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Potser de fora vindran que el coll ens salvaran. Acostumats
a ser maltractats, potser anàvem a assumir com una
desgràcia més la nostra lapidació: la revenja contra la
prohibició dels “toros”.
Nens maltractats, tocaments lascius, llenguatges grollers,
... febleses humanes, tot plegat, que es manifestaven
totes juntes en el món dels castells. Ah!! I a més a més,
parlant en català: quin sacrilegi!!!
La declaració de patrimoni immaterial de la Unesco
potser, i només potser, apaivagarà els ànims incendiaris
i destructius d’aquells que busquen qualsevol element i
argument per “fotre’ns”. Tant de bo.
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Però i a nosaltres, què significarà aquest reconeixement
per la Colla? Probablement, a partir d’ara mateix, riuades
de gent de Reus vindrà a fer cua per associar-se amb
nosaltres. Els assajos els haurem de fer a la plaça del
Mercadal perquè el pati ens serà insuficient per ubicarhi a tothom. L’IMAC triplicarà la quantia del conveni. Un
llistat innombrable d’empreses de la nostra ciutat pugnarà
per patrocinar-nos i que el seu nom es vegi associat
al de la Colla. Les actuacions s’hauran de plantejar
a la plaça de la Llibertat per encabir els afeccionats. I
nosaltres, ai nosaltres! Farem les tripletes màgiques, les
catedrals, basíliques i tot allò que al·legòricament vulgui
dir actuacions estel·lars com si d’una xurreria es tractés.

El Consell de Redacció de l’aleta no assumeix necessàriament
com a seves les opinions publicades en aquesta revista.

Col-labora:

Evidentment, res de tot això no passarà. Però si el nostre
futur volem que s’acosti o tendeixi cap allò. Si volem
que la nostra il·lusió tingui una certa correspondència
amb la realitat. Si volem sovintejar les celebracions. Si
volem que realment la nostra ciutat sàpiga i conegui de
nosaltres. Si volem “fer trempar” amb els castells a la
ciutat, haurem de treballar i treballar una mica més i
invertir tots els esforços en empènyer cap a una mateixa
direcció. Haurem de convèncer-nos d’allò que som i
podem fer. I posar-ho en pràctica.

En conveni amb:

Què tal? Hi juguem? Dignifiquem el nostre patrimoni.

foto de portada: niepse
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Cap de Colla

2008 - 2010

El futur de la nostra Colla és qüestió de tots

EL FUTUR DE LA NOSTRA COLLA ÉS
QÜESTIÓ DE TOTS
Benvolguts Xiquets i Xiquetes,
Amb aquestes línies escric el que és
una arenga especial per mi ja que és
l’últim escrit que faig amb la funció de
Cap de Colla de la nostra entitat. Han
estat tres anys carregats de sensacions,
d’esdeveniments per la Colla, de diades
castelleres (algunes èpiques i altres
no tant...). Han estat tres anys on
absolutament tothom que ha estat al
capdavant de la nostra entitat s’hi ha
deixat literalment la pell, complint ni
més ni menys que amb la responsabilitat
establerta. És per això que m’agradaria
agrair a tota la gent que ha format part
dels mateixos, la dedicació i l’esforç
abocats, principalment, als equips de
tècnica i els equips de canalla que han
realitzat una tasca importantíssima per la
nostra Colla, tant pel desenvolupament
de les temporades com pel treball del
futur més immediat.
També m’agradaria dedicar un especial
apartat als equips de Junta, que dia rere
dia inverteixen el temps en la planificació
de totes aquelles tasques tant de suma
importància com les més impensables
per la majoria de la gent, una feina dura
però que en els últims anys ha sigut
excel·lent. I com no l’últim agraïment va
dedicat a tots vosaltres castellers que
heu fet possible que tot i alguns moments
difícils, que el tarannà casteller porta
implícit, el fet d’estar assaig rere assaig
i diada rere diada al peu del canó ha
portat resultats magnífics, principalment
l’última clàssica de 8 aconseguida per
la nostra festa major de Misericòrdia,
diada que sense cap tipus de dubte ha
representat i ha manifestat una sèrie de
valors que han de ser-hi presents en el
nostre futur, tals com la motivació, el
caràcter, el compromís i el no defallir
davant de l’adversitat.
En aquests tres anys com us comentava
han passat moltes coses, i us ben puc
assegurar que moltes concepcions
prèvies que tenia respecte el món
casteller, han fet un gir de 180 graus,
principalment en l’aspecte més positiu,
i en el sentit de valorar el col·lectiu
social al qual pertanyem tots. Quan es

mira el camí que la Colla ha seguit al
llarg dels seus 29 anys veu clarament
que formem part d’una entitat viva,
peculiar en les seves interioritats i en la
manera de viure i sentir els castells. És
una entitat que reneix dels problemes
i que mai dóna el braç a tòrcer davant
de l’adversitat. Sense cap tipus de dubte
un se sent orgullós de formar-hi part i
aportar en la mesura que la vida de cada
persona permet. Un se sent orgullós de
pertànyer.
A ningú se li escapa que l’any que ve és
un any especial per la Colla, compleix
30 anys i serà per tots una temporada
sentimentalment
molt
important.
Estem en la finalització d’una etapa i
al començament d’una de nova, i en
aquesta nova temporada que ve hem de
ser conscients que la nostra Colla arriba
a una edat que per als Xiquets ha de ser
una edat de maduresa. Independentment
dels objectius castellers, el principal
objectiu ha de ser clar per tots: sumar
per Xiquets de Reus.
Com en moltes de les arengues que vam
comunicar en una gran quantitat, per
part meva Xiquets res més. Simplement
comentar que a partir d’ara el que toca
es donar el 100% al pati d’assaig, el
100% a la diada i el 100% que necessiti
la Colla.
Pit i amunt, Visca Reus i visca els Xiquets
de Reus.
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Almoster – Festa Major (24/7/2010)

4de7 i, de pressa i corrents perquè el cel
amenaçava pluja, vam continuar amb
un 4de6 net amb agulla, calcant la diada
de feia tot just una setmana. Aquest
cop, però, tancàvem una actuació que al mateix temps havia de servir
de prova per quan es disposés de més
pinya -, amb un pilar de 5, just quan ja
començava a ploure.

>> 3de7, 4de7, 4de6a n, 2p4, p4 cami,
No només en les grans diades o actuant
a places històriques el país s’assoleixen
les fites més importants d’una colla
castellera. Més enllà d’actuacions
locals per Festa Major o altres moments
destacables del calendari, hi ha
aquelles diades castelleres que, tot i no
tenir lloc al
que s’entén literalment com a “plaça
pròpia”, sí que venen acompanyades
d’aquell caliu de saber que s’actua a
casa. Aquest és el cas dels Xiquets de
Reus que, no només per ser l’única colla
castellera del Baix Camp sinó, més
aviat, per la diversitat en la procedència
dels nostres membres, podem sentirnos orgullosos de considerar qualsevol
plaça de la comarca, sense risc a
equivocar-nos, com a plaça pròpia.
I així, precisament el cap de setmana
després del bon resultat assolit a la
Diada del Turisme, on estrenàvem
el primer castell de vuit de l’any,
iniciàvem un periple pel Baix Camp, que
inclouria diades per les festes majors
d’ Almoster i Castellvell del Camp
(municipi que contribueix a la colla
amb més camises avellana després
de Reus) i la ja clàssica actuació per
la Fira de l’Avellana a Riudoms. Amb
aquestes tres actuacions perseguíem
un clar objectiu casteller a curt plaç:
preparar-nos a fons i fer proves de cara
a l’important actuació a Vallmoll del 14
d’agost, així com seguir incorporant
cares noves a l´estructura i als primers
cordons de les nostres pinyes.
No es pot oblidar però, quelcom que
no diran les cròniques castelleres
l’endemà
d’aquestes
actuacions
anomenades per les colles com
“de proximitat”, i és la importància
d’acostar els castells a tota aquella
gent que normalment no té oportunitat
de veure’ls, ni de viure’ls, tan de
prop; l’orgull de poder dur les millors
construccions que la colla pugui oferir
en cadascuna d’aquestes places,
mirant d’arribar sempre un xic més
enllà que l’any anterior. En definitiva,
l’oportunitat de mostrar amb orgull els
castells d’una colla a la seva gent.
Així, a Almoster (aquest any sí, amb
ambulància present), al costat de
l’Ateneu Agrícola, i després dels balls de
diversos elements festius de diferents
procedències, vam obrir actuació amb
el ja clàssic 3de7, que vam acompanyar
d’un 4de7 i del 4de6 amb agulla net.

