necessaris per augmentar la quantitat de gent al 
pati d’assaig i a les diades. L’any 2009, aquest ha de ser un 
dels temes prioritaris per a la colla. A la vegada, aquesta 
autocrítica s’ha d’estendre a totes les funcions que la nostra 

L’arengal’aleta
entitat desenvolupa, augmentant els recursos necessaris 
per millorar allò en què som defi citaris socialment i com 
entitat.

Tot l’esforç que hem invertit els Xiquets aquest any ha de 
ser un punt d’inici, un primer pas endavant per recuperar 
tots els que hem hagut de donar endarrera durant aquesta 
temporada. Passos endarrera obligats, i que ens han forçat 
a modifi car tot el plantejament inicial que des de l’equip 
tècnic teníem, i ens han obert els ulls quant a maneres de 
treballar. Una vegada assentada la situació castellera de 
la Colla, durant aquest 2008 hem pogut iniciar un treball 
de futur, un treball que caldrà no aturar en les successives 
temporades. Xiquets, per tots nosaltres ha de quedar clar 
que el treball d’una temporada no pot ser dedicat només 
als objectius de l’any en qüestió, sinó que cal posar la 
mirada més enllà i posar les bases a projectes del futur més 
immediat i més llunyà per la nostra entitat. Assegurar-nos 
el futur es basa en un treball dur de present. Això, però, és 
una feina de planifi cació de tots els que estem al capdavant 
de la Colla.

La temporada 2009 comença ara mateix i no al mes de 
febrer, tant castellerament com en l’aspecte d’entitat. 
Tenim motius, i molt ferms, per il•lusionar-nos, per creure 
en un projecte de futur i per tenir una base excel•lent per 
donar el salt a construccions més importants. És per això 
que m’agradaria fer especial menció als assajos que hem 
proposat durant els mesos de novembre, desembre i gener. 
La funció d’aquests assajos és clara, no perdre el contacte 
i continuar treballant. Compromís, constància i caràcter 
per allò que volem ser i que aconseguirem si tots nosaltres 
volem: ser una colla gran.

Pit i amunt 
Visca els Xiquets de Reus!

Rafael Llamas
Cap de Colla
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XdR on Tour
Cambrils (07/09/08)
         5de7, 4de7a, 4de7, p5, 3p4

La Plaça d’Espanya de Cambrils va 
poguer ser fi nalment testimoni - 
després d’algunes gestions de darrera 
hora - de la primera diada castellera de 
setembre en la que vam prendre part, 
acompanyats en aquesta ocasió de la 
colla Jove dels Xiquets de Tarragona i 
dels Castellers de Barcelona.

Exercint com a colla local, vam obrir 
plaça amb pilars de 4 de salutació, als 
que van seguir un 5de7 en primera 
ronda i un 4de7 amb l’agulla que 
va presentar molt bones mides 
(possiblement un dels millors de la 
temporada). En tercera ronda, vam 
plantar un lleuger 4de7 que va ser 
parat a segons pel que havia de ser el 
pis de terços d’un 4de8 que, fi nalment, 
s’albirava en un horitzó ja molt pròxim, 
i que semblava que tindria una primera 

oportunitat de veure la llum la setmana 
següent a Terrassa o, com a molt tard, 
per Misericòrdia. 
Un pilar de 5, que representava a 
més la feliç estrena d’un nou segon, 
i 3 pilars de 4 simultanis tancaren 
la nostra participació a Cambrils. La 
Jove de Tarragona, per la seva banda, 
va descarregar el 4de8, 5de7 i 3de8, 
mentre que els Castellers de Barcelona 
sortiren de plaça amb el 2de7, 4de8 i 
5de7. Ambdues colles van cloure llurs 
actuacions amb sengles pilars de 5.

Reus - Diada Nacional de Catalunya 
(10/09/08)
         3de7, 2de6, 4de7, 5de6n, p5, 2p4

Com ja és habitual, els Xiquets de Reus 
vam celebrar, durant la vigilia de l’onze 
de setembre, l’actuació castellera de 
conmemoració de la Diada Nacional 
de Catalunya a la Plaça del Mercadal de 
Reus. 

En aquesta ocasió vam plantar a 
plaça un 3de7, 2de6, 4de7 i 5de6 
net - construccions totes quatre que 
no van presentar cap problema en la 
seva execució - abans de descarregar 
un treballat pilar 5 i, posteriorment, 
dos pilars de 4 des dels que van ser 
desplegades dues senyeres. Aquesta 
actuació a mitja setmana ens havia 
de servir, a més, per anar escalfant 
motors de cara al primer 4de8 de de la 
temporada,.

Terrassa – XIV Memorial Emili Miró 
(14/09/08)

        5de7, 4de7a, 4de7, p5, 3p4

En una matinal molt agradable per 
fer-hi castells, va tenir lloc al Raval de 
Montserrat de Terrassa la 14ª Diada de 
l’Emili Miro (també conegut com l’avi). 
Els Xiquets de Reus, tot i entrar a plaça en 
primer lloc amb el pilar de 4 caminant, 
vam actuat els darrers. Començarem 
però sortint de 5de7, i que una colla 
comenci amb una estructura com el 5, 
demostra que hi ha prou confi ança i la 
pinya és prou ample. En aquest cas el 
castell, tot i no ser d’execució ràpida, 
es va mostrar segur i es va descarregat 
amb confi ança. En segona ronda vam 
plantar el 4de7 amb l’agulla, també 
completat amb solvència i aquest cop 
de forma lleugera i àgil. 
El tercer castell fou fi nalment el 4de7 (tot 
i que s’havia especulat amb un possible 
primer intent de 4de8). Algunes baixes 
en la canalla i el tronc van fer desistir 
l’equip tècnic de fer masses canvis i 
optar així seguir rodant l’estructura del 
4 amb un el castell que fou descarregat 
sense problemes i que servia per acabar 
d’acoblar la pinya de cara a poder dur 
el carro gros a plaça amb tota seguretat 
el dissabte següent durant la diada de 
Misericòrdia. Per acabar, el pilar de 5 i 
tres pilars de 4 serviren per tancar una 

4de7a a Cambrils

3de7 al Mercadal
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bona diada.
La colla local, Castellers de Terrassa, va 
dur a plaça les contruccions següents: 
pilar de 4 caminant, 5de7, 2de7, intent 
de 3de7 aixecat per sota, 4de7a i pilar 
de 5. Els Nens del Vendrell, a banda del 
pilar de 4 caminant, van completar el 
3de7, 4de7, 2de6 i pilar de 5.

Reus – Diada de Misericòrdia 
(20/09/08)
         4d8, 5d7, 4d7a, p5 i 2p4

Sí, sí, sí, el 4de8 ja és aquí! Bé, però... 
anem a pams: dissabte de Diada, per la 
tarda es donava el tret de sortida de les 
festes de Misericòrdia amb, entre d’altres 
actes, la homònima Diada castellera a 
la Plaça del Mercadal. Aquest any els 
Xiquets de Reus comptàvem amb la 
bona companyia de la Colla Joves dels 
Xiquets de Valls i dels Capgrossos de 
Mataró, com a colles convidades.
Van obrir plaça els vallencs amb un 
5de8 paradíssim marca de la casa, 
demostrant el seu domini sobre 
aquesta estructura (en aquell moment 
ja en duien nou). En segona ronda van 
atacar el quatre de vuit amb el pilar, el 
tercer que intentaven durant el 2008 i 
el segon en quedar tan sols carregat, 
ja que va caure amb l’enxaneta baixant 
pel pilar. Després de desmuntar-ne un 
peu van enllestir l’actuació amb un 
4de8 força pesat, amb segons i terços 
d’un hipotètic quatre de nou net.
Els segons a actuar erem els Xiquets 
de Reus i vam encetar la diada amb el 
primer castell de vuit de la temporada 
que va carregar-se i descarregar-se 
parat i sota control en tot moment. 
Cal destacar que en aquest quatre de 
vuit s’hi estrenaven bona part dels 
pisos superiors de l’estructura, fet que 
justifi ca que enguany s’hagi portat a 
plaça tant tard. Després d’una certa 
eufòria controlada, vam alçar l’onzè 

cinc de set de la temporada seguit del 
dotzè quatre de vuit amb el pilar (onzè 
descarregat). Els Xiquets demostràvem 
així el domini adquiit sobre ambdues 
estructures, descarregant-les amb 
solvència, si bé cal admetre que el 
quatre amb el pilar va acabar força 

deformat (cosa extranya...).
Els darrers en actuar foren els del 
Maresme, que van començar amb un 
5de8 molt ben apamat. En segona ronda 
van encarar el plat fort de l’actuació, el 
tres de nou amb folre. Després d’un 
primer peu desmuntat, el castell es va 
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tirar amunt però es va acabar trencant a 
l’alçada de quarts i quints amb l’entrada 
de l’acotxador. Seguidament, i un 
cop recuperats de la caiguda, els blau 
marí van descarregar el 3de8 sense 
problemes. En tercera ronda i després 
d’un altre peu desmuntat, van alçar un 
dos de vuit folrat que va torçar-se una 
mica, però sense arribar a fer perillar 
l’estructura.
Per cloure la diada els Xiquets vam fer 
un vano de cinc, mentre les altres dues 
colles van apuntar-se dos pilars de 
cinc cadascuna. En resum, una diada 
que va servir a les colles forànies com 
a preparació pel Concurs de Castells 
de Tarragona, i que fou una molt bona 
actuació per nosaltres, inmersos encara 
en un procés de recuperació, pis a pis 
i pas a pas, del que ha de ser el nostre 
nivell casteller.

Reus  – Diada de Festa Major 
(25/09/08)
         3de7, 4de7, 5de6n, 3p4

Els Xiquets vam prendre part el dijous 
25 de setembre en la festa major de 
Misericòrdia per partida doble. Pel matí, 
durant la baixada cap al Santuari amb la 
resta d’elements festius de la ciutat, van 
realitzar-se diverses construccions en 
el transcurs del recorregut, mentre que 
per la tarda tingué lloc la tradicional 
diada castellera davant mateix del 
Santuari de la Misericòrdia.

En aquesta actuació els Xiquets, encara 
sota els efectes de la dolça ressaca del 
primer 4de8 de la temporada de (feia 
tot just 5 dies), vam aprofi tar per seguir 
fent proves en l’estructura de cara a 
anar donant confi ança a nous castellers 
de tronc, així com per preparar futures 
diades de 8. Així, plantàrem d’inici un 
3de7 i 4de7 que no van presentar cap 
difi cultat, tot i que aquest darrer fou 
descarregat amb una baixada un xic 
atípica d’un dels de dosos, per dins 

del castell (una possible variant per al 
“castell total”?), i vam acabar amb un 
5de6 net i 3 pilars de 4.

