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E D I T O R I A L

L'Aleta s'edita amb la
col.laboració de:

La tretzena temporada dels Xiquets de Reus ja és història.
Amb l'actuació a Cambrils en la presentació de la nova colla
Xiquets de Cambrils als quals saludem i donem la benvinguda
al món casteller, acabàvem una llarga temporada de caste-
lls. La temporada on hem consolidat el 4 de 8, i on també hem
descarregat el 2/7, el 3/7 per sota, a més de fer més 5 de 7 i 4
de 7 amb l'agulla que mai. Una temporada però que també
s'ha caracteritzat per la resistència del 3 de 8 i les lesions que
ens han respectat més aviat poc.

Però com dèiem, això ja és història, i ara cal mirar endavant
i plantejar el futur amb més ganes i il.lusió que mai. Els Xiquets
de Reus som una entitat important a nivell ciutadà, i també
tenim un pes considerable en el conjunt del món casteller.

El futur és nostre
I ho és perquè el potencial humà de la colla és cada cop

més important i evident. La colla ja està per damunt de les
persones, ningú és imprescindible com en altres èpoques, els
castells es fan igualment. Cal millorar aspectes de funciona-
ment, cal créixer, cal obrir-se més, cal trobar el paper exacte
dels més joves de la colla, cal trobar més canalla per
pujar,etc... Però tot plegat no serviria de res sino haguéssim
estat capaços de mantenir l'harmonia que hem sabut crear a
l'entorn dels Xiquets de Reus, probablement després dels
castells assolits i del nostre local el tercer gran valor de la
nostra colla. En el fons som, i ens agrada ser-ho, com una gran
família. Segurament amb els problemes típics de qualsevol
família, però també i sens dubte amb els avantatges clàssics
d'una família.

Hem anunciat alguns reptes per al futur. Probablement tots
aquests reptes es concreten en un de sol: fer castells superiors
als que hem assolit fins ara, és a dir, esdevenir colla puntera,
perquè colla de vuit ja ho som. I tots aquests reptes només
s'aconseguiran a partir del treball constant i dur de tots i cada
un dels que formem part d'aquesta gran família que han estat,
són i continuarant sent, per damunt de tot, els XIQUETS DE
REUS.



COMPROMÍS

El darrer article com a cap de
colla es podria plantejar com el
balanç de la feina feta, o
l'agraïment a la colla pel treball
conjunt, o del salt qualitatiu que la
nostra colla va realitzant any rera
any. La veritat és que a mi em ve
més de gust parlar del 3 de 8 i del 2
de 8 amb folre que els Xiquets de
Reus poden assolir ben aviat. Cal
proposar-s'ho, cal treballar-hi és
evident, però sobre tot crec que cal
un canvi d'actitud de tota la colla,
cal sobretot voler ser una colla
gran, una colla puntera i ho podem
ser.

No podem esperar més per a
què tots i cadascun dels nostres
castellers treballin per la colla; i tre-
ballar és, més que fer castells, viure
i comprometre's més amb la colla,
militar, vetllar sempre perquè tots els
segments de població de la colla
estiguin ben coberts. Demanar una
camisa castellera implica molt més
que portar-la i lluir-la a la plaça.
Implica sobretot acceptar aquest
compromís, i la cosa és tant senzilla
com això, els Xiquets de Reus no-
més fem castells, és la nostra raó de
ser i només així cal entendre-ho.
Tenim un magnífic potencial humà
per aconseguir-ho i, de fet ho estem
aconseguint, però més a poc a poc
potser del que alguns desitjarien,
doncs a la feina, COMPROMÍS.

A algú li haurà sobtat que parli
del 3 de 8 i del 2 de 8 amb folre, és

lògic al primer cop d'ull, però si ens
parem a analitzar-ho, arribem a la
conclusió que ara mateix la nostra
colla pateix una mancança de
canalla. La més gran de la nostra
història i tot i així hem realitzat la
millor temporada (paradoxal però
cert) i només amb l'entrega i l'auto-
superació de la canalla actual ho
hem aconseguit. Tenim unes es-
tructures que feia anys desitjàvem i
la nostra pinya encara que petita
ha demostrat sobradament que
quan cal pencar es penca. Si su-
perem doncs aquest petit sot en el
tema de la canalla (i això ho hem
de fer entre tots) i entre tots en-
grandim d'una vegada per totes la
nostra pinya, estarem en condicio-
ns de treballar per aconseguir-ho, ja
des de Sant Jordi. Això, encara que
potser no ho sembli, vol ser un es-
perançat missatge d'optimisme, el
93 passarà a l'història com un gloriós
any de color lila malva, vull i desitjo
que el 94 ho sigui avellana, i ho pot
ser, i ho serà.