Riudoms – Fira de l’Avellana (7/8/2010)
>> p4, 3de7, 4de7, 5de6 n, p5, 2p4

Pilar de 5
Castellvell del Camp
Per a acabar l’actuació a l’entrada del
poble es van enlairar dos pilars de 4 i,
tot seguit, vam anar en cercavila fins
davant de l’ajuntament d’Almoster, on
vam fer un pilar caminant fins al balcó,
fins al qual van enfilar-se fins a tres
components d’aquesta construcció.
Cal destacar també, que en aquesta
actuació es va estrenar el petit Arnau
com a timbaler, amb uns grallers que,
diada rere diada, són els que millor
sonen a plaça, siguin quines siguin les
colles que ens acompanyen.
Castellvell del Camp – Festa Major
(1/8/2010)
>> 3de7, 4de7, 4de6a n, p5
Si bé dissabte de la setmana anterior,
actuàvem a Almoster per la seva
festa major, el primer d’agost tocava
desplaçar-se fins la veïna població de
Castellvell del Camp. Igual que l’any
anterior, l’actuació es va dur a terme a
la pista poliesportiva del municipi, en
finalitzar la cercavila de la trobada de
gegants. Com en d’altres actuacions
en solitari, els Xiquets vam començar
amb el 3de7, després vam bastir un

Finalitzava el periple casteller dels
Xiquets de Reus pel Baix Camp actuant
a Riudoms en el marc de la Fira de
l’Avellana d’aquesta localitat, després
d’haver-ho fet a Almoster i a Castellvell
del Camp els dos caps de setmana
anteriors.
Com ja ve sent habitual, després de
reunir-nos a l’entrada principal de la
Fira, els Xiquets anàvem en cercavila
fins a la pista del col·legi, fent primer
una aturada per fer un pilar de 4. Ja al
lloc previst, i després d’una bona estona
esperant que acabés un concurs que
s’hi estava fent, iniciàvem l’actuació
de la mateixa manera que en les altres
dues ocasions en aquest tour pel Baix
Camp: amb el 3de7, seguit del 4de7 i,
en aquesta ocasió, era el 5de6 el que
servia per tancar la tercera ronda
davant del nombrós públic que hi havia
a la fira, abans de cloure l’actuació amb
un pilar de 5 i dos pilars de 4, amb la
vista ja posada en la diada del dissabte
següent a Vallmoll, així com la de finals
de mes a Barcelona, en què l’objectiu
havia de ser tornar a dur el carro gros a
plaça, mantenint així opcions d’entrar (o
de triar si fer-ho, en tot cas) al concurs
de castells.
Vallmoll – Festa Major (14/8/2010)
>> 2p4, p4 caminant, 2de7, id4de8,
id4de8, id5de7, id5de7, p5
Totes les grans expectatives posades
en aquesta diada es transformaren en
decepció. I és que l’entrebanc sofert
en aquesta població de l’Alt Camp
ens deixava altre cop a les portes del
concurs de castells d’enguany. I és que
els Xiquets ens plantàvem a Vallmoll
amb tota la intenció de repetir el 2de7,
4de8 i 5de7 descarregats per la Diada
del Turisme, però estava clar que no era
el nostre dia. Després d’una inacabable

Barcelona – Festes de Sants (29/8/2010)
>> 2de7, 4de7a, 4de7, p5
Ja sense la pressió autoimposada
de figurar entre les 13 millors colles
del rànquing estrella abans del 31
d’agost, els Xiquets de Reus miràvem

de recuperar-nos de l’ensopegada a
Vallmoll a Sants, en companyia dels
amfitrions -els Castellers de Santsi dels Moixiganguers d’Igualada.
I demostràvem estar plenament
recuperats, enlairant un nou 2de7 de
sortida, descarregat per 5è cop aquesta
temporada, sense cap altre problema
que una petita deformació a nivell de
dosos.
En segona ronda, amb una temperatura
molt més agradable que a les darreres
actuacions -gràcies en gran part als
arbres del Parc de l’Espanya Industrial -,
i amb un nombrós públic que semblava
saber-se de memòria el lema de les
samarretes taronja dels Xiquets
(“please, don’t
clap before the enxaneta makes the
little wing”), doncs ningú no aplaudia
abans d’hora, descarregàvem també
el 4de7 amb agulla. En tercera ronda
plantàvem un 4de7 molt lleuger, amb
vistes ja a repetir el carro gros ben
aviat, i ens acomiadàvem amb un
pilar de 5 que també feia pensar en la
intenció de posar-hi un pis més quan
sigui possible. Els Castellers de Sants,
per la seva banda, sortien de plaça amb
un 5d7, 7d7, 4d7, vd5 i p5 al balcó, mentre
que els Moixiganguers d’Igualada
descarregaven el 3d7, 4d7a, 4d7 i p5.
Poboleda – Fira del vi (4/9/2010)
>>
La Colla començava el seu doblet
d’actuacions del cap de setmana a
Poboleda, en el marc de la 12a Festa
del Vi i la Verema a l’antiga que se
celebrava en aquesta població del
Priorat. El dissabte a la tarda, amb un
poble totalment entregat -fins al punt
que en acabar l’actuació, va rebre els
aplaudiments dels Xiquets en agraïment
al seu repetit compromís casteller -, els
de Reus hi descarregàvem el 3de7 com a
millor castell, que acompanyàvem d’un
2de6, un 4de6 net i un 4de6 amb agulla
també net, tancant l’actuació amb un
pilar de 5 davant d’un públic entès i
incondicional que, tot i no veure grans
construccions, es mostra molt agraït a
cada visita dels Xiquets de Reus.
Cambrils – Festa Major (5/9/2010)

2 de 7
Vallmoll

>> 2de7, 5de7, 4de7a, p5
Amb el nostre castell bandera d’aquesta
temporada, el 2de7, els Xiquets de Reus

5 de 7
Cambrils
dúiem a terme una de les nostres millors
actuacions d’enguany a Cambrils,
l’endemà d’haver actuat a Poboleda.
Així, amb el xip totalment canviat –
es tractava d’una actuació molt més
clàssica castellerament parlant - els de
la camisa avellana actuàvem a la Plaça
d’Espanya de Cambrils juntament amb
la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona
i els Castellers de Cornellà. A diferència
del que va passar a Poboleda, s’hi
sentiren tota l’estona aplaudiments
abans que els respectius enxanetes
de les tres colles fessin l’aleta, cosa
normal tenint en compte el nombrós
públic estranger que hi havia a la plaça.
Això, però, no fou obstacle perquè els
Xiquets descarreguéssim el nostre sisè
2de7 de la temporada - feia anys que no
en descarregàvem tants -. Un 5de7 en
segona ronda i un 4de7 amb agulla en
tercera acompanyàvem la torre de set,
deixant doncs el 4de8 per alguna altra
actuació, i acomiadant-nos amb un pilar
de 5
Reus – Diada Nacional (10/9/2010)
>> 3de7, 4de7, 4de7a, p5
Els Xiquets de Reus iniciàvem les
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i cansadíssima cercavila de més de
dues hores pels carrers de Vallmoll, en
companyia de la Colla Vella dels Xiquets
de Valls i dels Xiquets del Serrallo, a més
d’altres elements festius, en què es van
fer dos pilars de 4 i un pilar caminant
d’entrada a la Plaça Major vam iniciar,
finalment, l’actuació descarregant el
nostre quart - i possiblement millor 2de7 del 2010. A partir d’aquí, però, tot es
va tòrcer, i no es va aconseguir coronar
cap altre castell.
Dos intents de 4de8 per problemes al
tronc derivats d’un mal encaix de la
pinya (no prou rodada al pati d’assaig)
i dos intents de 5de7 per malentesos
de la canalla, van servir per dir adéu
a qualsevol possibilitat d’entrada al
concurs de castells. Ens acomiadàvem
així de Vallmoll tancant la diada amb un
pilar de 5.