Fira d’entitats (04/10/08)
        3de7, 4de7, 5de6n, 2p4

La Colla encetava el mes d’octubre 
actuant en el marc de la Fira d’entitats 
de Reus celebrada a la Plaça Llibertat, 
un espai poc habituat a veure diades 
castelleres, i què durant tot un dissabte 
acollí els espais habilitats per les 
diverses associacions que vam volguer 
apropar-nos als ciutadans per tal de 
donar a conèixer les nostres activitats.
Com no podia ser d’altra manera, 
l’actuació castellera no va decepcionar 
als ocasionals visitants i membres 
d’altres associacions presents a la fi ra. 
Podriem dir que fi ns i tot va arribar a 
sorprende agradablement a la gent 
de la pròpia Colla pel nivell ofert en 
un esdeveniment d’aquest tipus on, 
tradicionalment, l’actuació castellera 
s’havia vist més com un tràmit que no 
pas com una diada més, esdevenint 
també una oportunitat de fer proves de 
futur a més de plantar bons castells. 
Així, el generós nombre de camises 
avellana present a la plaça ens 
permeté fer una actuació del mateix 
nivell (calcada, de fet) a la de feia pocs 
dies durant la Diada de Misericòrdia 
al Santuari: 3de7, 4de7, 5de6 net, i 
2 pilars de quatre que ens serviren 
per acomiadar-nos d’una Fira en què 
tinguerem una participació més que 
positiva.

Vilaplana – Actuació per Festa Major 
(12/10/08)
        3de7, 4de7, 4de7a, p5, 3p4

Malgrat l’aiguat que va caure durant 
tot el matí a Vilaplana, els Xiquets de 
Reus vam poder completar fi nalment 

XdR on Tour
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d’hissar l’enxaneta des del balcó, van 
servir per cloure una diada convertida 
ja en clàssica dins el calendari avellana.
Cal destacar un cop més els treballats 
espadats tant del 4 amb l’agulla com el 
del pilar de 5, descarregats amb força 
coratge, així com el 4de7, que va ser 
muntat amb l’estructura del 4de8 sense 
segons, i que el diumenge següent 
a Alcover tenia tots els números per 
convertir-se en el segon carro gros 
descarregat enguany pels Xiquets de 
Reus.

Els Xiquets del Serrallo, amb un nombre 
força limitat d’efectius, van dur a plaça 
el 3de6, 4de6, 4de6 amb l’agulla i dos 
pilars de 4.

Alcover (19/10/08)
         4de8, 5de7, i 4de7a, 4de7a(c), p5

El tercer cap de setmana d’un octubre 
força mogut pel que fa al nombe 
d’actuacions ens va portar als Xiquets 

XdR on Tour
una molt bona actuació en aquesta 
localitat del Baix Camp, acompanyats 
en aquesta ocasió pels Xiquets del 
Serrallo. L’amenaça de suspensió va 
planar durant bona part del matí 
sobre la diada, celebrada a la plaça 
de l’Ajuntament, però va semblar 
que allà dalt hi ha qui li agraden els 
castells, doncs just a l’hora prevista per 
l’actuació l’aigua deixà de caure de cop 
per donarr pas a un sol radiant, que va 
acompanyar generosament els castells 
alçats per ambdues colles fi ns al fi nal 
de la diada.

El bon volum de castellers que, 
tot i les desfavorables previsions 
meteorològiques, vam aconseguir 
arrosegar, ens permeté fer una de les 
millors actuacions dels darrers anys 
a Vilaplana: 3de7, 4de7, 4de7 amb 
agulla i pilar de 5. Finalment, 3 pilars 
de 4 simultanis, un dels quals vam 
dur caminant fi ns l’ajuntament per tal 

4de7a a Vilaplana

4de8  a Alcover

5de7  a Alcover
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localitat del Baix Camp, acompanyats 
en aquesta ocasió pels Xiquets del 
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sobre la diada, celebrada a la plaça 
de l’Ajuntament, però va semblar 
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de Reus el segon 4de8 descarregat 
d’aquest 2008, en una actuació 
celebrada a Alcover, en companyia de 
la Colla Vella dels Xiquets de Valls.

Com havia passat feia tot just un mes, 
l’equip tècnic va triar el carro gros per 
obrir la diada i, tot i que va haver-se 
de treballar de valent tant a pinya com 
a estructura especialment durant la 
descarregada, vam poguer completar-
lo amb èxit. Amb la feina feta, els Xiquets 
vam mirar de repetir el registre assolit 
durant la darrera Diada de Misericòrdia, 
descarregant el 5de7 en segona ronda, 
i un 4de7 amb el pilar en tercera que, 

tot i que semblava un dels més parats 
de la temporada, va acabar ensorrant-
se de cop abans de carregar-lo. 
Ens tocava repetir ronda i, en una 
demostració de coratge, vam optar per 
no fer-nos enrera i tornar-lo a enlairar, 
aconseguint carregar-lo en aquesta 
ocasió, tot i que el pilar va acabar cedint 
en no poder parar un fort sotrac quan 
ja baixava l’enxaneta. Malgrat les dues 
caigudes, vam tenir la oportunitat de 
treure’ns l’espineta completant en 
ronda de pilars, ara sí, un espadat de 
5 sense masses problemes que cloïa 
una actuació que, en conjunt, fou  
molt satisfactòria. D’altra banda, els 
vallencs, que van poder arrossegar 
massa camises a Alcover, van fer una 
actuació “menor” pel que és el seu 
nivell, descarregat sense problemes el 
3 i 4 de 8, i el 2de7, per acabar amb dos 
pilars de 5. Hi ha qui recordava que, en 
d’altres circumstànces, hauriem pogut 
fi ns i tot igualar l’actuació dels rosats.

Diada de la Colla (25/10/08)
         i4de8, 5de7, 4de7a, 3de7, p5, 3p4

La 28ª Diada de la Colla va celebrar-
se enguany a la Plaça del Castell, que 
aquest cop no va esdevenir talismà 
tal com passava l’any 2007 per Sant 
Pere, quan vam descarregar la clàssica 
de 8. Tal com ja haviem  fet a la Diada 
de Misericòridia i a Alcover, obrirem 
plaça amb el 4de8. Aquest cop però, 
el castell va pujar molt deformat i es 
va enfonsar quan va acabar cedint una 
de les rengles amb dosos ja col•locats. 
Aquesta caiguda, tot i que no provocà 
lesisons d’excessiva consideració, va 
deixar tocats alguns components 
d’estructura, fet que va condicionar que 
el 2de7, que també havia d’estrenar-se 
durant la diada, es guardés en cartera 
per la propera temporada.
La Colla però, es recuperava del cop 

descarregant amb confi ança un 5de7 
que no va presentar cap problema, 
demostrant un cop més que és una 
construcció que tenim més que 
dominada. A continuació, i després 
d’una petita aturada per esperar 
l’ambulància (que hagué d’endur-se 
algún Xiquet per posar-li mercromina 
i alguna bena) es va plantar un 4de7 
amb l’agulla en segona ronda, que de 
nou va ser molt treballat. Per acabar, 
descarregàvem un lleuger 3de7 que ja 
comença a demanar a crits un pis més.

 
El pilar de 5 i 3 pilars de 4 simultanis van 
servir per tancar la Diada de la Colla, 
així com una temporada 2008, que ens 
ha de servir de pont per a un any 2009 
en el que esperem veure castells de 8 
color avellana ben aviat. De moment, la 
primera pedra ja ha estat colocada.  

XdR on Tour

5de7 a la P. del Castell

Intent de 4de8, ouch!

tècnica
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 Tècnica
Mans i Vents
En aquest número de l’aleta seguirem 
referint-nos a posicions de pinya. 
Aquest cop, ens centrarem en els 
més alts de la colla: mans i vents. Us 
parlarem d’alguns trets característics, 
les seves funcions a l’hora de realitzar 
els castells i altres aspectes que puguin 
ser d’interès.

Característiques:
En primer lloc i tal com hem dit, els 
castellers que ocupen la posició de 
mans i vents, solen ser els més alts de 
la colla, en especial els que ocupen els 
dos o tres primers cordons de la pinya, 
ja que per les funcions que ocupen és 
essencial que arribin a col•locar les mans 
en la posició adequada i no hagin de 
posar-se de puntetes. Han de ser forts, 
ja que sovint han d’assumir part del pes 
del castell i impedir que els segons es 
desplacin i perdin la mida. Quan anem a 
realitzar un castell, les rengles de mans 
i vents, sempre són les primeres que es 
col•loquen, doncs és fonamental per a 
la seva activitat que adoptin la millor 
situació. Per això les fi leres de mans 
sempre aniran ben centrades respecte 
a la posició de cada baix, i les fi leres de 
vents hauran de situar-se equidistants 
respecte als baixos de la seva dreta i 
esquerra. També és necessari que tota 
la fi la quedi ben alineada, per tal de 
transmetre la força adequadament.

Les funcions del primeres mans i del 
primer vent (la resta de la respectiva 
fi lera, ajudarà al primer casteller a 
realitzar aquestes funcions) durant la 
realització d’un castell, no són ben bé 
les mateixes, així que les especifi carem 
per separat.  

El primeres mans:
La primera funció que farà el primeres 
mans en un castell, serà situar-se just 

laterals, el més amunt que pugui, ja que 
així la seva tasca serà més efectiva. Cal 
que estigui molt atent a les ordres del 
segon, que rebrà mitjançant l’agulla, 
per tal d’equilibrar les forces laterals que 
pot rebre el segon d’una rengla. També 
és una de les seves funcions col•laborar 
amb els laterals per tal de donar el 
pit que sigui necessari per mantenir 
compactat el nucli del castell.

Totes aquestes, són les funcions que els 
primeres mans i primers vents, ajudats 
per les seves fi leres, han de desenvolupar 
quan fan pinya en un castell. Però hi 
ha casos especials, que tractarem en 
propers números de la revista: els folres, 
els pilars, els pilars caminant... Moltes 
variants i particularitats que els fan més 
complicada la seva tasca.

Jordi Bros Fortuny
Cap de Laterals

Soca d’un 4

Agulles
Baixos
Crosses
Contraforts
Vents

0 -
1 -
2 -
3 -
4 -

darrera del contrafort, donant-
li pit, però només el just i 
necessari per evitar que el 
nucli del castell es deformi, així 
que és bo que se situï amb una 
cama més avançada que l’altra, 
per poder graduar la força de 
pit que pugui transmetre.
 
La segona funció és evitar 
amb les seves mans que 
el segon s’assegui. Cal que 
col•loqui les mans a les galtes 
del cul, ni massa juntes ni 
massa separades, per poder 
fer força. Aquesta pot ser una 
feina molt feixuga, ja que si 
el segon acaba asseient-se, el 
primeres mans rebrà tot el pes 
del tronc del castell que hauria 
de rebre el baix. Quan aquesta 
situació es produeix acostuma 
a resultar irreversible, un cop el 
segon s’ha assegut difícilment 
tornarà a posar-se dret, per 
molt que el puguem ajudar, així que fi ns 
a descarregar-se el castell, el primeres 
mans, amb l’ajuda de tota la seva fi lera 
i els laterals, hauran de suportar tot el 
pes d’aquella rengla.