Han passat ràpid els darrers
quatre anys, sobre tot aquests dos
últims. Quan les coses van bé, els
castells acompanyen els projectes i
els èxits et fan oblidar les hores de
feina esmerçades, els dies passen
més ràpids i les diades importants et
van sortint al pas com qui no vol.
Hem acomplert molts dels nostres
objectius, no tots, i a un preu alt de
lesions, no hi estem avessats.
Aquesta es la realitat, però malgrat

el malefici que algun bruixot ens ha
enviat, tant fent castells com no,
doncs per exemple hem tingut més
lesions degudes al futbol que als
castells, hem pogut seguir el camí i
culminar malgrat un regust agre-
dolç una altra magnífica tempora-
da.

Ho deia el dia del dinar, només
l'amor a una camisa ens farà grans,
sempre tenint clar que la colla,
l'entitat es la veritable protagonista
de les nostres accions particulars.
Només les entitats fortes sobreviuen
en el món associatiu actual i aques-
ta és, ha estat i ha de seguir essent
la nostra senyera. I això a vegades
comporta costos que s'han
d'assumir; en una colla castellera
gran hi ha una sèrie d'imperatius
que marquen la seva forma
d'actuar a la qual ens hem
d'acostumar d'una vegada per to-
tes. Tots som Xiquets de Reus i fins
l'última gota de suor l'hem de con-
tinuar donant per mantenir ben viu
l'orgull de ser-ho, jo vull ser-ho, xi-
quet de Reus, casteller d'una colla
puntera el 94.

Enhorabona per la temporada i
bones festes!



LA C A N A L L A

LA CANALLA, O DE COM TOCAR
EL CEL AMB LES MANS FENT CASTE-
LLS...

Tots hem coincidit en més d'una
ocasió que la canalla és la part més
complexa d'un castell. En un castell
tothom és important, tothom és im-
prescindible i tothom té el seu pa-
per. Però també és cert que tenir
canalla amb unes determinades
característiques et condiciona to-
talment els castells que pots fer. Així
les variables pes, alçada i
finura-temps pujant al castell són
absolutament determinants.

Hem volgut en aquesta dar-rera
ALETA de la temporada dedicar un
espai important a la canalla i que
tots coneguéssiu aquells que han
vingut, amb un nivell d'assistència
elevadíssim, cada dimarts, diven-
dres i dissabte durant tota la tem-
porada, a més de complir a totes
les sortides. Hem volgut que cone-
guéssiu aquells que han fet possible
que poguéssim celebrar el 4/8 o la
torre de 7, o tants altres castells que
ens han emocionat. I pensem que
és important destacar que la tasca
feta per la canalla és una tasca
bàsicament col.lectiva, en la que
tots són protagonistes i tots hi tenen
un paper important. Potser en tro-
bareu alguns que a plaça no han
pujat gaire, condicionat segura-
ment per les variables que esmen-
tàvem al començament. Però la

seva aportació als assajos és de
gran valor. Sense ells no progressa-
ríem com ho fem. Veureu també
que hi surt tota la canalla que en-
guany ha fet castells amb nosaltres.
Alguns van començar i no han
acabat, per motius diversos. D'altres
s'han incorporat ja començada la
temporada, però els que avui sur-
ten en aquest reportatge són
aquells que s'han enfilat als nostres
castells. Serveixi doncs aquest re-
portatge com a testimoni de la
nostra admiració per la nostra ca-
nalla, que ha demostrat una ma-
duresa castellera pròpia de la ca-
nalla de les millors colles. Hem de
pensar que no era fàcil repetir, amb
la canalla que teníem enguany, els
castells assolits l'any passat. El pom
del 4/8 del 93 ha estat molt pesat,
però amb un punt d'honor enco-
miable de tota la canalla hem
aconseguit continuar progressant i
això que era realment difícil i per
tant encara té més mèrit.