A Plaça

Xiquets a Plaça

5

A Plaça

actuacions d’una carregada setmana de
feina el divendres 10 de setembre, vigília
de la Diada Nacional de Castalunya, al
vespre a la Plaça del Mercadal. Va ser
una bona actuació per haver-nos trobat
sols a plaça i sense que la diada fos
d’aquelles que més camises atrauen:
3de7, el 4de7 i el 4de7 amb agulla van
ser construccions lleugeres, pensades
per a futures construccions de 8 pisos,
i l’actuació es va tancar amb un pilar de
5 en què es va desplegar una senyera.
Terrassa – Diada de l’Emili Miró
(12/9/2010)
>> 4de8, 5de7, 4de7a, p5
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Les proves dutes a terme durant la
Diada Nacional del divendres així com
l’assaig ulterior, no trigaren a donar els
seus fruits diumenge a Terrassa, durant
la Diada de l’Eimili Miró i en companyia
dels Castellers de Terrassa, els Minyons
de l’Arboç i els Nens del Vendrell, on,
finalment, vam descarregar el segon
carro gros d’enguany. Era al final de la
primera ronda i vam poder completar
un 4de8 molt treballat, més bellugadís
del que és d’esperar però que vam sabut
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Diada de Misericòrdia

defensar amb tanta èpica com a d’altres
grans moments dignes de record a la
història de la Colla. El canal en directe
dels Xiquets, http://tvxiquetsdereus.
sytes.net, retransmeté en directe totes
les seves construccions del dia, que
a més d’aquest carro gros, foren un
5de7 - descarregat després d’un peu
desmuntat -, un 4de7 amb agulla i un
pilar de 5, completant
així la segona millor actuació de la
temporada i mantenint intactes els
objectius de fer la clàssica de 8 abans
d’acabar la temporada.
Reus – Diada
(18/9/2010)

de

era per menys, perquè des del 2007 a Les
Santes que els Xiquets de Reus no fèiem
la clàssica de 8, i amb la seva setena
torre de set igualàvem els nostres
millors registres pel que fa aquesta
construcció. Final feliç de diada doncs,
que els Xiquets perllongàvem fins al
nostre local en companyia de les colles
convidades - Castellers de Terrassa
i Colla Jove dels Xiquets de Valls - on
tothom va voler gaudir de seguida de
les imatges de l’actuació, per tal de
reviure-la una i altra vegada.

Misericòrdia

>> 4de8, 2de7, 3de8, v5
Aquesta era una d’aquelles cròniques
que agrada tant escriure. I és que
els Xiquets de Reus recuperàvem la
clàssica de 8 després de 3 anys. Totes
les colles castelleres, sense excepció,
tenen unes dates que es recorden
durant anys, i el 18 de setembre de
2010 en serà una per la nostra colla.
Els del Baix Camp ja havíem demostrat
diumenge passat a Terrassa que volíem
prémer l’accelerador en aquesta recta
de final de temporada, amb un carro
gros molt treballat, però en la línia
d’assolir l’objectiu de fer la clàssica de
8 abans d’acabar l’any. Però pocs
pensaven que, només sis dies després,
s’acompliria aquesta fita. De fet, la
consigna per la diada era tornar a fer
el 4de8 i acompanyar-lo d’una altra
torre de 7, repetint així la que era fins
al moment la millor actuació de la
temporada, assolida a la Diada del
Turisme. Però després del tercer 4de8
de l’any (segurament el més solvent
dels 3) i del setè 2de7, - i després de
deliberar-ho a fons l’equip tècnic i
tenint en compte tal com havien anat
les proves als darrers
assajos -, els Xiquets decidíem tirar
amunt el pare dels castells, en comptes
d’un 4de7 amb agulla o un 5de7 com
s’hauria pogut esperar en actuacions
recents.
I a diferència de l’any passat, en què
el 3de8 no es va poder descarregar
fins al tercer intent i ja més avançada
la temporada, enguany a la primera va
ser la vençuda. Fou un 3de8 prou ràpid
i solvent com per defensar-lo sense cap
patiment i que, després del parèntesi
en forma de vano de 5 de comiat, fou
la guspira que serví per desfermar
l’eufòria entre les camises avellana. I no
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Baixada al Santuari
Reus – Baixada al Santuari i Diada de
Festa Major (25/9/2010)
>> 2de7, 5de7, 4de7a, v5
Els Xiquets de Reus actuàrem per
Misericòrdia amb castells de la
gamma alta de 7, encarant així la
primera actuació després de la gran
diada del dissabte anterior a la Plaça
del Mercadal, disposats a no afluixar
el ritme en aquesta recta final de
temporada. Després de la baixada al
Santuari del matí, en que s’aixecaren
diversos castells de 6 nets i pilars de 4
i de 5, a més d’un pilar caminant – i on
cal destacar el pilar de 5 aixecat dins

el mateix Santuari -, vam dur a terme la
tradicional actuació davant del Santuari
i en presència del nombrós públic
que s’hi aplega tradicionalment per
veure els diferents elements festius.
Començàvem, com no, amb el 2de7 - el
vuitè descarregat aquesta temporada -,
al que van seguir un 5de7 - també el vuitè
-, i el 4de7 amb agulla, per a posar punt
i final amb un vano de 5, acomiadantse així fins el 10 d’octubre, data en què
actuaríem (o això preteníem) a la festa
major de Vilaplana a les 12 del migdia,
juntament amb els Xiquets del Serrallo
i els Castellers d’Altafulla. Recordem
que els Xiquets convertíem Vilaplana
en plaça de 8 l’any passat en aquesta
mateixa actuació, carregant-hi el 3de8.
Vilaplana – Festa Major (10/10/10)
>> Actuació suspesa per la pluja
Alcover – Festa Major (17/10/10)

a les Peixateries Velles. A la diada
d’enguany - retransmesa en directe
per
http://tvxiquetsdereus.sytes.net
– descarregàvem (qui ens ho havia de
dir a principis d’any) el nostre novè
2de7 de la temporada, construcció a
la que seguiren un 5de7 i un 4de7 amb
agulla, quedant finalment descartats
els castells de 8, sens dubte com
a conseqüència de la caiguda de
diumenge passat a Alcover.
Per a acabar enlairàvem un vano de
5 i 3 pilars de 4, completant així una
bona temporada tal com ho demostren
les 9 torres de 7 (recordem que l’any
passat només en vam descarregar una,
justament en aquesta última actuació
de l’any) i el fet d’haver fet un altre cop
la clàssica de 8 després de més de 3
anys, però amb la recança de no haver
pogut entrar al concurs. En finalitzar la
diada, els Xiquets vam anar a celebrar el
final de festa al nostre local, amb un ball
amenitzat pels que sens dubte són els
millors grallers del panorama casteller
actual, els dels Xiquets de Reus.