Per desenvolupar aquestes funcions, 
és bo que el primeres mans i l’agulla es 
comuniquin a través de l’espai que hi ha 
entre les cames del segon per tal que 
cap circumstància inesperada pugui fer 
perillar la consecució del castell.

El primer vent:
La primera i principal funció que fa el 
primer vent és evitar que el tronc del 
castell es giri sobre si mateix i, alhora, 
mantenir estable la separació que hi 
ha entre les rengles o pilars del tronc. 
Per fer això ha de col•locar una mà a 
cadascun dels dos segons que queden 
al seu costat, per la part exterior de 
la cama i per sobre de les mans dels 

Segons Vents
Laterals

Segons Laterals
Mans

Segones Mans

- 4*
- 5 
- 5*
- 6
- 6*

Mans i Vents
En aquest número de l’aleta seguirem 
referint-nos a posicions de pinya. 
Aquest cop, ens centrarem en els 
més alts de la colla: mans i vents. Us 

darrera del contrafort, donant-
li pit, però només el just i 
necessari per evitar que el 
nucli del castell es deformi, així 
que és bo que se situï amb una 
cama més avançada que l’altra, 
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El concurs vist des de la grada
- Dues entrades, si us plau.
- “Sol o sombra”
- Com? Miri, posi’m una mica de cada, 
un “sol y sombra”, que no està de més 
anar un xic entonat a aquestes hores.
- “No me toque los cojones y dígame si 
quiere sol o sombra”
- Caram, quin caràcter!! Posi-me-la a 
l’ombra, home.
- “Son 60 €”.
- Òstia! Com apreten aquests dels 
castells. Si no fos perquè li he promès al 
Miquel que l’aniria a veure...
- “En la tercera puerta, suba al tendío, 
al lado del tentadero y delante del 
burladero del maestro”.
- Oiga, “y cuánto se va a alargar todo 
esto?”
- “Mire, el primer tercio se pasa rápido, 
pero el segundo y tercer tercio, nadie 
sabe, depende del fulgor taurino”.
- Veus Maria, és curiós com aquest 
home fa alegories dels castells amb 
els temes dels toros. I és que ja n’és de 
mascle aquest esport!
- ...
- Seu, Maria, seu. Aquí, aquí.
- Com està la plaça? Que te’n recordes 
d’aquell que deia: “Abarrotààà”? T’hi 
fi xes que ens han venut entrada d’ombra 
i tota la plaça hi està, a l’ombra? Em 
sembla que ens han ben fotut aquests 
castellers.
- És maco això, eh? Em recorda quan de 
petit em portaven a visitar el circ romà 
a Tarragona. Què hi deurien fer allà?
- Quin “colorido” a les grades. Ai, perdó, 
al tendío, que si em sent el de les 
entrades em fotrà un altre moc.
- ...
- Tararíííííí! Tararirorariroraríííí! Tarí, tarí, 
tarí. Olé!
- Calla, que això ja es belluga. Ara 
començaran a entrar les colles.
- Qui són aquests que entren per la 
porta? On van amb aquests vestits amb 
lluentons?
- Deuen ser els caps de colla que venen 
disposats a lluir-se avui. I tant que 
llueixen! Semblen talment toreros. Avui 
en dia ho intenten matxembrar tot amb 
això de les multiculturalitats. Ara, amb 
això d’integrar les “festes nacionals” 
n’han fet un gra massa, cal dir-ho. Però 
Déu n’hi do el goig que fan!
- Guaita aquells! Quins paquets! Gairebé 
sobreïxen dels pantalons. Fan goig amb 
aquesta manta penjada al coll i el barret 
de guàrdia civil.
- “¡El capote y la montera, señor! ¡Que 
no se entera!”

la Monumental.
- Com dius? A la plaça de toros de 
Tarragona? Que això que estic veient és 
una “corrida de toros” i que sóc què?
- Bip, bip, bip, bip, bip...
- Maria, s’ha tallat la conversa, però diu 
el Miquel no sé què de les banyes de 
l’animal i de pagar no sé quin beure. Jo 
diria que més valdria que anéssim cap a 
casa, tot i els 60 € que ens han cascat.
- No m’enredaran més amb això dels 
castells!

Algú dubta de l’oportunitat de fer un 
concurs casteller? I encara més, algú 
dubta de la necessitat de fer-ho en una 
plaça de braus? Cada cosa requereix el 
seu escenari. Només cal que els nous 
afeccionats tinguin les idees clares de 
què van a veure.

De fet, de vegades, costa trobar-hi 
diferències. Sovint s’ha sentit en el 

- Capote i montera? A mi el Miquel 
m’havia parlat de faixa i mocador, però 
d’això, no en tenia ni idea...
- Oiga, senyor. I los castellers quando 
salen a la plassa?
- Usted entiende poco de esto, 
¿verdad?
- Si mire, yo muy poco. Solo lo que me 
ha explicado el Miquel.
- ...
- Tararííííí!
- Esté al quite, que esto empieza ahora
- Maria, diu que ara entraran els 
castellers.
- Em sembla que això que entrarà ara 
no són els castellers. Aquí al costat, on 
hi posa “tentadero”, em sembla que hi 
ha una bèstia molt grossa.
- Òstia, però si han deixat anar un toro. 
Quina bèstia! Però que no ho veuen que 
farà mal al cap de colla que s’ha quedat 
al mig de la plaça? Aquestes bèsties 
tenen mala llet!

- Oiga, però cómo van a haser castells 
con esta bèstia por aquí al medio?
- Ole! Ole! Venga con esa verónica, 
maestro. ¿Usted de qué país es? ¿No ha 
visto nunca toros o qué?
- “Mire, jo venia para ver castells i la 
veritat, esto me està destrempando un 
poco, ja le diré”.
- Ai Maria, que em sembla que ens ha 
ben enredat el Miquel. Ara el truco.
- ...
- Miquel, que em sents?
- Que on paro? On ets tu? Jo sóc aquí a la 
plaça però de castellers fi ns ara només 
he vist els caps de colla. Que de goig en 
fan, però vaja, no sé si es pot aguantar 
això de veure toros abans de l’actuació. 
N’heu fet un gra massa de tot això!
- Que si m’he begut l’enteniment? La 
Maria i jo fa estona que estem aguantant 
aquest numeret.
- Que on som? Coi, a la plaça de toros, a 

Activitats

món dels castells allò de “hem d’entrar 
a matar” o “anem a rematar la feina” 
per exemple. O bé parlem de què 
“suarem sang” per aconseguir tal fi ta 
o bé “han culminat la feina de manera 
insultant”. Si, a més a més tots podem 
tenir entrada d’ombra i podem anar a 
fer el vermut i dinar en un horari encara 
raonable després de l’actuació, per què 
no fem un concurs cada mes?

Ara bé si hem de convidar al nostre amic 
o amiga al concurs, i volem guanyar un 
seguidor més, intentem explicar-li amb 
detall on es fa l’actuació abans, molt 
abans d’ensenyar-li com es compten 
els castells i com es diu, per exemple, 
aquella persona que es posa sota 
l’aixella dels baixos. Ens estalviarem 
problemes i potser perdre una amistat.

Islero

 activitats
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Activitats
La fi ra d’entitats

Fira (*): HIST Reunió periòdica, generalment anual, de mercaders 
i negociants protegits pel poder públic per dur a terme llurs 
intercanvis. ECON Exposició periòdica, en un espai construït 
expressament, de mostres de productes, principalment 
manufacturats
Entitat (*): FILOS 1 Qualitat d’ens. Essència. 2 Col•lectivitat 
considerada com una unitat. Entitat cultural recreativa
Reus (*): Municipi i cap de comarca del Baix Camp, en una plana 
de sedimentació quaternària lleugerament inclinada cap a mar, 
sense accidents, tret de les rieres de la Quadra i de l’Abeurada, a 
l’Est, i dels barrancs de l’Escorial i de Pedret, a l’Oest.

Primer de tot, posem-nos en contexte: què va succeïr a Reus 
el 4 d’Octubre? Doncs bé, si algú ens digués que una sèrie 
d’ens negociants protegits pel poder públic van reunir-se 
en una plana de sedimentació quaternària lleugerament 
inclinada cap al mar, no estaria pas faltant - estrictament 
parlant - a la veritat, però és més que probable que no 
sapiguéssim de què parla (i ell possiblement tampoc). 

Emperò, si asseguréssim que fou el dia escollit per la 
Regidoria de Participació de l’Ajuntament de Reus, 
població que exerceix com a cap de comarca del Baix Camp 
(i que, com tothom sap, es troba situada en una plana de 
sedimentació quaternària lleugerament inclinada cap a 
mar), per organitzar l’edició del 2.008 de la reunió periòdica, 
generalment anual (esperem que ho esdevingui d’ara 
endavant) de col•lectivitats considerades com a unitats 
culturals recreatives d’aquesta localitat, per tal de dur a 
terme llurs intercanvis en un espai construït expressament, 
llavors potser ens hi acostaríem una mica més (o no?)

En resum, la Fira d’Entitats de Reus fou ideada amb un 
doble objectiu: per una banda, donar a conèixer a tota la 
ciutadania el teixit associatiu de Reus i tot el que oferim 
les entitats inscrites al registre municipal i, de l’altra, el de 
permetre’ns a aquestes associacions potenciar les nostres 
activitats mitjançant la seva divulgació, establir projectes 
en comú amb d’altres entitats i promoure les dinàmiques 
de treball en xarxa. En aquest sentit, ens fou presentat 
el projecte de la nova web d’associacions de Reus, que 
esperem podem veure ben aviat.

Fins a 75 entitats tingueren presència en aquesta edició. 
Des de diverses associacions culturals sud-americanes, 
fi ns a mitjans de comunicació, passant per d’altres menys 
conegudes, però que de ben segur tots tindrem ben 
presents des de llavors, com ara l’Associació del Canari 
Discontinu. Durant el dia les entitats organitzaren activitats 
com: jocs, concerts, xerrades, balls folklòrics, demostracions 
de tai-txi i fi ns un taller de castells, doncs, com no podia ser 
d’altra forma, els Xiquets de Reus també hi erem presents.

Els Xiquets vam ocupar un stand que, casualitats de la 
vida (i per un canvi amb una altra entitat), estava situat 
en un extrem de la fi ra. Això ens va anar molt bé, no tant 
per la inclinació cap al mar de la plana de sedimentació 
quaternària (com hom podria pensar en primer lloc), 
sinó per ser un dels primers stands amb que es trobava 
el visitant que vingués tot passejant des del Condesito. A 
més, vam disposar de força espai lliure al costat mateix per 
poder muntar el taller casteller que haviem preparat. 