Els quints d'enguany han estat el
Marc Massip, el Joanet Reyes (fent
alguna vegada de dosos), la Lurdes
Iglesias, l'Óscar Prades, la Jordina
Almacelles, la Judith Prades, la Xell
Felip i la Sònia Parra. Alguns han fet
de quints a castells de vuit i d'altres
de quarts a castells de set però tots
ells han estat ia base on poder as-
sajar els pisos superiors, juntament
amb el Carles Vilà que tot i tocar la
caixa ha estat una ajuda important
als assajos. Els dosos han estat el

Roger Ciurana (combinant amb el
pis de quints), el Raül Masip, el Raül
Borràs, el Raül Orive, l'Arnau Alma-
cellas i la Núria Llastarri.

D'enxaneta i acotxador ho han
fet l'Oriol Ciurana, la Laura Felip, la
Jessica Torrecillas, la Núria Capilla,
el Victor Borràs, el Jacob Guinjoan,
el Tomàs Hurtado, la Laia Gonzalez,
l'Agnès Massip, l'Oriol Amat i la
Gemma Prades.

Per acabar, demanar excuses a
alguns d'ells que probablement en
alguna sortida haurien d'haver fet
algun castell més, però de vegades
els condicionants són superiors a les
voluntats que poguem tenir i fins i
tot a la justícia i a la raó que més
d'una vegada tenien. I volem tam-
bé en aquest reportatge oferir-vos
un article del Santi Peñalver, el
nostre mestre en relació al món dels
castells i la canalla, que és emi-
nentment tècnic, i que ens ajudarà
a conèixer millor la realitat tècnica
dels més petits.



L A T È C N I C A D E L A C A N A L L A

Núria Capilla Víctor Borràs Laia Gonzàlez

TÈCNICA DE L'AIXECADOR
Per pujar a un castell és recoma-

nable que l'aixecador hagi fet
prèviament pilars d'enxaneta, tant a
l'assaig com a la plaça perquè do-
mini la «tècnica primària» de pujar a
un castell dret, hagi près consciència
d'alçada, verdugades, etc... i hagi
interioritzat una mica la llei dels 3
passos.

Llei dels 3 passos:
h. pas: El casteller que puja

col.loca l'empenya del peu dret a la
garreta dreta del de sota.

2n. pas: El peu esquerra es clava a
la faixa

3r. pas: El peu dret es col.loca a
l'espatlla dreta (si es tracta de pujar
pis) o el genoll dret es col.loca a
l'espatlla dreta (si es tracta d'entrar al
pilar o al castell)

Pujar l'estructura
Per l'aixecador no és el mateix

pujar l'estructura que pujar damunt
dels dosos.Com els castellers de
l'estructura són més alts que els dosos,
l'aixecador no pot pujar-la seguint la
llei dels 3 passos, i puja «arrapant-se» i
grimpant fins que arriba a peu de
dosos (o sigui damunt de quints en el
castell de vuit).

La dificultat que tenen la canalla
per pujar l'estructura però, no pot
permetre que confonguin la pujada
al pilar amb la pujada al castell.
Doncs així com al pilar posen el genoll
dret (3r. pas) a l'espatlla dels dos per
posar-se dempeus, quan puja a la
rengla d'un castell això no es pot
permetre. La pujada amb el genoll
desapareix per complet i damunt
l'espatlla dreta de l'altre pis que es

puja, sempre es posa primer el peu
dret per incorporar-se després posant
dalt l'espatlla el peu esquerra i tornar
a començar l'arrencada (pujada)
del pis nou o següent amb l'empenya
del peu dret a la garreta dreta dels
casteller que s'ha de pujar.

Com que l'aixecador és petit (i tot
el pom normalment també), per
afavorir-los la pujada i ajudar a fer
escaletes, els castellers de l'estruc-
tura convindria, si més no, que por-
tessin el camall dret del pantaló arro-
mengat a sota-genoll, la qual cosa
ajudarà a clavar el peu del nen per
fer escaleta.

Als aixecadors la faixa se'ls posa
una mica fluixa perquè no els hi privin
els moviments i poder-se acotxar dalt
d'un castell. La faixa és un punt molt
bo per agafar-se l'acotxador i



Laura Felip

l'enxaneta al pujar i ha de tenir algu-
na arruga que serveix també
d'escaleta. La canalleta ha de trobar
llocs on agafar-se per anar pujant:
arrugues o doblecs dels pantalons, de
la faixa, de la camisa folgada, i així
poder pujar i arribar damunt dels quints.