A Plaça

Xiquets a Plaça

Pilar de 5
Dins del Santuari

>>
Si setembre es tancava amb la moral
alta i fundades esperances de tornar
a bastir castells de 8 ben aviat, el mes
d’octubre semblava girar-se tot contra
nosaltres; ben poques setmanes
després de descarregar la clàssica
de 8 durant la Diada de Misericòrdia,
a Alcover les coses no anirien pas
tan bé - ni de bon tros -. Una dolorosa
caiguda a l’intent de 4de8 en primera
ronda acabava amb uns quants
castellers lesionats - afortunadament
res d’important -, fet que força la
finalització anticipada de la diada amb
dos pilars de 4 per part de cadascuna
de les colles participants, Xiquets de
Reus i Castellers de Terrassa.
Reus – Diada de la Colla

Els Xiquets de Reus posàvem punt i final
pel que fa a les actuacions tradicionals
d’aquesta temporada – a falta dels
pilars del dia 26 al Teatre Bravium per
la campanya de donació de sang, i
l’actuació a la Sala de Congressos de
Port Aventura el dia 28, corresponent
als 50 anys de Reus Internacional - a
la Plaça del Castell amb els Castellers
de Cornellà com a colla convidada
i després d’haver-nos fet la foto de
família d’aquest 2010 minuts abans
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>> 2de7, 5de7, 4de7a, vano5, 3p4
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La TEMPORADA - II
Pepe Peñalver

Corresponsal exteriors
Sens dubte l’aconteixement casteller de l’any ha
estat la proclamació dels castells com Patrimoni
Immaterial de la Humanitat.
Aquest reconeixement a nivell internacional arriba
quan els castells són més mediàtics que mai.
Tothom lloa els seus trets característics d’esforç,
superació, treball, integració, etc. ja coneguts per
tots els castellers però que la resta de la societat
(els no pertanyents al món dels castells) valora molt
positivament. Tal com deia molt encertadament el
president de la coordinadora de colles, esperem
que tot això es converteixi en un interès real pels
castells.
Pel que fa a la temporada el resum és clar:
Hegemonia verda. Els grans triomfadors de la
temporada han estat, una vegada més, els castellers
de Vilafranca. Hi ha una generació de castellers
que sempre els ha vist al capdavant. El seu domini
dels castells de gamma extra els posa uns quants
graons per sobre de la resta de colles. Han guanyat
el concurs a plaer i per Tots Sants han aconseguit
descarregar el dos de vuit sense folre. El castell de
més dificultat tècnica pura, el que es donava quasi
per impossible de completar. La colla ha trobat una
alineació ideal i ha fet una execució perfecte d’un
castells que quedarà per a la història. L’únic deure
pendent que els queda és el 3d10fm. 3d10fm que
ha estat carregat pels Minyons de Terrassa per la
seva diada. Feia quatre temporades que no es veia.
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D’aquesta manera enguany s’han assolit els
màxims tant a nivell de tècnica pura com del sostre
d’alçada. Són les dues vies de creixement: en
dificultat (traient el folre) i per amunt (afegint pisos
i estructura, “volum”). La Vella de Valls, després
d’un inici de temporada molt bo (3d9f descarregat
a la Xina) ha vist com, de plantejar-se com objectiu
disputar el concurs als verds, s’ha trobat superada
per la Joves de Valls en les diades més importants
(Vilafranca, concurs i Santa Úrsula). La Joves amb
un parell de 5d9f carregats n’ha tingut prou per
passar al davant de la Vella que una vegada més
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ha volgut més que ha pogut. Les dues colles de
Valls corren el perill de veure’s cada vegada més
despenjades del ritme que porten les altres colles
capdavanteres. Potser no encara en resultats totals,
però si en dinàmiques d’assaig, plantejament de la
temporada, estructura. A banda de Vilafranca hi ha
un grup de colles en clar creixement (Sants, Mataró,
Jove Tarragona) i Valls, en lloc de millorar, pateix
per mantenir el nivell. Gran any pels Capgrossos de
Mataró que han descarregat el seu primer 2d9fm
després de 2 intents anteriors. A partir d’ara hem
de parlar de G5 en anomenar el grup de colles de
gamma extra. Castellers de Sants han assolit el seu
primer 4d9f per Tots Sants, que acompanyats pel
3d9f i el 5d8 els ha suposat la seva primera tripleta
màgica.
Magnífica temporada per la Jove de Tarragona. Han
completat tres tripletes, un bon grapat de castells
de nou i pel concurs han tornat a intentar el 5d9f,
un gamma extra del que van ser pioners. Esperem
que l’anunciat canvi de cap de colla que patiran
no trenqui la trajectòria ascendent dels darrers
anys. Els Xiquets de Tarragona no han estat tant
encertats. Alguna caiguda en diades clau els ha
retallat possibilitats i tant sols han aconseguit un
3d9f carregat i un parell de 5d8, lluny de les seves
possibilitats reals. De les altres colles destacar el
2d9f descarregat pels Nens del Vendrell. Un castell
amb una certa importància sentimental ja que
l’han descarregat quaranta anys després de que la
mateixa colla fes el primer del segle. Pels Xiquets de
Reus la temporada ha estat la d’un 2d7 consolidat.
Aquest és un castell que sempre ens ha costat i
l’hem dominat a plaer. Pel que fa als castells de vuit
la cara ha estat descarregar la primera clàssica de
vuit en tres anys, a Reus i per festa Major. Tirar i
descarregar el 3d8 va ser un cop de geni que va
donar molta moral i molta alegria a la colla per tal
com es va fer. La creu l’ensopegada amb el 4d8
a Alcover. Una ensopegada que va deixar algun
lesionat de poca importància però que va impedir
finalitzar l’any amb millors resultats. La temporada
del 2011 tindrà un aperitiu per totes les colles.
El 2011 acaba en 1. Això vol dir que a Valls s’hi
celebren les decennals i hi haurà trobada de colles.
Ens hi veiem el 30 de gener!!.

Els llibres més castellers
Corresponsal arqueològic

“

Els llibres que haurien d’estar als prestatges
de tot bon aficionat als castells

“

Joan Bofarull

Moran i Clanxet, Jordi (1967 i 1976)
Història dels castells
Català i Roca, Pere (1979 i 1981)
Món Casteller (2 volums)
Miralles, Eloi (1981)
Fem Pinya! Els castells, símbol i
expressió del nostre poble
Trenchs i Mestre, Miquel (1989)
Miscel·lània castellera:anys 1850-1900

El Món Casteller és, sens dubte, el llibre més
important de la història dels castells. En el seu
moment va recollir tot el que se sabia dels castells,
per això sovint se l’anomena “l’enciclopèdia del món
casteller”. És un llibre col·lectiu, tot i que la major
part va ser escrit per Pere Català. Va ser publicat
en fascicles entre els anys 1979 i 1981, i després
relligat en dos volumns de 610 i 1.036 pàgines, això
sol ja dóna idea de la gran quantitat d’informació que
conté.
La major part del llibre està format per la història
dels castells, amb diverses fotografies. A continuació
hi ha diversos apartats dedicats a les anècdotes,
què són els castells, la dona, els caps de colla, els
concursos, la política, l’art i la música. Es clou amb
un lèxic, una bibliografia, un repàs de les colles i els
índexs.
La publicació d’aquest llibre coincideix amb l’inici
de l’anomenada segona època d’or dels castells.
En principi, el recull històric s’acabava l’any 1980,
però a les últimes pàgines recull el 4de9 i 5de8
descarregats per la diada de Santa Úrsula del 1981,
els primers d’aquesta segona època d’or. També va
coincidir amb la creació dels Xiquets de Reus: al final
del llibre hi consta la presentació de la nostra colla
(per sant Jordi del 1982), un parell de fotografies i
una notícia.
Ha passat molt de temps des de la seva publicació,
però continua sent un llibre de referència (encara

es pot trobar a les llibreries). La seva limitació més
gran és, evidentment, la falta d’una actualització. De
fet, ja el 1986 es demanava la publicació del tercer
volum.
Un dels col·laboradors inicials del Món Casteller fou
Eloi Miralles, que va publicar Fem pinya!, llibre que
destaca per un catalanisme abrandat. Aquests dos
llibres ja no consideren els castells com una curiositat
local o comarcal de Valls i voltants, sinó un símbol
nacional de tot Catalunya. Això implicava, entre
altres conseqüències, el dret de totes les ciutats
catalanes a formar una colla pròpia.
La publicació d’aquests llibres i la divulgació de les
grans fites de la primera època d’or (el pilar de 8,
el 5de9 i el 4de9 net) va portar a alguns aficionats
als castells a iniciar diverses recerques històriques.
Un d’ells, el vallenc Miquel Trenchs, va publicar la
Miscel·lània castellera on donava a conèixer, entre
altres notícies, l’actuació de les colles vallenques de
santa Tecla del 1881 a Tarragona. Segons el cronista,
les dues colles hi van fer el 2de8 net i la Colla Nova
el 3de9 net. Encara avui en dia aquesta notícia és
polèmica, ja que alguns castellers no reconeixen
aquest últim castell, tot i que no hi ha arguments
sòlids per refusar-lo. Potser el motiu principal és que
aquests castellers són de la Colla Vella.