Al fi nal, tot i que només vam poguer celebrar la sessió de 
tarda de les dues programades, val a dir que fou tot un èxit 
d’assistència, del que ja en vam poder veure els primers 
fruits, amb alguns nens molt interessats en començar a 
venir a assaig i amb aptituds per estar-s’hi molt de temps. 
A banda del taller, cal destacar la feina de promoció que va 
fer-se dins l’stand, donant a conèixer la Colla a tot aquell que 
s’hi atansava demanant-nos informació, a través de plafons 
explicatius de la nostra activitat, projeccions d’imatges 
castelleres, i repartiment de merchandising divers. 

Finalment, la nostra actuació castellera i una performance de 
l’Espurna Diabòlica serviren per cloure la que, tècnicament 
fou la segona fi ra d’entitats que es fa a Reus, doncs fa deu 
anys es va celebrar una trobada similar al passeig Mata. 
Esperem que a partir d’ara aquest esdeveniment s’instauri 
regularment a la nostra ciutat perquè poguem parlar amb 
propietat de la Fira d’Entitats com a reunió periòdica anual 
d’unitats culturals recreatives de Reus...

Consell de Redacció

(*) Enciclopèdia Catalana (http://www.enciclopedia.cat/)

La fi ra d’entitats Fins a 75 entitats tingueren presència en aquesta edició. 
Des de diverses associacions culturals sud-americanes, 
fi ns a mitjans de comunicació, passant per d’altres menys 
conegudes, però que de ben segur tots tindrem ben 
presents des de llavors, com ara l’Associació del Canari 
Discontinu. Durant el dia les entitats organitzaren activitats 
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Gralles i timbals
El repertori graller
En aquesta última entrega de la revista de l’aleta, els grallers 
i timbalers de la colla hem decidit concloure les explicacions 
del repertori musical, que hem anat realitzant durant les altres 
edicions,  amb el ball i el concert de gralles.

Un ball de gralles consta de peces arranjades o creades per a 
gralles i timbals. El repertori que interpretem acostuma a ser de 
caire tradicional i festiu, com poden ser balsos, pasodobles, xotis, 
masurques, polques... i poden ser molt diverses les cançons que 
s’hi toquin, com: l’Escurçó Negre, l’Amigo, el Bequetero, la Foia, 
Jordis i Amadeu, Down by riverside, Gloria... 

El ball de gralles que realiztem els grallers dels Xiquets de Reus 
s’acotuma fer durant la setmana de la colla, tot i que fa alguns 
anys que no se’n realitza cap. L’objectiu és que la gent balli, 

disfruti i vegi que amb la gralla i el timbal es poden tocar moltes 
altres peces que no siguin les típiques de castells.

Un concert de gralles, consta de peces igualment arranjades o 
creades per a gralles i timbals, però la diferència rau en què les 
peces són més llargues, solemnes i de caire més suau per a que 
la gent les disfruti des de les seves cadires. A més, les gralles i 
timbals poden ser acompanyats per molts altres instruments 
com ara el piano, el violí, l’acordió, la tarota, i gairebé qualsevol 
dels instruments de vent o metall.

Així acabem l’apartat de gralles i timbals d’aquesta temporada. 
Esperem que hagueu conegut una mica més el món de les 
gralles i timbals dintre del món casteller.

Grallers dels Xiquets de Reus.

Down by riverside
L’Escurçó Negre

 altres ulls
En aquesta última entrega de la revista de l’aleta, els grallers 
i timbalers de la colla hem decidit concloure les explicacions 
del repertori musical, que hem anat realitzant durant les altres 

disfruti i vegi que amb la gralla i el timbal es poden tocar moltes 
altres peces que no siguin les típiques de castells.

Un concert de gralles, consta de peces igualment arranjades o 
creades per a gralles i timbals, però la diferència rau en què les 
peces són més llargues, solemnes i de caire més suau per a que 
la gent les disfruti des de les seves cadires. A més, les gralles i 

gralles i timbals
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però que no deixen de cridar-me l’atenció. El cas és que 
tant Vilanova i la Geltrú com Reus són places castellers 
històriques que, de seguida, a la primera meitat del segle 
XIX, van acollir els Xiquets de Valls. Per exemple, a la meva 
ciutat s’hi va veure, el 1852, el tercer castell de 9 de la 
història, mentre que a Reus es documenta un premi per a 
la colla que hi fes un castell de 10! En canvi, paradoxalment, 
avui dia són places amb una afi ció castellera limitada, 
sobretot en comparació amb Vilafranca o Tarragona. 

En segon lloc, groc terrosos i avellanes tenim en comú, 
crec jo, el fet que no hem arrossegat mai gaire gent, en 
comparació amb altres colles d’un nivell similar al nostre.
Així, recordo que, fi ns i tot en el nostre millor moment, els 
Bordegassos no ens vam distingir per convocar, ni de bon 
tros, multituds d’efectius. I encara hem coincidit moltes 
vegades en la nostra postura de no anar al Concurs, després 
d’haver-ho decidit en una assemblea feta ad hoc. Per un 
altre cantó, fi ns i tot en nomenclatura castellera també 
compartim algunes coses: totes dues colles diem “vent” 
(i no pas “dau”) i “contrafort” (i no pas “home de darrere”), 
malgrat que no coincidim en “torre” i “dos”.

D’altra banda, els Xiquets de Reus i els Bordegassos de 
Vilanova han viscut processos recents fi ns a cert punt 
semblants: als anys del boom, totes dues colles van 
consolidar els castells de 8 i després van fer el salt cap a 
construccions de nivell com el 2de8, el 5de8 i el 3de9 (els 
vilanovins, a més, van fer el 4de8 amb l’agulla i el pilar de 
7); i després, la gran trompada: temporada rere temporada 
s’anaven perdent castells fi ns a arribar a deixar de fer el 
4de8 i, fi ns i tot, el 2de7. En el cas vostre, que aneu uns 
anys per davant en aquest procés, fa unes temporades va 
començar una clara recuperació, que us va portar a carregar 
novament el 2de8 i, actualment, a conservar com a mínim 
el carro gros. 
 
I jo penso que, ara com ara, els Xiquets de Reus fan bona 
pinta, en el sentit que crec que en les properes temporades 
mantindran una línia que els portarà a fer (més o menys 
assíduament) el 3de8 i el 2de8. En canvi, pel que fa als 
Bordegassos, veig que la meva colla no acaba d’aixecar el 
cap. Potser ha arribat el moment, doncs, que els dirigents 
groc terrosos es posin en contacte amb els vostres 
responsables per esbrinar com us ho heu fet, vosaltres, per 
sortir del pou. Si més no, és l’esperança que em queda per 
veure com els meus Bordegassos recuperen ni que sigui un 
bocí de l’antiga glòria.

Xavier Brotons

¿Com us ho heu fet 
per sortir del pou?

El meu primer contacte amb els Xiquets de Reus es va 
produir l’any 1994, quan vaig començar a fer les cròniques 
castelleres del diari Avui. Aquells van ser uns anys gloriosos 
per al món casteller, d’una efervescència de la qual es van 
aprofi tar moltes colles per apujar notablement el seu llistó 
tècnic. Una d’aquestes agrupacions vau ser els Xiquets de 
Reus, que de seguida vau afegir dues construccions com 
el 3de8 i el 2de8 al vostre repertori. De fet, recordo com, 
en dues temporades consecutives, a l’agraïda actuació del 
Catllar de fi nals d’agost vau aconseguir el vostre primer 
3de8 descarregat i, un any més tard, el vostre primer 2de8 
també completat. Van ser els anys de l’Ernest Benach com 
a cap de colla, en què vau assolir plenament el 3de9 i vau 
carregar el 5de8. 

D’aquella època també recordo la coneixença amb el 
Joan Ciurana, que amablement em va obrir les portes del 
vostre Centre de Documentació Castellera quan treballava 
en el meu llibre Castells i castellers, que va sortir publicat 
el març del 1995. També d’aquell temps daten els meus 
primers contactes amb membres de la vostra colla, els 
quals he anat mantenint, més o menys, al llarg dels anys. 
Així, em vénen ara al cap noms com els del Quim Vilafranca, 
l’Eduard Galceran, l’Enric Puyuelo, el Joan Branchat o les 
simpatiquíssimes senyores del bar del vostre local (al qual 
vaig ser convidat a fer alguna xerrada).

Posteriorment, la vostra etapa, diguem-ho així, de 
decadència castellera va coincidir amb un allunyament 
meu de la primera línia informativa dels castells per motius 
diversos, de manera que, absent com estava aleshores de 
l’activitat de les places, no seria honrat per part meva que 
em posés a opinar sobre una època de la qual no conec els 
detalls. No va ser fi ns al 2005 que em vaig tornar a enganxar 
al periodisme de primera fi la, moment en què vaig entrar 
en contacte amb la realitat actual de la vostra colla, primer 
sota la direcció del Jordi Peñalver i, ara, del Rafa Llamas.

Voldria comentar algunes similituds entre els Bordegassos 
i els Xiquets de Reus i, fi ns i tot, més enllà, entre Vilanova i 
la vostra ciutat, semblances que segurament són casuals 

Amb altres ulls
però que no deixen de cridar-me l’atenció. El cas és que 
tant Vilanova i la Geltrú com Reus són places castellers 
històriques que, de seguida, a la primera meitat del segle 
XIX, van acollir els Xiquets de Valls. Per exemple, a la meva 
ciutat s’hi va veure, el 1852, el tercer castell de 9 de la 
història, mentre que a Reus es documenta un premi per a ¿Com us ho heu fet ¿Com us ho heu fet 

per sortir del pou?
¿Com us ho heu fet 

Amb altres ulls altres ulls altres ulls altres ullsgralles i timbals
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Avui ens trobem amb Albert Clavaguera 
pare, 60 anys, membre de la Colla des 
del 1983, va fer segons fi ns al 1995 any 
en que ho va haver de deixar. A partir 
d’aquí sempre ha estat a la rengla de 
mans. Albert Clavaguera fi ll, 31 anys, 
va fer cap a la Colla al 1993, primeres 
mans i primer vent, ha estat en diverses 
tècniques i juntes. Enric Valls, 63 anys, 
des del 1985 que fa castells, de lateral, i 
en tots els dosos de vuit, menys en un, 
de fals baix, membre de la junta entre 
el 1986 i el 1991 i president els anys 
90-91. Francesc Valls, 27 anys, va entrar 
ofi cialment al 1988, des que té alçada 
sempre fent de vent, ara ja de primer, i 
també ha estat en diverses tècniques.

Començar, el que es diu començar, va 
ser ràpid. El que va seguir, van ser tres 
hores de conversa molt interessant. 
Això sí, les respostes va costar Déu i 
ajuda poder-les transcriure. Tota una 
experiència que ens costarà de repetir.