El procés i el temps de pujada de
l'estructura depèn molt de cada xi-
quet i en conseqüència cada nen es
tira amunt més aviat o més tard.

Pujar els dosos i... dalt
Aquí si que la tècnica és útil i ne-

cessària per l'aixecador, l'enxaneta i
quasi diríem per tots, i és la Llei dels

Núria Llastarri

Oriol Ciurana

tres passos...i dalt. L'aixecador que
puja amb els tres passos bé, és el bo,
encara que pesi 2-3 kgs. més i sigui 4-5
cms. més alt que un altre que no ho
faci, perquè en tots els castells és vital
estalviar segons a dalt del pom.
L'aixecador ha de col.locar-se ben
agafat als canyells dels dosos, ben
acotxat i amb el cap una mica aixe-
cat mirant al davant (mai a baix). Ha
de tenir els seus braços una mica
arrodonits (doblegats) pels colzes per
poder-se agafar bé, fer força i poder
treballar millor. Ha d'estar ben cen-
trat, o sigui que la seva columna ver-
tebral estigui al mig dels dosos. A la

Tomàs Hurtado "Tomaset"

Gemma Prades

col.locació de l'aixecador és molt
important que els dos dosos li agafin
un peu cadascun a l'alçada del tur-
mell per evitar despenjaments, sobre
tot quan es produeix la passada de
l'enxaneta.

Pel que fa als castells l'aixecador
entra i surt per la mateixa rengla al
tres, al tres per sota, i al cinc, mentre
que al dos, al quatre i al quatre amb
l'agulla , traspassa el castell, és a dir
entra per una rengla i surt per la con-
trària.

TÈCNICA DE L'ENXANETA
La pujada, entrada, etc... al pilar

Jessica Torrecillas



Raül Borràs "Flanagan"

ja està explicada, i pel que fa a les
estructures, la pujada fins espatlles de
quints, és similar en quant a tècnica a
la del aixecador, amb la particularitat
que l'enxaneta al ser normalment
una mica més gran (d'alçada, pes i
edat) i tenir (normalment també) més
experiència que l'aixecador, puja
més fi i més ràpid. Però això no és una
llei. Depèn bastant de l'enxaneta i de
l'aixecador. El que si cal exigir, tant
com es pugui, a l'enxaneta és la llei
dels tres passos, sobre tot quan fa la
pujada de dosos.

A diferència de l'aixecador (que
en el tres i el cinc entra i surt pel ma-
teix costat) l'enxaneta sempre passa

Joan Reyes "Joanet"

Jordina Almacelles

el castell, pujant per una rengla, i sor-
tint per la contrària.

És especialment important que
l'enxaneta vetlli molt la passada, ja
que és el moment més delicat de la
seva funció. La finura i la concentra-
ció han de ser màximes en aquest
moment.

Com es fa l'aleta
Una vegada dalt i quan el peu

esquerra ha xafat o tocat l'espatlla
del dos de sortida, mantenint la ma
esquerra recolzada a l'esquena de
l'aixecador, s'aixeca el braç dret a
nivell més alt que el cap i es fa l'aleta,
sense perdre temps.

Judith Prades

Raül Masip

Hi ha una variació força habitual
en fer l'aleta. Molts enxanetes a
l'estar col.locats dalt i per facilitar i
agilitzar la passada, fan l'aleta amb el
braç esquerra mantenint la ma dreta
lleugerament recolçada a l'esquena
de l'aixecador. Això, sobre tot, pot ser,
bo a la torre perquè facilita que sigui
el mateix braç que fa l'aleta el que es
baixa a l'espatlla del dos i pot estal-
viar temps. Però en definitiva, és un
qüestió d'hàbit de l'enxaneta.

Sortida i baixada del castell
Una vegada feta l'aleta, es baixa

la ma damunt l'espatlla del dos de
sortida i prèvia una petita incorpora-

Arnau Almacelles



Roger Ciurana

ció del cos ( que s'aconsegueix fent
una mica de pressió amb la ma es-
querra a l'espatlla del dos i molt
menys amb la ma dreta que està
damunt l'espatlla de l'aixecador) es
passa cama dreta a clavar peu a la
faixa, per tot seguit baixar el peu es-
querra a la faixa i ma dreta a
l'espatlla del dos i així passant braç,
amb peus enrera i els genolls als cos-
tats (per si convé frenar-se una mica)
es va baixant fins arribar a la pinya,
posant molta cura de salvar bé els
canvis de pis al baixar.