| L’ALETA 83

El llibre de Jordi Morant té el mèrit de ser l’únic
publicat entre 1948 i 1978. El seu principal defecte
és defensar que els castells provenen del ball de
Titans, un ball típic de Tarragona. Amades ja havia
demostrat que aquesta teoria és falsa en el seu llibre
de 1934.
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Breus

Estudi demogràfic de la Colla
És increïble com, amb el ritme de vida que duem (feina, assajos, sortides, festes, sopars, etc), encara hi ha
qui té temps (o està prou “malalt de Colla”, segons com es miri), per dedicar temps a un estudi demogràfic
com els que us presentem, breument, a continuació.
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Dades: Xiquets de Reus, setembre del 2010
206 castellers, 115 xiquets (55’8%) i 91 xiquetes (44’2%)
Mitjana d’edat: 33 anys, el 44’7% nascuts entre 1977 i 1989
Nascuts fins el 1981 (29 anys): majoria nois
Nascudes a partir del 1982: majoria noies
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Com a conclusió, val a dir que queda constatat el gran canvi que hi ha hagut últimament amb l’entrada
de noies joves, en contrast amb abans, quan dominaven els homes adults. Més d’un ens consta que ja se
n’havia adonat sense necessitat de piràmide...

10

TERRA ATENUANT
Logotip 30A / fem boca pels 30A
Com ja sabeu, aquest 2011 la Colla celebra el seu 30è aniversari. Per
tal d’anar escalfant motors, i tenint en compte que, tradicionalment,
cada 5 anys s’ha commemorat l’efemèride dissenyant un nou logotip
de l’entitat per a l’ocasió, aquest novembre va tenir lloc un concurs
obert a tots els socis per tal de dissenyant el logotip que quedarà,
per sempre més, lligat a l’any de celebració del nostre 30 aniversari.
Després de rebre gairebé una vintena de
propostes, un jurat integrat pels membres
de Junta i de la Comissió d’actes del 30è
aniversari va escollir (amb força unanimitat,
val a dir-ho) la imatge que (no) ens cansarem
de veure durant tot aquest 2011! Aquest nou
disseny no substituirà, en cap cas, el logotip
oficial dels Xiquets de Reus (escollit pel 15è
aniversari), però sí que tindrà un paper
molt destacat en la imatge promocional de
la Colla durant aquest aniversari (material,
obsequis a d’altres colles, web, etc).

Patrimoni
Obtenir el reconeixement de la Unesco i esdevenir Patrimoni Cultural
i Immaterial de la Humanitat és tot un reconeixement, no només
de l’activitat i la tradició castellera coma tals, sinó de tots els valors
que els castells duen associats de forma indissoluble, i que tant ens
identifica com a poble: la lluita, el treball en equip, la constància,
la tenacitat implacable per mirar de superar-nos constantment, però
sempre amb la solidaritat com a eina més preuada per tal d’assolir, pis
a pis, uns objectius comuns.
Per tot això el passat 16 de novembre, dia històric pel món dels
castells, els Xiquets de Reus vam voler sumar-nos de forma espontània
a la celebració d’aquest reconeixement. Així, una trentena llarga de
castellers, convocats per facebook, sms, boca-boca i altres mètodes
de comunicació avançadíssims, vam trobar-nos a la Plaça del Mercadal
de Reus per enlairar un pilar de quatre que ens servia per fer encara
més palès, si això és possible, el nostre amor pels castells.
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Tots aquells que hem anat
més o menys
assiduament pel local per
assistir a algun assaig hem
pogut ser testimonis d’una
important novetat que
ens ha fet a tots passejar
llargament la vista pel
terra en quan hem entrat
al pati (i no estem parlant
de les arquetes!), i és que
enguany... hem estrenat
terra atenuant!
A partir del passat dimarts
14 de setembre, els
Xiquets de Reus disposem
ja al nostre local de l’últim
crit en seguretat castellera.
Fins a 33m2 d’un nou terra
que permet, d´una banda,
l´atenuació de possibles
impactes (no substituint
en cap cas l´ús del casc)
i, de l´altra, proporcionar
més comoditat als baixos
(reduint-ne
l´esforç
lumbar). Així que ja ho
sabeu: ja tenim un motiu
més per no perdre´ns
cap
assaig!
Ara
és
responsabilitat de tots
tenir-ne cura per mirar
que duri molts i molts
anys (fins al proper 3de9f,
com a mínim...)

>>passant

Breus

breus
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XIQUETS DE REUS 2010
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LA CANALLA
ANEM DE COLÒNIES

compartia dutxes, tothom corrents
per a poder assegurar-se la dutxa
en aigua calenta... Tot el necessari
per a aconseguir dutxar-se amb
aigua calenta i en temps rècord.
Per fer temps mentre es feia el
sopar, vam gaudir d’un taller per a
aprendre a fer un clauer en forma
de pilota amb una canica i un tros
de corda.
La sorpresa del dia va arribar a
l’hora de sopar, quan vam veure
que els mateixos “malvats” que van
segrestar els caps de canalla la nit
anterior, van tornar a fer malifetes,
aquesta vegada, prenent-nos els
coberts a tots, de tal manera que
vam haver de sopar amb les mans!
Molts de la canalla es van quedar
a veure sopar els monitors perquè
es pensaven que havien estat ells
els qui havien amagat els coberts,
però quina va ser la sorpresa en
veure que ells també havien de
sopar amb les mans.

Tot comença el
dissabte 10
d’Octubre. Teníem actuació a
Vilaplana amb els Castellers
d’Altafulla
i els Xiquets del
Serrallo, però, malauradament,
aquesta es va haver de suspendre
per culpa de la pluja i només es
va poder fer una ronda de pilars de
quatre simultanis.
Just en acabar l’actuació vam anar
a buscar les maletes i motxilles
i ens vam ficar dintre el bus en
direcció a l’ermita de Sant Antoni
d’Ulldemolins amb moltes ganes
de jugar, assajar i, sobretot,
passar-nos-ho molt bé. El viatge
va ser un xic llarg i amb moltes
corbes però va transcórrer amb
total normalitat entre cançons i
cridòria. Al arribar, vam haver de
descarregar el material i el menjar
dels tres dies tot fent una cadena
i, més tard, vam instal·lar-nos en
la casa uns, mentre els altres van
muntar les tendes. Una muntada
de tendes més complexa i llarga
del que ens esperàvem... Un cop
instal·lats vam dinar els entrepans
que portàvem fets de la motxilla i
vam tenir una estona lliure que els
grans vam aprofitar per explicar
una mica la dinàmica del cap de
setmana. La tarda va passar volant
entre l’assaig i els jocs de córrer
que van anar fent gana per sopar.
Un cop sopats
vam començar
la dinàmica de grup: un seguit
d’activitats i proves que els més
grans feien passar als petits per
tal de que trobessin els seus
caps de canalla segrestats per
uns “malvats”. La nit va passar
amb la alegria i rialles fins el matí
següent.
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A l’endemà les cares revelaven
la festa de la nit anterior, vam
esmorzar i vam començar l’assaig

14

del matí ben abrigats perquè feia
un fred! L’assaig va ser un pèl
diferent que els altres ja que es
varen fer primer els escalfaments
inicials ja habituals per tal de
entrar en calor i després ens vam
dividir en dos grups: mentre uns
assajaven els altres
provaven
el seu equilibri passant per una
corda lligada de arbre en arbre.
Després de l’assaig els més grans
de la canalla ajudaren als monitors
a preparar el dinar; com ploraven
els ulls en pelar les cebes! En
acabar de dinar va arribar de nou
l’hora de l’assaig en el que, per
variar una mica, vam poder veure
un pom de dalt ben diferent, amb
la cap de colla a dosos.
I després va arribar el moment de
les dutxes; unes dutxes a correcuita perquè hi havia poca aigua
calenta i ens havíem de dutxar tots.
Els lavabos plens d’aigua, gent que