1. Com vau arribar a la Colla?

Albert Clavaguera pare: Doncs per un 
intercanvi. El Màrius, amic i casteller, 
des de feia temps que m’insistia perquè 
entrés a la Colla. I fi nalment vam fer 
l’intercanvi: ell entrava als “Farts d’Olla” 
i jo a la Colla. Ara que fa 25 anys que hi 
estic m’agradaria fer un homenatge a la 
meva dona, per esperar que tornés de 
les actuacions i no poder sortir els caps 
de setmana.

Albert Clavaguera fi ll: Una mica per 
casualitat. El meu pare portava anys a 
la Colla i m’hi havia dut de petit però 
a mi no m’havia cridat mai l’atenció. 
Quan tenia uns 16 anys un dia d’estiu 
era per casa i em va animar per anar a 
una actuació, hi vaig anar i fi ns ara.

Enric Valls: L’any exacte fou el 1986. De 
fet, des dels seus inicis que coneixia 
molta gent de la Colla: uns eren amics, 
altres antics alumnes, o caps escoltes 
dels meus fi lls. Amb la família anàvem 
seguint les actuacions i al fi nal vàrem 
fer el pas defi nitiu.

Francesc Valls: Jo no sóc conscient del 
moment exacte en el que vaig entrat 
a la Colla. Al registre de socis posa que 
va ser el 1988, però diria que hi he 
estat sempre des que tinc memòria. Els 
primers records que tinc són el concurs 
de castells del 1988 i els assaigs a la 
Palma...

Vine al 977 328 399

Interrogants
3. Segur que teniu alguna anècdota.

Albert Clavaguera pare: Home, la 
commemoració dels 20 anys de la Colla, 
en què varem actuar davant l’estació de 
trens. Aquell dia vam pujar els que per 
una raó o altre ja no pujàvem i és un 
molt bon record.  

Albert Clavaguera fi ll: Recordo molt 
una frase que em van dir a la meva 
primera actuació, tot i que no recordo 
qui me la va dir: “Els Castells són com 
la tònica, quan la proves ja no la pots 
deixar”. I jo vaig pensar que si era igual 
que la tònica, no m’hi tornarien a veure 
el pèl perquè no m’agrada. Per sort no 
ha estat així. 

Enric Valls: El dia de la primera actuació 
de la Colla va ser també el primer dia 
que el Francesc va sortir a passejar, 
perquè acabava de néixer feia uns 15 
dies. Vivíem a prop de l’estació de tren 
i en aquell primer passeig vam anar a 
veure la primera actuació, amb ell al 
cotxet acabat de néixer. 

Francesc Valls: Jo quan era petit era 
massa alt per pujar i la gent em deia 
que més endavant podria fer d’agulla, 
perquè llavors els més alts de la pinya 
feien d’agulla. Però quan vaig tenir 
l’edat i l’altura per poder començar a fer 
d’agulla va canviar el model i les agulles 
van passar a ser persones més petites. 
Així que em vaig quedar sense poder fer 
d’agulla! També recordo que al Concurs 
del 1988, amb set anys, em vaig escapar 
per anar a la pinya del 4de8. 

4. A casa, es parla de castells?

Albert Clavaguera pare: Sí, i també es 
veuen. Normalment no estem d’acord, 
tenim visions diferents. Jo tinc una visió 
més crítica, crec que a vegades hauríem 
de ser més valents. 

Albert Clavaguera fi ll: Jo potser per 
haver estat darrera la cortina acostumo 
a ser més comprensiu. Quan estàs a dins 
ho veus diferent, i entens més coses. 

Enric Valls: Sí, des de sempre. És un tema 
del qual es parla igual que parlar de la 
família. I parlem de castells, no només 
de la Colla, sinó del món casteller en 
general.

Francesc Valls: Cada dia surt algun 
tema casteller, i quan marxen de viatge 

2. Després de tants anys a la Colla heu 
viscut moltes experiències. Quines 
considereu que són les millors? I 
quines no tant?

Albert Clavaguera pare: Com a millors 
les trobades que es feien amb la Colla, 
els dinars, les excursions d’abans de les 
actuacions... Castellerament el primer 
4de8, pel fet en sí, perquè en aquell 
moment era el límit de la Colla. I com a 
experiència desagradable, no poder fer 
el 3de9 degut a la lesió castellera que 
havia patit un temps enrere. 

Albert Clavaguera fi ll: Per mi el 4de8 
del 2002, perquè estava dins la Tècnica 
i ho vaig viure des de dins i això fa que 
potser ho visquis d’una altre forma. Hi 
va haver moments molt difícils i poder 
fer aquell castell va ser especial. A l’altra 
banda estaria el Concurs del 1998 per 
la frustració que vaig sentir. Volíem fer 
moltes coses i al fi nal tot va sortir molt 
malament i potser aquell va ser l’inici 
del que va venir després.

Enric Valls: Una molt gratifi cant és haver 
anat a castells sempre en família. I com 
a record excepcional guardo l’honor, 
com a president llavors de la Colla, de 
pronunciar el discurs d’inauguració del 
local el 9 de juny de 1990, no només 
pel fet de fer-ho en una diada tan 
important, sinó pel mateix contingut 
del discurs: volia deixar clar que el local 
signifi cava un compromís defi nitiu que 
fèiem la Colla i la societat, on uns i altres 
hi aportàvem molt. Sovint em pregunto 
pel grau de compliment mutu d’aquest 
pacte... I pel que fa pròpiament a 
l’experiència castellera, recuperar al 
2002 els castells de 8 em va suposar 
una alegria immensa. Les negatives 
serien, per una banda, les defuncions 
de castellers i castelleres, que sempre 
les sents de molt a prop. Per l’altra, els 
moments en què crec que la Colla no 
ha cuidat la seva imatge; això no ho puc 
suportar.

Francesc Valls: Com a positiva el 2de8 
del Concurs del 2006. Especialment el 
moment en què el Cap de Colla em va 
dir que ja podíem començar a muntar 
la pinya. Finalment el podíem provar 
després de 7 anys! I veient les fotos 
comproves que vam poder portar molta 
gent a plaça. Com a negatiu el Concurs 
del 98, les expectatives amb què hi 
anàvem i no poder-les dur a terme, i tot 
el que va seguir.

 interrogants
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5d7 a Cambrils

a l’estiu i truquen, sempre pregunten 
pels castells. És com part de la família. 

5. Últimament s’està parlant força del 
model de Colla. Com ho veieu?

Albert Clavaguera pare: La Colla ha 
canviat molt des del principi fi ns ara. 
La gent d’ara, des del meu parer, crec 
que no es sacrifi ca tant com la d’abans, 
tot i que entenc que la joventut tingui 
ganes de sortir i divertir-se el cap de 
setmana. 

Albert Clavaguera fi ll: Crec que moltes 
vegades ens ha costat recuperar-nos 
d’una mala actuació, d’una caiguda... 
Tenim por de caure, potser precisament 
perquè caiem poc i això ens frena 
massa. Però canviar aquesta mentalitat 
és difícil. 

Enric Valls: Des del meu punt de vista 
em sembla que la Colla ha viscut dos 
models en la seva història. Un, el de 
plantejar-se reptes i compromisos 
molt clars, això sí, sempre amb el seny 
i la prudència que ens ha caracteritzat. 
L’altre, un model de viure més al dia, 
plàcid, de viure massa tranquils, com 
si no volguéssim ser de primera divisió. 
Avui dóna la impressió que estem més 
instal•lats en aquest segon model. 

Francesc Valls: Crec que ens falta el 
sentiment de col•lectivitat que abans 
sí que hi era. Potser ens veiem com un 
grup casteller i no com una colla. També 
falta autoexigència, no només en tirar 
castells sinó en cuidar els detalls, com 
la forma de prendre decisions, per 
exemple, perquè a vegades les prenem 
pensant individualment i no com a 
colla, i així costa crear un projecte. 

6.Quins creieu que són els defectes 
de la Colla? I les virtuts?

Interrogants
presidència. M’agradaria que la colla fes 
més seva la cultura de l’avaluació, que 
reviséssim més a fons el que fem, les 
decisions preses, i que en traguéssim, 
llavors, més profi t. Com a grans 
virtuts, coincideixo en el positiu que 
sempre ha estat saber barrejar-nos i 
complementar-nos gent molt diferent. I 
també el valor de la supervivència com 
a Colla, la capacitat que hem tingut 
d’anar superant els obstacles que han 
anat sorgint.

Francesc Valls: Crec que sempre hem 
tingut la inèrcia de prendre les decisions 
més fàcils, de sortir dels problemes 
sense mirar més enllà. Com a virtut, la 
capacitat de ressorgiment de la Colla. 
Després de mantenir l’associació 27 
anys hem tingut la virtut de viure la 
vida social, els diferents grups, de forma 
molt equilibrada. En general, hi ha un 
apreci, i no només respecte, entre els 
grups socials. 

Consell de Redacció

Albert Clavaguera pare: Com a defecte 
potser que la Colla sempre ha estat una 
mica covarda a l’hora de tirar castells. 
Sempre ha tingut por d’una caiguda. Si 
tenim una mala actuació, per exemple, 
per la pròxima canviarem tots els 
castells, i per mi això no és lògic. Per 
altra banda, que un col•lectiu aguanti 
més de 25 anys és tota una virtut perquè 
és difícil. Hem anat prosperant any rera 
any tot i que hi ha hagut un lapsus d’un 
cert temps.

Albert Clavaguera fi ll: Moltes vegades, 
sobretot últimament, crec que no s’ha 
transmés com ens hem de comportar 
en públic amb camisa i aquest és un 
defecte. Potser no s’ha sabut com 
transmetre què signifi ca ser Xiquet de 
Reus. Com  a virtut,  saber aglutinar, posar 
en contacte gent amb procedència 
molt diferent. Veure gent tant diferent 
compartint moments bons i dolents a 
la colla és molt reconfortant.   

Enric Valls:  Totes les raons que s’acaben 
de dir les comparteixo. Últimament 
penso si és un defecte que a nivell 
d’organització la Colla no gaudeixi de 
direccions fortes, tant a tècnica com a 

a l’estiu i truquen, sempre pregunten 
pels castells. És com part de la família. 

5. Últimament s’està parlant força del 
model de Colla. Com ho veieu?

Interrogants
presidència. M’agradaria que la colla fes 
més seva la cultura de l’avaluació, que 
reviséssim més a fons el que fem, les 
decisions preses, i que en traguéssim, 
llavors, més profi t. Com a grans 
virtuts, coincideixo en el positiu que 

Albert Clavaguera pare: Com a defecte 
potser que la Colla sempre ha estat una 
mica covarda a l’hora de tirar castells. 
Sempre ha tingut por d’una caiguda. Si 
tenim una mala actuació, per exemple, 
per la pròxima canviarem tots els 

 interrogants
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La temporada (Tardor 2008)

Del pletòric Sant Fèlix d’enguany ens 
duia a preveure un concurs i un tram 
fi nal de temporada amb les colles 
capdavanteres llençades i donant el 
màxim de les seves possibilitats. La 
realitat està quasi confi rmant aquestes 
previsions, encara que amb matisos 
importants. El resultat del concurs 
va exagerar les diferències de nivell 
entre les colles. Castellers de Vilafranca 
van guanyar de forma aclaparadora. 
Suportant molt bé la pressió van fer 
un recital, amb la generosa propina del 
4de9 carregat per fi nalitzar. 