TèCNICA DELS DOSOS
Normalment en cada castell hi ha

un dos fort i un dos fluix ( o l'altre dos).
Normalment el que anomenarem dos
fort és el que té més experiència i
capacitat i se li dóna més responsa-
bilitat dalt del castell. Això no vol dir
que l'altre dos sigui poc important,
doncs en definitiva ho és tant com el
primer, però quasi sempre funciona
així: un dos més fort i un altre que no
ho és tant, tot i que pot ser tan bo
com el primer.

Lurdes Iglesias

La pujada de dos a l'estructura és
igual a la dels altres castellers fins
arribar damunt l'espatlla dels quarts.
A partir d'aquí la pujada per quints
pot diferenciar-se si el dos ha d'anar
enxarrancat (tres, quatre i cinc), o
dret (torre, rengla del tres, rengla i to-
rre del cinc).

Com han d'estar dalt del castell els
dosos (algunes normes tècniques)

- Els dosos han de treballar amb els
colzes alçats, el pit alçat amb un bon
joc equilibrat de genolls i procurant
que el pis no es tanqui, sobre tot a
l'entrar i passar l'enxaneta.

- S'ha de fer molta atenció a la
sortida de l'enxaneta, sobre tot el dos
pel que no surt, a fi d'aguantar una
possible estirada de l'altre dos.

- Els dosos han de saber tancar i
obrir el pis. Això s'assoleix estirant o
doblegant més el braç pels colzes.
També es pot fer agenollant una
mica. El dos enxarrencat és el que pot
influir més en aquest aspecte.

- ELs dosos han de tenir clar qui ha
de fer primer l'entrada i la sortida de

Raül Oribe

dalt i fer-ho d'acord.
- Han d'estar a l'aguait quan surt

l'enxaneta de deixar els peus de
l'aixecador perquè no es perdi temps
per la sortida.

- Els dosos han de treballar (dins
del possible) mirant-se de cara i trac-
tar sempre d'arrodonir dalt, o sigui
que el seu pis no quedi massa obert ni
massa tancat, perquè l'aixecador es
pugui col.locar bé i l'enxaneta passar
sense dificultats.

SANTIAGO PEÑALVER

Meritxell Felip



O B J E C T I U A S S O L I T

Ara fa tres anys que la colla es
plantejava la creació d'una escola
de grallers estable amb un objectiu
únic i principal, nodrir la colla de gra-
llers/castellers que acompanyessin els
castells en totes les seves sortides. Al
cap de tres anys i veient el present de
l'escola hom pot respirar tranquil i dir
sense embuts: objectiu assolit. Durant
la present temporada ha acompan-
yat la colla un total de 18 grallers, en
formacions de com a mínim 4 perso-
nes per sortida, tots ells alumnes de
l'escola.

Enguany encetem ja el quart curs
de gralla i caixa, que durarà fins al
juny del 94, amb un total de 36 alum-
nes, dividits entre caixa i gralla i 4
professors. Els alumnes de gralla es
divideixen alhora en tres grups: els
que comencen, o sigui d'iniciació, els
que encara no toquen a plaça, de
consolidació, i els que ja toquen i
duen la camisa, de perfecciona-
ment. També, com a novetat en els
curs de caixa, comunicar-vos la in-
corporació d'un mestre nou, provi-
nent dels Grallers del Baix Camp.

Tot això ens permet d'augurar un
futur certament engrescador pel que
fa als grallers de la colla, i ens dóna la
possibilitat de començar a
plantejar-nos nous objectius com a
escola de grallers.

X Aniversari:
Una mica d'història.
Com ja us vàrem anunciar en

passats números de l'Aleta, ara fa
deu anys que l'escola de grallers va
començar la seva activitat, de la qual
us farem cinc cèntims aprofitant
l'ocasió. Esperem que serveixi per a
comprendre'n una mica més
l'evolució.