En acabar de sopar va començar
a ploure i vam haver de modificar
tots els jocs de nit que teníem
previstos per a poder-ne fer
igualment, però resguardats de

la pluja per a evitar refredats.
En acabar aquesta segona nit de
jocs, vam anar a dormir, aquest
cop amb més facilitat degut al
cansament dels assajos i la son
acumulada per dormir ben poc i
allargar la festa la nit anterior.
En aixecar-nos al dia següent,
vam haver de recollir les maletes,
i endreçar l’habitació per tal de
esmorzar i desmuntar les tendes
de campanya i poder tornar cap a
casa, alguns amb ganes i d’altres
amb la intenció d’allargar l’estada
a Ulldemolins un parell de dies
més.
Després d’esmorzar, vam anar a
buscar l’autobús allà on ens va
deixar el diumenge al migdia i
poder retornar al local, per tal
d’assaborir la paella que estava
programada de fer-la a Ulldemolins
però que no va poder ser a causa
de la pluja. Per a acabar les
colònies, vam fer un assaig al local
acompanyat de la paella del nostre
cuiner Ibrahim, més conegut com
a “Ibra”.
Què més dir? Ahh sí! Què ja tenim
que arribin les próximes colónies!!!
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Equip de canalla
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Interrogants
Acabem la temporada conversant
amb:

d’un bon casteller.
Irina – És molt important la
motivació.
Creure
que
som
capaços d’assolir els objectius.
També cal tenir esperit de sacrifici
per poder compaginar la vida
personal (feina, família, parella
etc.) amb els castells.

Rubén Garcia “Txiki” 30 anys,
membre de la Colla des de la
temporada 2002 – 2003, quart
Irina Isern 18 anys, va entrar
per Sant Pere del 2008, és grallera,
lateral i vent;
Pep Llauradó 32 anys, és de
la Colla des de l’agost del 2006,
lateral i membre de l’equip de
pinyes.

1. Com és que vàreu decidir
entrar a la Colla?
Txiki – Jo faig castells des del 1994
i era de la Colla dels Ganxets. En el
moment en què aquests s’estaven
dissolent vaig decidir deixar de
fer castells però el meu cos em
va demanar tornar-hi. I llavors
un dia vaig coincidir amb gent
de Vilafranca, en una celebració,
i em van voler convèncer perquè
em quedés allà a fer castells però
jo vaig decidir quedar-me a fer
castells a la meva ciutat i em vaig
fer dels Xiquets de Reus.
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Irina – Jo sempre he estat una
fanàtica de la festa major i què
millor que entrar en una colla
castellera! A més, abans d’entrar
ja feia temps que ho volia provar
però no m’acabava de decidir.
Un dia vaig acabar de fer el pas,
coneixia molt gent i diríem que
el procés va ser fàcil. Al principi
estava a la pinya però com que ja
feia un any que anava a l’escola de
música vaig entrar a formar parts
dels grallers de la Colla. I des de
llavors que compagino les dues
coses.
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Pep – Va ser un cúmul de
circumstàncies. Jo ja havia vingut
en diversos moments durant
la temporada com Sant Jordi o
la Festa Major. A més els meus
germans ja eren castellers i també
coneixia gent de la Colla que
m’insistien perquè ho provés i
finalment em vaig decidir, tot i que
cal dir que en un principi no m’ho
volia agafar massa seriosament.

2. Què us aporten els castells?
Txiki – És un estil de vida i
una filosofia. Tens la teva vida
muntada al voltant dels assajos,
les actuacions, etc. A més és com
una família on hi pots trobar de
tot: gent més pròxima i gent amb
la que no et fas tant. Però allò
important és que hi ha gent que et
fa sentir molt bé.
Irina – Comparteixo l’opinió del
Txiki, però vull afegir que per mi
és un vici. Et trobes a molta gent
amb la que comparteixes una
afició i és un lloc on t’hi sents a
gust amb persones amb qui t’hi
avens molt. També m’agrada molt
el fet de que tots, malgrat les
nostres diferències, treballem per
un mateix objectiu.
Pep – Jo a vegades també m’ho
plantejo. Crec que és força
irracional. Són moltes raons: per
la gent que hi coneixes, perquè
els bons moments compensen els
dolents, perquè enganxen, perquè
hi creus. És un sentiment.

3. Què creieu que cal per ser
un bon casteller?
Txiki – El 90% d’un casteller
consisteix en tenir ganes i il·lusió.
Si parlem més concretament des
d’un punt de vista d’estructura
a més de les condicions físiques
que et marcaran la posició, crec
que hem de tenir molt en compte
també el patiment. Estar disposat
a patir i treballar no només
físicament sinó també des de la
vessant anímica i emocional, per
mi aquests són els factors clau

Pep – Cal ser responsable. Si
agafes una responsabilitat, si
t’ofereixes per col·laborar, cal
continuar. També s’ha de ser el
menys individualista possible i
pensar en la Colla com un col·lectiu.
Per fer grans castells cal que tot
funcioni a tots els nivells. És tant
necessari un bon nivell de la gent
d’estructura com que tinguis una
bona pinya. Però també calen una
campanya de màrqueting solvent,
que l’acolliment als nous membres
funcioni... totes aquestes funcions
les fan gent anònima que dedica
temps i ganes i la seva feina és
molt important.

4. Fa uns dies la UNESCO va
declarar els Castells Patrimoni
Immaterial de la Humanitat.
Com creieu què influirà aquest
fet al món casteller?
Txiki – No n’estic segur de si
ens afectarà. Potser hi haurà un
“boom” com fa uns anys i les colles
creixeran a nivell de castellers. O
potser es quedarà només en el
reconeixement i com una gran fita
pel món casteller però sense més
implicacions per les colles.
Irina – Crec que pot ajudar a que
la gent conegui més els castells, a
donar coneixença del món casteller
a la societat en general. Potser

també ajudarà perquè els que
estan indecisos a provar-ho acabin
de fer el pas. Però això sí, per
nosaltres és una gran satisfacció.
Pep – Durant el dies que es va
fer la declaració se’n va parlar
molt, crec que han estat els dies
que s’ha parlat més de castells
de tot l’any. No sé si això durarà
molt més temps. A nivell de colles
ens pot aconseguir algun viatge
a l’estranger per promocionar els
castells. De moment el què s’ha
aconseguit és ressò mediàtic.

5. Com valoreu la temporada
que hem acabem?
Txiki – Jo a principi de temporada
creia que arribaríem més lluny,
però va haver-hi un moment, més
o menys a la meitat, que pintava
tant negre que ara mirant el què
hem aconseguit en faig un balanç
positiu. Hem d’estar contents
d’haver assolit el 2de7 com ho hem
fet. Pel que fa a nivell social ha
estat una temporada dura perquè
hi ha hagut menys motivació i això
ha provocat que la gent estigués
més susceptible, dificultant les
relacions socials.
Irina – A principi de temporada
també
m’imaginava
una
temporada millor. Creia que
faríem més castells de vuit. Però
valorant-la ara, la veig positiva pel
3de8 i també per la forma com
hem assolit el 2de7. Socialment
he vist poca implicació per part
de la gent, poca assistència al
pati d’assaig. Tot i que després del
3de8 ha entrat molta gent nova i
amb moltes ganes i això és molt
positiu. La dinàmica a final de
temporada és positiva, esperem

Pep – Jo aquesta temporada l’he
vist des de dins, des de l’equip
de pinyes, i això potser et fa
canviar una mica la visió. Per mi
hi va haver-hi una primera part de
temporada que s’acaba al moment
en què vam veure que no podíem
entrar al concurs. Aquesta va ser
una etapa d’inseguretats, de voler
córrer per què faltava poc per
aconseguir allà on volíem arribar
però ens va faltar temps. Després
hi va haver-hi una segona etapa
més positiva, amb més clama, en
la que hem fet el 4de8, la tripleta
etc. I esperàvem que el final de
temporada continués així però s’ha
estroncat una mica per diverses
raons (caigudes, pluja etc..) En
l’aspecte social estic satisfet per
què ha entrat gent nova als que els
hi agraden els castells i ho viuen.