2de8 carregat pels C. de Vilafranca

Les colles de Valls van mostrar les seves 
virtuts típiques de l’esperit competitiu, 
el no donar res per perdut, etc., i també 
les seves mancances. El seu guió passava 
per anar al màxim i descarregar-ho tot. 
Aquesta estratègia els va fallar a les 
dues colles ja en el seu primer castell i 

Crònica
no van poder redreçar el rumb. La Joves 
de Valls va repetir la mateixa història 
dels darrers concursos, intent de 5de9f 
d’entrada i la resta a remolc d’aquesta 
caiguda. La Vella tant sols va carregar 
el pd8fm en primera ronda i va acabar 
desmuntant dos intents del 4de9fa per 
indecisió de la canalla. 

Les colles de Tarragona van continuar 
amb la mateixa tònica que per Santa 
Tecla. La Jove descarregant el 3de9f i 
carregant el 5de8, el primer en molt 
de temps. Els Xiquets en canvi tant sols 
van carregar el 2de8f de primer castell 
i van haver de deixar intents superiors. 
Els Capgrossos tampoc van tenir el dia 
i encara que van assolir el 3d9f i el 5d8 
van haver de desmuntar un 4de9f que 
no es van creure. 

4de9 carregat pels C. de Vilafranca

5de9f carregat per la Colla Vella

Als Castellers de Sants no els podien 
anar millor les coses. Van carregar el seu 
primer 3de9f i va ser la única colla de tot 
el concurs que va pujar el seu nivell. 

El balanç fi nal va ser bo en general. 
Es va fi nalitzar a l’hora prevista (poc 
més de les tres de la tarda), quelcom 
completament impensable en altres 
edicions celebrades anys enrere. Les 
pantalles gegants van permetre al públic 
seguir la repetició dels castells a l’instant, 
aparcant possibles polèmiques, com la 
que va produïr-se quan, en en tercera 
ronda, el dos de vuit sense folre de 
Vilafranca va caure just quan l’enxaneta 
es disposava a fer l’aleta. Després de la 
mocadorada i de la insistent reclamació 
del públic per veure l’instant precís en 

crònica
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Crònica

Millors Castells del 2008*
C. Vilafranca (1c)
C. Vilafranca (2c)
C. Vilafranca (2)
C.J.Valls (2), C.V.Valls (1c), Minyons (1c)
CV (2+1c), Minyons (1), C.V.Valls (3c)

2de8
4de9

4de9fa
5de9f
p8fm

que el castell es venia avall, la repetició 
va confi rmar que el 2de8 dels verds 
estava clarament carregat. 

Amb la remodelació la plaça però, ha 
perdut aforament i a les grades hi va 
haver un overbooking clar, amb tots els 
passadissos d’emergència i les boques 
d’entrada ocupades per la gent. Aquest 
fet, el nou cobriment del recinte que li 
donava al so una reverberació especial 
i l’speaker que va emprar un to de veu 
americanitzat li donava a tot plegat un 
cert aire de motocross indoor.

Santa Úrsula va arribar amb les dues 
colles de Valls amb trajectòries diferents 
que es van confi rmar a la diada. La 
Joves amb una mentalitat clarament 
positiva i pràctica va descarregar el 
seu segon 5de9f del seu historial, que 
juntament amb el 3de9f i 4de9f els va 
fer sortir triomfadors de la plaça davant 
d’una colla Vella que tocada per les 
caigudes del concurs va veure com amb 
un plantejament de castells superiors 
a la colla rival no aconseguia els seus 
objectius i repetia l’actuació de Sant 
Fèlix.
 
En el tram fi nal de temporada estem 
veient una cursa per veure quina colla 
és la primera que s’anota el 3de9 amb 
l’agulla. La Vella va obrir aquest meló 
per Sant Fèlix fent el primer intent de la 
història. Va continuar per Santa Úrsula 
amb un segon intent que va arribar 
més lluny però encara es va veure 
verd. Castellers de Vilafranca el tenien 
anunciat per tots Sants, però aquesta 
diada els va sortir girada. Després de 
carregar el 4de9 tant sols van poder 
carregar el 3de9f i el 2de8f. 

Minyons de Terrassa tenen ara 
l’oportunitat per la seva diada. Uns 
Minyons que per Sant Narcís a Girona 
van descarregar el seu primer pilar de 
8 amb folre i manilles, una injecció de 
moral molt gran per una colla que està 
fent un esforç molt gran de renovació 
dels seus troncs, uns dels més veterans 
del grup de les colles grans. 

Del G4 podem dir que la Vella i Vilafranca 
han acabat la temporada esgotades 
tant física com mentalment i en canvi 
la Joves i Minyons en una trajectòria * A 7 de Novembre de 2008

Primer 3de9f Carregat pels Borinots

que el castell es venia avall, la repetició 
va confi rmar que el 2de8 dels verds 
estava clarament carregat. 

Amb la remodelació la plaça però, ha 
perdut aforament i a les grades hi va 

crònica
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molt bona feina de l’equip de canalla, i 
a una tasca de previsió a llarg plaç que 
s’ha engegat enguany i que ens ha de 
garantir canalla de qualitat durant molt 
de temps. 

L’any que ve ens ha de donar moltes 
alegries. Ja ho anirem veient!

Pepe Peñalver

Als Xiquets de Reus ens tocarà esperar a 
l’any que ve per consolidar la molta feina 
feta enguany. Aquest ha estat un any de 
transició i, tot i això, hem fet un parell de 
quatres de 8 molt renovats respecte els 
realitzats els darrers dos anys, estrenant 
castellers a un bon grapat de posicions, 
tant a la pinya, com a l’estructura i, 
sobretot, com a dada molt important a 
tenir en compte, la renovació que s’està 
duent a terme al pom de dalt, fruit d’una 

ascendent i amb molta moral. 

Dèiem que al concurs tant sols una 
colla havia millorat el seu nivell. Estem 
davant d’un estancament a nivell de 
castells assolits? Els resultats de les 
colles mitjanes ho desmenteixen. Sants 
ja ha descarregat dos 3de9f, un per la 
seva diada i l’altre per Tots Sants i encara 
els queda la diada de Minyons on potser 
provaran el 5de8. 

5de9f descarregat per la Joves

Castellers de Barcelona ha descarregat 
el seu primer pilar de 6, encara que 
enguany no ha pogut amb els castells 
de 9. Per la seva banda, els Castellers 
de Lleida porten un grapat de 2de8f 
descarregats, i ara mateix no es posen 
límit. La competència en aquest grup 
de colles tendirà a fer-se més gran l’any 
proper.

Intent de 3de9fa de la colla Vella

Crònica la canalla
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La canalla

Edat: 9 anys
Any d’entrada a la Colla: 2003
Posició: Acotxadora i Enxaneta
Com vas entrar a la Colla? Els meus germans ja feien 
castells des que jo era molt petita i jo vaig continuar.
Quin castells t’agrada més: El 5de8 
Per què t’agrada ser dels Xiquets de Reus? Perquè 
la gent és molt simpàtica i hi tinc molts amics.

Adrià 
Masero 

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

Edat: 16 anys
Any d’entrada a la Colla: 2008
Posició: Quart 
Com vas entrar a la Colla? El meu germà Sergi volia 
venir a fer castells i al acompanyar-lo em vaig animar 
a provar-ho.
Quin castells t’agrada més: El 2d9fm

Àlex 
González 

Edat: 12 anys
Any d’entrada a la Colla: 2005
Posició: Quint

Dídac
Madueño 

Com vas entrar a la Colla? La Cristina em va animar a 
venir a una Festa Major Petita, ho vaig  provar i em va 
agradar.
Quin castells t’agrada més: El 5de9 amb folre
Per què t’agrada ser dels Xiquets de Reus? Perquè 
m’agraden els castells i conec molta gent. 

Per què t’agrada ser dels 
Xiquets de Reus? M’agrada 
perquè hi ha un bon ambient 
i puc viure la Festa Major des 
de dins.  

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 perquè els aneu coneixent a tots.  

Per què t’agrada ser dels 
Xiquets de Reus?  Perquè fem 
castells i faig molts amics

Jordina 
Pàmies 

Anuncia’t aquí
Truca’ns al 662 41 38 35

o escriu-nos a: aleta@xiquetsdereus.cat

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 perquè els aneu coneixent a tots.  

la canalla
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Prèvies a les actuacions de Cambrils i Misericòrdia (05/09/08): 

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 
confi ança 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 nou membre de la gran familia 
que som els Xiquets de Reus.

Un cop més la secció de noves camises ocupa més de les dues pàgines que assignades inicialment, senyal del fl ux important de 
noves entrades a la colla. Cal afegir-hi, a més, que hi ha algunes noves camises d’enguany que no han pogut aparèixer a la revista, 
per ser difícil coincidir-hi per fer-los l’entrevista. Esperem veure’ls en propers números!

Noves camises

MARIA LUISA MIGUEL ALFARO
57 anys. Confeccionista i cuinera. De Logronyo, va venir a Sant Salvador quan es va casar. Des dels 80 que viu a Reus. 

Afeccions: Esport (m’enganxo a tot, tai chi, pilates, ioga, cardio), m’agrada veure futbol, motos i cotxes, música, sortides a 
la muntanya, m’agrada posar-me a prova vaja.
Com va arribar a la colla? La Montse (Rubió) i la Mercè (Batet) m’ho van comentar però jo no n’estava convençuda. Alguns 
cops les venia a esperar al fi nal de l’assaig i llavors em vaig dir que era el moment de provar-ho. I em va agradar.
Primeres persones que hi va conèixer: La Montse (Llauradó), l’Agnès, la Paloma, i després ja m’he anat integrant. 
Gent que ha retrobat a la colla: L’Anna, som veïns porta per porta amb els seus pares.
Una actuació o plaça castellera: Completes (el pilar caminant) i el seguici per Sant Pere, i de les actuacions pròpiament 
dites que hagi viscut, Misericòrdia. 
Castells preferits: El pilar caminant i el quatre de vuit (va ser molt emocionant, no havia vist mai una cosa així). 
La frase: “Jo no els veia mai per la por que em feia veure’ls tremolar i ara segueixo sense veure’ls (tapo forats) però sé el 
treball que porten darrera”.
L’aleta comenta: Almenys a les fotos no tremolen.