L'escola de grallers comença a fer
cursets d'estiu per allà l'any 1983.
Aleshores, aquells cursets duraven uns
dos mesos i eren més intensius que els
d'ara, d'unes 3 sessions setmanals. A

aquests cursets, hi assista gent de tota
la comarca, ja que per aquelles
èpoques el món de la gralla experi-
mentava un moment important
d'expansió, gent que no tenia cap
mena de vinculació amb la colla. El
primers cursets els van fer els ja des-
apareguts Grallers de Reus, que foren
els primers en acompanyar la colla en
les seves actuacions. Al cap de poc
temps ja els feien els propis grallers de
l'escola. Així doncs ens trobem que
en aquesta primera època surten
grups de grallers estables a Reus, i per
tota la comarca, com ara Mont-roig,
les Borges, Maspujols, etc, tots ells
provinents de l'escola.

Els propis grallers, a més dels cur-
sets i d'acompanyar els castellers en
les seves actuacions també acom-
panyaven altre tipus d'entremesos.
Sovintejaven les sortides en cercavi-
les, matinades, trobades de gegants,
acompanyant els nanos de Reus, els
gegants de Reus, el gegant
Carrasclet,etc., i fins i tot col.labora-
ven en la preparació de trobades de
música tradicional. Tot això s'entén,
és clar, en un context en el qual els
músics de gralla i caixa eren certa-
ment escasos, tot el contrari del que
passa ara, que cada entitat compta
ja amb el seu propi grup.

En la primera meitat de vida de
l'escola, aquesta feia una cinquan-
tena de sortides per temporada, un
30% de les quals corresponia a sorti-
des extracastelleres. Avui en dia
l'escola fa aproximadament una
quarantena de sortides l'any, un 90%
de les quals són vinculades a la colla.

Una vegada passats els 5 o 6 pri-
mers anys de vida de l'escola,
aquesta compta ja amb un grup més
o menys estable de grallers. Amb els
canvis generacionals normals moti-
vats pel pas del temps, aquest grup
troba el seu relleu en una segona
formació que és la que acompanyà
la colla fins l'any 1989, i amb la que ja
començaren a minvar eis cursets, tant

per l'assiduïtat d'aquests com per
l'assistència d'alumnes. És l'any 1990
que la junta aleshores present de la
colla encomana un nou projecte per
revifar l'escola i donar-li un nou aire,
entenent aquell com l'ara vigent.

Han passat molts anys, i l'escola,
en les seves diferents etapes, ha estat
un dels pocs punts de referència
constant en l'ensenyament de la
gralla, des d'una perspectiva privada
i francament lloable. Fa deu anys que
la majoria de grallers sortien de la
nostra escola. Ara, al cap de deu
anys, els grallers que volen aprendre
tenen com a referència la nostra es-
cola. Esperem que aquesta vigència
perduri encara 10 anys més i serveixi
per recordar aquells que ens varen
acompanyar amb els seus sons i per
engrescar aquells que aviat ens
acompanyaran.

Ferran Benach i Pascual

Escola de Grallers

dels Xiquets de Reus.



BOLOS

5/7 descarregat. Cornellà.

CORNELLÀ. 7.11.93
A Cornellà comença un més que

serà ple de diades castelleres i on la
nostra colla hi prendrà partia d'avui
es la dels Castellers de Cornellà, i on
també hi són convidades les colles:
Castellers de Barcelona i Bordegassos
de Vilanova.

La colla anfitriona -Castellers de
Cornellà- descarregaren un 5 de 7, el
seu primer 3 de 7 aixecat per sota i un
4 de 7 amb l'agulla.

Els Castellers de Barcelona, que
actuaven en tercer lloc, van desca-
rragr un 5 de 7, un 4 de 8 i aconse-
guiren carregar un 3 de 8.

Bordegassos de Vilanova, van
deixar a plaça un 4 de 7 amb agulla,
un 4 de 7 i un 3 de 7.

Els Xiquets de Reus, que actuà-
vem en primer lloc, vam descarregar
un 5 de 7 i un 4 de 7 amb agulla, però
no vam aconseguir el 4 de 8.

Un vano de 5 per part dels caste-
llers de Conellà, un pilar de 5 dels
castellers de Barcelona i els Borde-
gassos de Vilanova i un pilar de 5
aixecat per sota de la nostra colla,
van ser els pilars de cloenda
d'aquesta diada castellera.

REUS. 14.11.93
Parlant de diades ara toca parlar

de la nostra. Aquest any i per votació,
la fem a la Plaça del Mercadal, en-
lloc de la Plaça del Castell com ve-
níem fent últimament. Els Minyons de
Terrassa són la colla convidada, al
igual que nosaltres també som con-
vidats a la seva diada.