6. I la temporada que
comencem, la dels nostres 30
anys, com l’encareu?
Txiki – Amb respecte i por. Sent
l’any del nostre trentè aniversari
no crec oportú un canvi de junta
i tècnica perquè implica una falta
de continuïtat de projecte sobretot
en un any tant important com
aquest. Tot i que un canvi era
necessari però potser aquest no
era el millor moment. Esperem
que m’equivoqui.
Irina – Veig molta motivació i
expectació pels canvis de junta
i tècnica i en tinc ganes perquè
els canvis en general sempre són
positius i il·lusionen. Jo tinc una
sensació positiva tot i que potser
són les mateixes ganes de que les
coses vagin millor que em fa tenirles. Un cop comenci la temporada
ho podrem veure més clar.
Pep – A nivell casteller tenim un
bon nivell dins de la pinya, a més
cal remarcar que hi han moltes
ganes de fer feina. Podem millorar
la temporada passada i que el
2de8 sigui el castell d’aquesta
temporada. Realment, potser una
temporada molt interessant en
castells de vuit.

7. Per acabar, què us hauria
agradat què us preguntéssim
i no ho hem fet?
Txiki – Amb quin dia et quedaries
de tota la temporada?
Irina – En què creieu que hauria
de millorar la Colla?
Pep – Un bon record d’aquesta
temporada.

8. Ens la responeu?
Txiki – El 18 de setembre que era
el meu aniversari. Ara en serio.
Aquell dia per mi va ser un gran
regal el que vam aconseguir a
nivell de colla en descarregar,
no només el 3de8, sinó també la
resta de castells, recuperant la
clàssica de 8 un dia tant assenyalat
castellerament parlant per la Colla,
i a nivell individual, no té preu.
Socialment també va representar
molt per nosaltres: el ball de
gralles i la posterior celebració del
3de8 mentre jo feia 30 anys!
Irina – S’hauria de promocionar
més. Per exemple es podria fer
un concert al carrer per la Diada
de la Colla o anar a les escoles i
promocionar la cultura castellera.
A més no estem prou vigents a la
ciutat. Es podria fer una gimcana
pels nens de la ciutat. Però entenc
que sempre és difícil trobar un
forma de promoció que funcioni.
Pep – A mi m’ha fet feliç que
amics meus com la Gisela, el
David, el Tino i el Roger Marca
s’hagin fet castellers i ja hagin
estrenat camisa. M’ha fet molta
il·lusió que s’hagin unit a la gran
família castellera
Gràcies a tots
col·laboració!

per

la

vostra

No us perdeu la próxima
entrega
dels
interrogants!
Podríeu ser vosaltres els nostres
protagonistes! ;)
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que l’inici de la nova temporada
seguim millorant.
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NIT DE TeaTRE
Després d’una Setmana de la Colla
molt intensa arribava el teatre
per posar-hi punt i final. Un any
més el Bràvium va arreplegar la
grandiosa família avellana per tal
que els seus membres mostressin
els seus talents ocults, que en
varen ser molts i molt variats.
La primera actuació va tenir
com a protagonistes la canalla,
a ritme d’una versió de la cançó
“summercat”
convertida
en
“Xiquets Xiquets” que va agruparlos a tots, fent que l’escenari se’ls
arribés a quedar petit i tot. Encara
que el so no va poder ser gaire bo
(coses del directe), el ball encenia
una prometedora i diferent nit de
divendres. La segona actuació
de la canalla va ser una sensual
dansa amb l’uniforme més atrevit
de Xiquets.
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I quan tothom es pensava que els
moments de silenci eren culpa dels
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errors tècnics es va fer evident
que, en realitat, estaven tots
esperant que arribés la Montse! I
amb el seu “Ja sóc aquí” va donar
el tret de sortida a la improvisada
i esperada actuació dels Kumbes
que amb barret i nas vermell van
rejovenir la mítica cançó de Julio
Iglesias “soy un truhán, soy un
señor”.
Com no podia ser d’altra manera
arribaven les obres de teatre que
sorprenentment van començar
amb l’humor d’un trio format per
un insistent i enamorat cavaller,
una rossa donzella mal depilada
i un mascle amb un bon garrot,
que van fer ressonar les riallades
de tota la platea. Un gag breu
però que ens va posar a to per la
següent actuació.
Es tanquen els llums, un xiuixiueig
general, el públic nerviós es
pregunta amb què ens sorprendrà

aquest any el Butanero Cubano.
Sona un flabiol i una vilatana
ens posa dins de la història de
Vilabotigues del Camp. L’argument
narrava els problemes dels vilatans
al tenir al capdavant un Batlle, una
Regidora i un Prior més preocupats
per menjar bones croquetes i
prendre Gintònics que en resoldre
els problemes dels barris que,
aquesta vegada, es presentaven
en forma de plaga de rates. Els
habitants
d’aqueixa
població,
farts de ser ignorats es revengen
portant la plaga al centre de la Vila
aconseguint únicament quedar-se
sense diada del Mercadal.
Potser va ser perquè les actuacions
van ser molt entretingudes o
perquè ni va haver poques, però
la nit es va fer massa curta...
Maria Alegret i Judit Sabater

EL SOPAR DE LA COLLA
Aquí estem, l’Arreplegat d’en Pau
i el Ganàpia d’en David (però
sobretot Xiquets els dos, al cap i a
la fi), en un bar qualsevol de Reus,
intentant fer memòria del que va
passar al sopar de la Colla, ara fa
més d’un mes. Com a “novatus”
que som a la colla ens ha tocat
escriure l’article del sopar de final
de temporada; sabem que és una
gran responsabilitat. Els records
d’aquell 6 de novembre són una
mica borrosos, però intentarem
explicar tant detalladament com
puguem tot el que va passar
aquella nit.

Es feia tard i la gent començava a
tenir gana, així que es va decidir
que calia sopar. Per tant, tots cap a
la carretera de Cambrils on teníem
un palau reservat exclusivament
per nosaltres. La gent va anar
arribant mentre sonava el ball de
gralles i tothom prengué el seu
lloc tot onejant el tovalló i algun
mocador de Xiquets en una petita
sala molt càlida, amb música
festiva, un cel estrellat i el perfil
de Reus dibuixat a les parets.
Què dir del sopar? Tot i estar
donant-ho tot i amb un “cubata”
a cada mà ho vam trobar tot molt
bo: entrants, primer plat, segon
plant i postres. Durant el sopar hi
havia bastant moviment de gent:
parelles o trios que sortien junts
cap a fora; alguns anaven a fumar

i d’altres que anaven direcció al
bany a més val no saber que fer
(o imaginar-ho). Recordem, per
qui tingués les coses poc clares a
aquella hora, que a l’entrada del
bany hi havia una súper butaca
que semblava molt còmoda...
Com a tota bona festa hi havia el
fotògraf de rigor immortalitzant
els millors moments. Tot i que
aquest tenia una perspectiva de
“barrufet” de la situació...per cert,
algun pare o mare va perdre un
nen rosset i amb ulleres aficionat
a la foto d’uns 5-6 anys d’edat
durant el sopar?
Com és habitual en aquests
sopars, es van donar els premis
als equips guanyadors de les
competicions de la Setmana de la
Colla; ja hem dit que els nostres
records d’aquell dia són borrosos
i només ens recordem de la
primera posició dels Kumbes a
futbol. Mentrestant, cal dir que es
va observar que molts van voler
avançar l’hora de la copa intentant
apropar dissimuladament el carret

de les ampolles amagat darrere
una planta. Però els cambrers
d’esquadra no ens van deixar.
Després de tota la parafernàlia,
finalment, vam passar a la gran sala
amb taules rodones increïblement
ben
parades
i
engalanades.
Allí van començar a córrer els
combinats i les cerveses com
mai... mans alçades, moviments
sinuosos,
molts
tocaments,
camises descordades, faldilles
massa arromangades, carotes
indescriptibles, abraçades...
Finalment, vam anar a la diada!
(hi havia diada, no?)
Salut!
FORÇA,
EQUILIBRI,
VALOR,
SENY I GINTÒNICS, MOOOOOLTS
GINTÒNICS!
Pau Sabater i David Aguadé
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Tot va començar al pub Escacs,
on anàvem tots ben vestits.
Curiosament, no hi érem tots els
que en un principi s’havien apuntat
al sopar. En entrar ens van oferir
una bona copeta de gintònic tot
i que alguns ja anaven més que
contents (segurament pensant en
la clàssica de 8 aconseguida per
Misericòrdia).
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NOVA JUNTA
Pau Morales Fusco
presidència