IRINA ISERN ROIG 
16 anys. Estudiant de batxillerat d’arts escèniques. RTV (de Reus de tota la vida). 
Afeccions: Castells, tocar la gralla, el fl abiol (i el tamborí). I després lo típic de sortir, estar amb els amics, anar al local, a 
assaig, veure la gent de Xiquets... (l’aleta comenta: és una motivada!)
Com va arribar a la colla? Des de petita que volia entrar però no em deixaven i vaig posar l’excusa de la gralla.
Primeres persones que hi va conèixer: L’Orive, que li vai muntar un rollo que no vegis, el Rafa, i després pim pam....
Gent que ha retrobat a la colla: La Sònia i la Cristina (del cole), alguns amics de ma germana (del guais)
Una actuació o plaça castellera: Sant Pere (el dia amb les altres colles) i també la diada del Mercadal, bàsicament perquè 
sóc de Reus i m’agrada la plaça del Mercadal, ves.
Colles preferides: La Vella perquè tinc una casa prop de Valls i ma germana sempre ha anat amb ells.
Castells preferits: Gamma extra, en especial el quatre de nou net. Però de fet m’agraden molt tots.
La frase: “Colla castellera o castellers? Com a castellers els de la Jove”.
L’aleta comenta: I ara ve quan em toca fer-me l’ofès i el dolgut.

ELVIRA ALEGRE LLABERIA
45 anys. Auxiliar de clínica. De Reus (va estar vivint a la Torre de Fontaubella uns anys, però... de Reus). 

Afeccions: Llegir noveles, caminar per la muntanya. M’agrada la natura en general.
Com va arribar a la colla? Per ma germana, la Montse (Alegre). Sempre m’ha agradat això dels castells però en viure fora i 
per la feina no havia pogut venir fi ns ara que m’ho he pogut compaginar bé i també arrel del Dani, el meu fi ll.
Primeres persones que hi va conèixer: “Les mames”: La Conchi, la Joana, la Felisa i el Jordi i un llarg etcètera. El “mundillo 
mames”, vaja.
Gent que ha retrobat a la colla: Tota la gent del barri Fortuny que em sona de vista.
Una actuació o plaça castellera: Totes m’agraden. Hi disfruto molt. M’agrada més el fet de fer el castell que on ho fem. 
Aquesta sensació d’unitat, els batecs, la respiració... és una canya!
Colles preferides: La Jove de Tarragona. El meu jefe n’és i ja hem coincidit varies vegades a plaça
Castells preferits: El 4de8 per veure’l fet després de saber l’esforç que porta darrere.
La frase: “El meu jefe és de la Jove. Quan li demano un canvi de dia a la feina m’entèn i  hem coincidit varies vegades”.
L’aleta comenta: Mmmm... acabes de perdre una gran excusa per saltar-te alguna actuació! 

Elvira Alegre

Irina Isern

Maria Luisa

noves camises
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Noves camises

JUDIT JUNCOSA SOLÉ 
25 anys, tècnica superior d’òptica, tot i que també li hagués agradat fer INEF o alguna cosa més artística. De Reus. 

Afeccions: Escalada, jocs de taula (Puerto Rico, Risk i un llarg etcètera) i, quan es pot, muntanya (trekking...).
Com arriba a la colla?: Sempre havia volgut provar de fer castells, però ma mare deia que ni borratxa. Un dia el Pol em 
va comentar que tenia un company de feina que en feia (David Sanz) i que buscaven noies de mitjana estatura per pujar.
Primeres persones que hi va conèixer: El David Sanz i el comitè de benvinguda: JJ, Montse, Agnès, i després tota la resta.
Gent que ha retrobat a la colla: Coneixia en Cesc de vista i la Judit (l’altra).
Colles preferides: Abans d’entrar a Xiquets, Vilafranca. Ara mateix em guardo un temps prudencial per tornar a opinar.
Una actuació o plaça castellera: La Festa Major de l’Arboç, perquè casi tota la meva família ve d’allí, i Sant Fèlix. Són 
actuacions que viscut tota la vida per afi ció famíliar.
Castells preferits: Els més grans (3de9f, 3de10fm, 5de8).
La frase: “Foc, foc no en tiro però foto unes hòsties que encenc”.
L’aleta comenta: Mama por.

DAVID HOYOS GIL
29 anys. Professió: “d’on en menjo o d’on en visc?” Nascut a Barcelona però vivint a Reus des de fa 20 anys.

Afeccions: Birres, escalada...
Com va arribar a la colla? Dones...
Primeres persones que hi va conèixer: Va ser un dimarts, en David Sanz, en Joan Joier, la Montse (Llauradó) i... després 
d’això va arribar divendres i vaig conèixer a tot Déu. 
Gent que ha retrobat a la colla: En Pep (de l’escola), l’Enric (de la facultat) i d’altres que potser em deixo.
Colles preferides: Per mi només n’hi ha una. 
Una actuació o plaça castellera: No he estat a gaires, la veritat. La que més he viscut és el Mercadal, per Misericòrdia. 
Castells preferits: Els que porten folre i manilles. Com més grans millor!
La frase: “Ho estàs apuntant tot?”. 
L’aleta comenta: I què et pensaves? No ens ho inventem absolutament tot!.

POL MENGUAL PANÉ
24 anys. Estudiant i treballant de tècnic de prevenció. Nascut a Barcelona però viu a Reus des dels tres anys. 

Afeccions: Snow (pujo bastant a Andorra) i la resta són les típiques: em passo bastantes hores a l’ordinador i perrear per casa, 
que m’encanta tot i que està mal vist, t’ha d’agradar llegir...
Com va arribar a la colla? Després d’un rentat de cervell del senyor David Sanz, que a la feina seia a mig metre de mi. Per 
fer-lo callar vaja. Fins i tot m’ensenyava videos al Youtube, i m’anava dient que maco que era això...
Primeres persones que hi va conèixer: Les primeres que em van presentar només arribar són la Montse (public relations) i 
el mític Joan Joier (és el primer que ataca i si són paies encara més).
Gent que ha retrobat a la colla: L’Enric anava amb mi a l’institut. També vaig veure la Carmina, amiga d’una amiga.
Una actuació o plaça castellera: En la meva curta trajectòria no hi ha més remei que dir Misericòrdia al Mercadal, quan vam 
fer el primer quatre de vuit d’enguany.
Colles preferides: Encara no tinc prou experiència per contestar-t’ho. Tot i que he fet pinitos amb la colla Vella al concurs.
Castells preferits: Els de 9 m’encanten, especialment el 4de9a. El 2de8 que farem l’any que ve segur que m’encantarà.
La frase: “La Colifl or em provoca arcades”
L’aleta comenta: Loli, pren nota! 

Pol Mengual

Judit Juncosa

David Hoyos

La Nana

ANNA FERRET LORENZ (NANA) 
18 anys. Estudiant de magisteri infantil. De Reus i prou.

Afeccions: Buf! Tocar el piano, m’agrada molt fer el boig amb els amics i les típiques: llegir, anar al cine, castells, activitats de 
risc com ara pataquers (l’aleta comenta: típiques?).
Com va arribar a la colla? Vaig nèixer sent castellera com qui diu. Em va fer molta ràbia que mons pares m’ho féssin deixar, i 
ara he tornat amb l’excusa del treball de recerca (vegeu l’aleta anterior).
Primeres persones que hi va conèixer: Primer vaig conèixer gent que em va ajudar molt amb el treball de recerca: Joan 
Bofarull, Joan Joier, Roger Ciurana... Un cop dins de la colla et diria l’Ester, la Irina i el Gerard Baget.
Gent que ha retrobat a la colla: La Cristina i l’Arantxa que conec des de petita, de la colla i altra gent.
Una actuació o plaça castellera: Tinc bons records de la del Catllar quan era petita. De les nostres: Misericòrdia.
Colles preferides: Una colla preferida preferida no la tinc, no sóc dels fanàtics de la Jove o de la Vella.
Castells preferits: Els folrats i els de cinc (tants pisos com sigui). No sé perquè però m’agraden, i prou.
La frase: “No perdis altre cop la meva entrevista, X”
L’aleta comenta: L’aleta s’ha reservat el dret de mantenir el nom de l’entrevistador en l’anonimat
Maquetadors comenten: Aïllant la incògnita: X=Pau,  que nos tienes contentos.-

Noves camises
POL MENGUAL PANÉ
24 anys. Estudiant i treballant de tècnic de prevenció. Nascut a Barcelona però viu a Reus des dels tres anys. 

Afeccions: Snow (pujo bastant a Andorra) i la resta són les típiques: em passo bastantes hores a l’ordinador i perrear per casa, 
que m’encanta tot i que està mal vist, t’ha d’agradar llegir...
Com va arribar a la colla? Després d’un rentat de cervell del senyor David Sanz, que a la feina seia a mig metre de mi. Per 
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Noves camises

JOANA SALVADÓ CEDÓ
39 anys. Auxiliar administrativa. Cambrilenca (de la vila, no marinera!). 

Afeccions: Els meus fi lls són la meva afi ció.
Com va arribar a la colla: Per una mare de l’escola, que venia. Ho vam comentar un dia, ens va convidar a la festa de la 
canalla i vam venir a parar a aquí.
Primeres persones que hi va conèixer: La Pili, el Raul, el Rafa...
Gent que ha retrobat a la colla: El Gerard de Cambrils i vaig criar els cosins del Metro quan eren petits.
Una actuació o plaça castellera: Sant Pere (nostra), Sant Magí i Sant Fèlix, que potser és la que m’agrada més, hi ha bon 
ambient, bones colles, gent...
Colles preferides: Vilafranca. M’agrada veure la capacitat de sofriment, que ho visquin tant això dels castells.
Castells preferits: Enguany el 4de8 (nostre). El pilar de vuit (altres colles), perquè el pilar, aguanta tanta gent...)
La frase: M’agrada estar sola però és difícil.
L’aleta comenta: I et garantim que estant aquí encara et serà més difícil (i sinó, et tornem els diners)

JUAN MANUEL MASERO SÁNCHEZ (JUANMA) 
44 anys, logista. De Gandesa (per accident), es considera de Reus (va venir-hi amb 6 mesos). 

Afeccions: Nedar, bicicleta (l’esport en general), la lectura i escriure en la intimitat, tipo Aznar.
Com va arribar a la colla? Coneixíem la Raquel i de retruc, com que venim de lluny (en cotxe) i acompanyo la dona...
Primeres persones que hi va conèixer: Gent de la canalla. Pili, Rafa, Orrrive (com ho diu la Silvana). I home, per favor! 
L’honorable Joan Joier, el gran mestre abductor!
Gent que ha retrobat a la colla: En Ramon, que el conec de petit, del barri, en Tani que és familiar d’un amic meu i d’altres més 
de vista com la Montse Alegre i la Felisa (posant cafès).
Una actuació o plaça castellera: N’he vist poques. De les que he vist fi ns ara em quedo amb la nostra anada a Vilafranca 
(Martin Street) on vaig viure el primer castell de nou (3de9 de Vilafranca). I també Vilallonga: el primer cop que va pujar l’Adrià 
d’acotxador i la Silvana al pilar, memorable!
Colles preferides: Minyons perquè van a la seva, passant del tema.
La frase: “Alea jacta est”. M’agrada molt aquesta frase, l’extrapolo al dia del meu matrimoni. Quan vaig dir que si...
L’aleta comenta: Si ens aguantes (o t’aguantem) tant de temps com la Joana serà tot un mèrit! (és un dir...) 