Obrim la plaça nosaltres amb un 5
de 7, en segon lloc tirem el 4 de 8 que
només podem carregar, i és que da-
rrerament aquest castell ens ha portat
algun problema. En l'última ronda
optem pel 4 de 7 amb agulla que
descarreguem.

Els Minyons de Terrassa, colla que
seria notícia de primera plana alguns
dies més tard, van descarregar un 3
de 8, un 2 de 8 amb folre bastant
lleuger i un 4 de 8.

4/8 carregat. Diada de la colla

El pilar de 5 aixecat per sota dels
que portem la camisa avellana i el
pilar de 5 de les camises liles de Te-
rrassa, van ser els pilars de cloenda de
la nostra diada.

TERRASSA. 21.11.93
Vam actuar a la Diada dels Min-

yons de Terrassa on també hi eren els
Castellers de Barcelona.

La colla amfitriona obria plaça i
boca amb un 3 de 9 descarregat,
castell que va donar peu a pensar
seriosament en l'anunciat 2 de 9 amb
folre i manilles. I així va ser: en mig
d'una eufòria que poques vegades es
veu, els Minyons van aconseguir ca-



rregar aquest 2 de 9 tan esperat pel
món casteller, castell que tantes ve-
gades havia intentat alguna altra
colla i que en el primer intent que
realitzaven els Minyons, van aconse-
guir de carregar. Tenir el privilegi de
veure i sentir aquest castell, només ho
podem explicar els que hi vam ser. Un
4 de 8 que reflexava el cansament
evident de la colla, va ser l'últim cas-
tell dels Minyons.

Els Castellers de Barcelona van fer
un 5 de 7, un 4 de 8 i un 4 de 7 amb
agulla.

La nostra colla va descarregar un
5 de 7 i un 3 de 7. El 4 de 7 amb agulla
només el vam car-regar i pel que fa al
3 de 7 per sota.els que hi aixecaven
no es van posar d'acord amb l'un, dos
i tres, va! i va quedar en intent.

Amb dos pilars de 5, de Barcelona,
un dels Minyons i un de nostre es va

donar per finalitzada aquesta gloriosa
diada castellera dels Minyons de Te-
rrassa.

CAMBRILS. 8.12.93
Una nova colla castellera surt ofi-

cialment aquest últim mes de l'any. Els
Xiquets de Cambrils, colla prou co-
neguda per nosaltres, realitza avui la
seva primera actuació.

Un 4 de 6, un 3 de 6 i un 4 de 6
amb agulla descarregat al segon in-
tent, van ser els castells que aquesta
nova colla van fer en el seu poble i
per al seu públic.

Els Nois de la Torre també eren a la
plaça i van descarregar un 3 de 7, un
2 de 6 i un 4 de 6 amb agulla en dia-
gonal. (És una tècnica nova per quan
hi entren segons quines agulles i se-
gons quins baixos).

Xiquets de Reus vam començar

amb el 4 de 7, el 3 de 7 a la segona
ronda i un 4 de 7 amb agulla que
després de desmunta'l la primera ve-
gada, vam descarregar al segon in-
tent, tot i que hi havia moltíssims
canvis respecte als darrers que ha-
víem fet. canvis de futur, això si.

Dels pilars de comiat, el Nois de la
Torre en van fer un de 5, els Xiquets de
Cambrils un intent de pilar de 4 aixe-
cat per sota i dos més també de 4.
Xiquets de Reus en fèiem un de 5
aixecat per sota i 3 de 4 simultanis; un
d'ells va quedar en intent desmuntat.

I fins aquí arriba la nostra tempo-
rada de castells d'en-guany; hem
tingut un bon any, malgrat tot, i això
ens dóna peu perquè la propera
temporada sigui encara millor.

Núria Piqueras

2/9 folre i manilles carregat. Minyons
de Terrassa.

4/7 amb agulla carregat. Terrassa. 5/7 descarregat. Terrassa.



A T A L L DE R E S U M

La temporada del 1993 està
pràcticament acabada, al mo-
ment d'escriure aquesta crònica
encara falta celebrar una diada en
que hi ha anunci de castell de nou
(L'Arboç, 12 de novembre i a cà-
rrec dels Castellers de Vilafranca). I
es pot dir que ha estat una altra
molt bona temporada ja que s'han
fet quatre castells de nou més que
la temporada anterior, han estat un
total de divuit els que s'han pogut
veure enguany. A més la consecu-
ció d'un nou castell, el dos de nou
amb folre i manilles, ha posat el llis-
tó molt alt de cara la propera tem-
porada.