Jordi Badia Cabré
vice-presidència

David Barcelò Vallés
vice-presidència

Àrea econòmica i administrativa
Jordi Guarque Sugranyes
tresoreria

Eduard Vilafranca Pijoan
secretaria

Mireia Herranz Aparicio
assessoria jurídica

Patrimoni
Jordi Godoy Estrella
Montse Llauradó Marimon
local

Anna Felip Capdevila
Glòria Nicolau Figuera
arxiu

Promoció exterior | comunicació
David Barceló Vallés
Tomàs Mallafré Gispert
comunicació

Paloma Gàlvez de Travy
Helena Balart Casas
merxandatge i material

Jordi Badia Cabré
Judit Juncosa
promoció i màrqueting

Bartomeu Castellano Roig
aleta

Jordi Aragonès Vilella
web

Gerard Baiget Dolcet
relació amb entitats

Eduard Valls
Judit Sabater Vilella
Otger Espinosa Marçal
activitats

Anna Ferret Lorenz
Esther Martí Garriga
creixement i difusió

Actuacions i activitats (dinamització)
Sandra Llauradó Carrión
Rubén Garcia Cáceres
logística
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Georgina Coca Llauradó
grallers
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NOVA TÈcnica
Roger Ciurana Zaragoza
Cap de Colla

Pinyes

Canalla

Roger Ciurana Zaragoza
cap d’estructures

Roger Juanpere Boronat
Pep Llauradó Marimon
responsables de pinya

Núria Pinyol Cerrato
cap de canalla

Adrià Arnau Martí Líndez
suport d’estructures

David Zaragoza Jordana
Pau Sabater Vilella
Miquel Ferré Puig
Francesc Valls Fonayet
suport de pinyes

Jordi Aragonès Vilella
Pere Montiel Latorre
àrea tècnica

Actuacions
Josep Pallarès Serra
responsable d’àrea

Pilar Serrano Sastre
coordinació àrea logística
Alexandre González Castro
Joan Quero Guerrero
suport àrea logística
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DIADA DEL MERCADAL 2011
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ENGEGANT MOTORS
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Aquest que tot just encetem
serà un any molt especial, ple
d’activitats, celebracions, actes
institucionals i, esperem-ho, molts
èxits castellers. La commemoració
del 30è aniversari de la Colla bé
s’ho val. Però aquesta trentena
no serà l’única xifra màgica, sinó
que també se’n parlarà, i molt,
de la 10a edició de la Diada del
Mercadal.
Una actuació d’aquelles que tot
casteller, hi prengui part o no la
seva colla, té marcada en vermell
al seu calendari, i que enguany
tindrà lloc el proper dissabte 1
d’octubre a la plaça del Mercadal
de Reus, mantenint el format de
tarda estrenat durant la darrera
edició. Enguany, a més, s’estan
redactant unes bases o “estatuts”
de la Diada per tal que tots els
aspectes
castellers,
logístics,
organitzatius i fins i tot lúdics
quedin ben reflectits, lligats,
i siguin de domini públic. Us
presentem alguns dels punts que
ja s’han començar a treballar:
Les colles convidades
Les colles, ja confirmades, que
actuaran en aquesta 10a edició
són: Castellers de Vilafranca,
Minyons de Terrassa, Colla Joves
Xiquets de Valls i Colla Vella dels
Xiquets de Valls.
Val a dir que enguany, com
sabeu, no ha estat fàcil triar les
colles convidades. La decisió,
consensuada per una comissió
de membres de la Colla que hi
treballa des del passat setembre
i el departament de Cultura de
l’Ajuntament de Reus, s’ha pres
valorant diferents aspectes, com
ara els resultats obtinguts durant
el darrer any, però també llur
potencial, trajectòria històrica o la
vinculació castellera amb la nostra
ciutat. Això sí, perseguint sempre
un únic objectiu: dur a Reus les
colles que s’ha cregut que podien
fer més gran la diada, oferint una
millor actuació. Queda clar, per
tant, que aquest criteri no podrà
mai ser únic, ni immutable (doncs
estaríem perjudicant l’essència
mateixa del Mercadal) però,
deixant de banda filies i fòbies
personals, cal prioritzar l’èxit de la

nostra diada per damunt de tot.
Cal tenir en compte que el format
actual de 4+1 colles fa inviable
marcar un castell o “gamma”
frontera doncs podríem trobar-nos
amb que fossin només tres, cinc, o
fins i tot sis, les colles convidades;
quelcom insostenible a nivell
pressupostari. D’altra banda, si
volem treure’ns l’etiqueta d’”anticoncurs” que alguns ens han
volgut penjar, i desmarcar-nos
de ser només una alternativa
pels anys imparells, hem de
posicionar-nos com a diada sòlida,
amb personalitat i criteris propis,
mirant de no caure en donar als
“rànquings” més importància de la
que tenen (més enllà d’establir una
valoració més o menys subjectiva
dels mèrits o el nivell d’una colla) i
que, com a base per convidar a una
o altra colla – tot i que nosaltres
mateixos ens l’haguem plantejat
com a referència en algun moment
-, cap altra diada que no sigui el
concurs fa servir.
El fet que la decisió hagi estat
complicada només demostra una
cosa: que el nivell de les colles és
cada cop més alt (i més proper)
i que l’elit castellera ha deixat
de ser terreny exclusiu dels de
sempre. Colles grans com ara
els Capgrossos de Mataró (a qui
s’ha convidat a venir per la Diada
de Misericòrdia) o la Jove de
Tarragona (confirmada per Sant
Pere), que enguany han quedat
fora, o fins i tot alguna altra colla
actualment en alça, podrien formar

part perfectament del cartell de la
Diada en edicions futures sense
que el nivell casteller no només
se’n ressentís sinó que es veiés
fins i tot augmentat. Això només
el temps ho dirà.
La diada
Com l’any 2009, les colles
participants es concentraran a tres
quarts de cinc de la tarda a la plaça
de la Llibertat, i a les 17h, s’iniciarà
la cercavila de totes cinc colles fins
al Mercadal. L’ordre de la cercavila
s’establirà segons la ubicació de
les colles a la plaça. La cercavila
s’acabarà amb l’entrada a plaça, i
presentació per megafonia de les
colles i amb la benvinguda oficial.
Tot serà llest doncs, perquè la
Diada pugui iniciar-se a dos quarts
de sis de la tarda.
L’actuació constarà de 3 rondes
sense repetició, al final d’aquestes
rondes s’estableix una ronda de
repetició per a aquelles colles que
no hagin assolit 3 castells. L’ordre
d’actuació establert, permetrà que
quan una colla alci el seu castell, la
següent colla a actuar sigui la més
oposada en la plaça, permetent
que les colles del costat, puguin
acostar-se a ajudar amb les
pinyes. D’aquesta manera mentre
una colla alci el seu castell, la
següent en l’ordre d’actuació pot
anar muntant la seva pinya, a fi i
efecte d’agilitzar la diada
Així mateix, es mantindran altres
novetats incorporades amb èxit
durant l’edició anterior com ara el
speaker, les figures de coordinador
i ajudants a plaça, la il·luminació
addicional, el servei mèdic al local
o la ubicació de lavabos extres.
La maquinària ja s’ha engegat
i ara només cal que, entre tots,
anem fent bullir l’olla i ens anem
preparant per gaudir d’un gran
any casteller i d’una 10a Diada del
Mercadal per recordar.