HELENA BALART CASAS (PATAQUERA) 
20 anys. Estudiant d’història (ex-dietista). Li faria gràcia acabar d’arqueòloga. De Reus de tota la vida.

Afeccions: De serioses llegir, sortir amb els amics, la música... les altres? Estira’m al sofà, pataquers i ball de valencians.
Com va arribar a la colla? Primer vaig entrar a pataquers i després vaig venir a petar aquí.
Primeres persones que hi va conèixer: La Loli, el Joan Joier, el Gerard (Jerqui)
Gent que ha retrobat a la colla: La Jur, de l’escola.
Una actuació o plaça castellera: Sant Pere i Misericòrdia i la diada de Pataquers. I fora de casa, Sant Fèlix.
Colles preferides: Pataquers. I fora de pataquers... la Vella, que hi conec gent i vulguis que no...
Castells preferits: El tres de nou perquè no sé, sempre m’ha impressionat i el pilar caminant de completes per l’atenció 
que hi para tothom quan entra a plaça.
La frase: “Vols una patata?”
L’aleta comenta: Ho prometo, última entrevista que faig sopant.La Pataquera

El  Juanma

Joana Salvadó

 estudis
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ELS CASTELLERS DE TARRAGONA (1926-2006)
IMATGES I RECORDS

El llibre editat pels Xiquets de Tarragona té com a objectiu 
principal explicar l’evolució del fet casteller a la ciutat de 
Tarragona des de l’any 1926 fi ns a l’actualitat. Durant aquests 
vuitanta anys la ciutat ha comptat sempre amb una o més 
agrupacions castelleres pròpies i, per tant, hi ha hagut una 
continuada activitat castellera. 

El llibre descriu la manera de viure els castells de les colles 
tradicionals de la ciutat i analitza els canvis viscuts  fi ns arribar a 
les colles actuals a través dels documents gràfi cs i els testimonis 
orals d’un gran nombre de protagonistes.
 
El fons fotogràfi c de l’Arxiu Xiquets de Tarragona ha estat la 
base documental per a la realització del treball. El llibre inclou 
més de dues-centes fotografi es, amb una mostra àmplia dels 
anys anteriors al 1970 cedides per diferents col•leccionistes 
tarragonins. Una bona part d’aquestes fotografi es són inèdites, 
d’altres havien estat publicades, però sovint amb una datació 
aproximada. 

La catalogació de tot aquest material ha estat un dels treballs 
realitzats pels membres de l’Arxiu dels Xiquets de Tarragona 
amb el suport tècnic i econòmic del Centre de Promoció de la 
Cultura Popular i Tradicional Catalana i de l’Àrea de Cultura de 
l’Ajuntament de Tarragona.

Quant a les imatges fotogràfi ques més recents, s’ha de destacar 
el treball exhaustiu realitzat per Emilio Garcia, fotògraf de la colla 
Xiquets de Tarragona els darrers tretze anys, amb prop de sis mil 
instàntanies arxivades i també l’aportació d’altres afeccionats 
de la ciutat, entre els quals volem destacar els participants al 
concursos fotogràfi cs organitzats pel Casal Tarragoní des dels 
anys 60.

La recollida d’informació iniciada per fer la catalogació de 
les imatges va ser el motiu que ens va portar a demanar la 
col•laboració dels castellers veterans. Les seves aportacions van 
ser decisives per conèixer cada cop millor aquells aspectes més 
desconeguts del món casteller com són els que fan referència 
a les activitats socials, les anècdotes i els esdeveniments que 
tenen a veure amb la vida més aviat interna de la colla i amb la 
manera, sovint tan peculiar,  que tenen de viure els castells els 
castellers tarragonins. 

El treball iniciat amb els veterans es va continuar posteriorment 
amb el testimoni dels castellers dels primers anys dels Xiquets 
i dels “disidents” que van iniciar la formació de la colla Jove fi ns 
a completar un total de vint-i-nou entrevistes que abasten tres 
generacions de castellers i que constitueixen un dels aspectes 
més singulars d’aquest treball.

El llibre ha estat un treball col•lectiu, en el qual confl ueixen 
diferents mirades sobre el fet casteller a Tarragona. I això ha 

Estudis Castellers

estat buscat intencionadament per l’equip de redacció, format 
per tres membres dels Xiquets de Tarragona i del seu Arxiu - 
Lluís Balart, Àngel Conesa i Albert Pallarès -, i dos professors de 
la Universitat Rovira i Virgili: Carme Oriol i Juan Josep Pujades. 

Així, els continguts descrits s’han completat amb la col•laboració 
de persones que tenen un profund coneixement dels temes 
de la ciutat i dels castellers tarragonins: Josep Bargalló, Jordi 
Bertran, Angel Conesa, Pere Ferrando, Maria Antònia Ferrer, 
Xavier Güell, Jordi Jaria i Jordi Suriñach.

Xiquets de Tarragona

ELS CASTELLERS DE TARRAGONA (1926-2006)
IMATGES I RECORDS

El llibre editat pels Xiquets de Tarragona té com a objectiu 
principal explicar l’evolució del fet casteller a la ciutat de 
Tarragona des de l’any 1926 fi ns a l’actualitat. Durant aquests 
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BREUS

Blancs i negres. Vist que aquest està 
sent un any un xic passat per aigua i on 
el gris predomina, permeteu-nos que 
els breus d’aquest número combinin 
contrastos i termes mitjos, el blanc i el 
negre, el dia i la nit, la carn i el peix...

Un títol i un altre  
A fi nals de setembre el Pavelló 
Olímpic treia fum. Primer el mundial 
d’hoquei de clubs i després el de 
futbol sala femení. I en ambdós casos 
els Xiquets vam prendre part en la 
cerimònia d’inauguració. Malgrat això, 
hi ha qui encara dubta sobre si se’ns 
hi va convidar només per alçar pilars i 
castells nets o també per fer de claca i 
omplir una mica les grades. Sigui com 
sigui, van guanyar els de casa, en els 
dos casos.

Celebració i re� exió 
Tot i que aquesta hagi estat una 
temporada grisa i passada per aigua, 
després de l’actuació d’Alcover es va 
quedar al local per celebrar el segon 
4de8 de la temporada. La festa potser 
va ser un xic descafeïnada, però més 
d’un va arribar a casa més content de 
com n’havia sortit. Però tranquils, que 
s’acosten dates per la festa, encara que 
calgui pagar trenta euros. 

Paral•lelament, el sector pensant de la 
colla, que és nombrós (i que duri!) s’ha 

proposat fer alguna altra trobada de 
caire més trascendental; vist l’èxit de la 
iniciativa apareguda al fòrum, la taula 
de l’entrada del bar potser se’ns quedi 
petita.

L’abans i el després 
El local, si bé a menor ritme, segueix 
la seva dinàmica reformadora: més 
fotografi es penjades i menys forats a les 
parets. Tot plegat fruit de l’abnegada 
tasca dels equips d’acondicionament 
del local i d’aclimatació i benvinguda. 
Parlant de benvingudes, ho han estat 
i força les fotografi es de castells del 
segle passat. Potser més per part 
dels veterans que pels jovencells: els 
primers ara juguen a buscar-se a la foto 
i els segons a amagar-se per evitar que 
els expliquin la típica batalleta que hi va 
associada.

 Breus
Sempre ens quedarà la botifarra 
Tornem-hi amb la grisor. El mal temps 
i l’agenda d’actuacions, força ajustada, 
no han acompanyat gaire de cara a 
fer activitats. Poc bàsquet, poc futbol, 
sense excursions de muntanya i 
sortides en bici poc participades. Jocs 
aparentment més relaxats com ara els 
escacs també semblen ressentir-se’n. 
L’únic que sembla guanyar adeptes 
és la buti i les partides de divendres 
a les tantes. Serà la crisi o tan sols la 
proximitat de la setmana de la colla?

Un per l’altre 
Amb aquesta capçalera introduïm les 
errades no intencionades del darrer 
número (les intencionades us tocarà 
buscar-les a vosaltres). La Montse “Pelu” 
va nèixer xiqueta (per ser de Reus) però 
abans de Xiqueta (castellera) va ser 
ganxeta i prou. Els maquetistes, feina 
poc agraïda la seva, no van acabar de 
sortir-se’n montant el puzzle de fotos 
de la canalla i ens van canviar l’Adrià per 
l’Alex. En Jordi Bros ja porta anys a la 
colla, però no tants: va venir-hi el 2003 
enlloc del 93. I que sàpiguem, no hem 
de comentar (de moment) res més que 
pugui fer ombra a la nostra feina. 

I un comiat:
El passat 4 d’octubre ens va deixar 
una amiga, Xiqueta i, sobretot, mare. 
Des de l’aleta volem fer palès el nostre 
més sincer condol a família i amics. A 
reveure, Cori.

Concurs sí, concurs no 
Ens temíem que un any més caldria 
passar pel procés del referèndum sobre 
l’assistència al concurs. Per sort o per 
desgràcia, el sistema de puntuació 
actual ja va decidir per nosaltres: 
diguem no. Això no va evitar que un 
nombre més que raonable de Xiquets 
s’enllaunés a la plaça de braus de 
Tarragona. L’ombra, agraïda fi ns a cert 
punt, tot i restar encant a les fotografi es, 
va ser la protagonista del dia: poques 
colles van brillar amb llum pròpia. 

La imatge Sempre ens quedarà la botifarra 
Tornem-hi amb la grisor. El mal temps 
i l’agenda d’actuacions, força ajustada, 
no han acompanyat gaire de cara a 
fer activitats. Poc bàsquet, poc futbol, 
sense excursions de muntanya i 

breus què diuen
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Què diuen de nosaltres?breus Què diuen de nosaltres?què diuen
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Sortida Extraordinària
29 i 30  de Novembre        Sortida de cap de setmana a Gandia amb motiu de 

l’agermanament entre les nostres ciutats.

La sortida, amb els horaris per confi rmar, consisteix en: 
- Sortida dissabte 29 al matí, arribada a l’hotel i actuació a les 16:00h. 
   Cal  emportar-se el dinar. 
- Sopar i allotjament a un hotel o alberg de la ciutat. 
- Diumenge 30 actuació al matí, dinar i arribada a la tarda-nit a Reus. 

Respecte a concreció d’horaris pròximament estareu més informats a 
través de la nostra plana web.

Posa’t la faixa

Sortida Extraordinària

posa’t la faixa
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posa’t la faixa