En la temporada 1993, a part de
poder veure aquest nou castell dels
Minyons de Terrassa, hi ha hagut
una altra colla que ha donat el pas
cap a colla de nou, la Jove dels Xi-
quets de Tarragona, l'única colla
que ha descarregat tres cops el
cinc de vuit, catedral dels castells.

Però si les colles grans han fet
una gran temporada, les colles del
mig també l'han fet molt bona. Ens
estem referint a Castellers de Te-
rrassa, que ha pogut descarregar
per dos cops el tres de vuit, castell
que no havien assolit mai. Els Cas-
tellers de Barcelona també han fet
aquest castell, el tres de vuit, però
només l'han pogut carregar les
dues vegades que l'han provat.

3/9 descarregat.
Minyons de Terrassa

El quatre de vuit ha estat un
castell que les dues colles abans
mencionades també han consoli-
dat durant la present temporada a
l'igual que els Xiquets de Reus, que
l'ha fet en cinc ocasions, dues de
les quals només ha estat carregat.
Els Xiquets de Tarragona ha estat la
darrera colla que ha fet el quatre
de vuit, i ho ha fet en dues ocasions,
un de descarregat i un altra de ca-
rregat. De la resta de colles cal
destacar la feina feta pels Castellers
de Cornellà amb l'aconseguiment
del tres de set aixecat per sota. De

fet han aconseguit descarregar
tota la gamma dels castells de set,
només els hi ha mancat fer el dos
de set.

Segurament que hauríem de
destacar la tasca feta per moltes
més colles, com per exemple la
Nova del Vendrell, els Castellers de
Montcada, però per saber el que
han fet aquestes colles i la resta us
adjuntem un requadre amb tots els
castells que han realitzat cadascu-
na d'elles, sempre i quan els follets
de la impremta o de l'ordinador no
s'hi hagin posat pel mig.

Per acabar donarem la benvin-
guda a la trenta dosena colla cas-
tellera, ens referim als Xiquets de
Cambrils, que van fer la seva pre-
sentació el passat dia 8 de desem-
bre descarregant el tres de sis,el
quatre de sis i el quatre de sis amb
agulla.

Joan Ciurana





BOLA DE D R A C

TOCAR EL CEL AMB LES MANS,... I
L'INFERN AMB ELS PEUS

Ara que ja hem superat tot els
límits impensables de fa anys, les co-
lles castelleres ens hem de començar
a preocupar pel futur. Hi ha colles
que ja ho estan fent, i d'altres com

els Xiquets de Reus que estem a punt. Però vet aquí que
en el món casteller hi ha encara moltes altres colles.

Aprofitant que els castells estan de moda, que sur-
ten als diaris més importants de l'estat (castells de
nueve pisos com a mínim), als menys importants del
país, a la TV3 amb certa regularitat, etc, o sigui, apro-
fitant que comença a haver-hi feeling entre les masses
populars del país i el fet casteller, és hora d'apuntar
alguns detalls.

Com és que encara no hi ha professionalització?
En un partit de futbol, hom veu 25 personatges

corrent amunt i avall darrera una pilota i/o un pito, en
un carro gros, hi juguen 24 castellers. Al camp del Reus
Deportivo hi van uns 500 espectadors de mitjana, a la
diada de l'aparició n'hi havia 10.000, o sigui 20 partits
de futbol. El pressupost d'un club de futbol (tipus Valls o
Vilafranca) no té res a envejar al de segons quines
colles, però en els castells ningú (gairebé) no cobra i els
espectadors no paguen. Alguna cosa no va bé.

Quan els castellers sortim a la tele, sembla que
haguem de donar les gràcies, després de tants anys de
demanar-ho, per poder-ho fer. En canvi, si el cap de
setmana no hi ha futbol a la TV, hi pot haver sidral del
fort. Si hom preveu estudis d'audiència, es podrà donar
el cas que d'aquí un parell de temporades hi hagi
anunciants que paguin per falcar els seus anuncis al
programa de castells (multinacionals asseguradores,
per exemple). Per tant, la TV-3, podrà subsidiàriament,
contractar les millors diades en exclussiva, això si, a
preus d'or, i les colles grans podran entrar al rotllo de la
TV i engrandir les seves arques, que els farà molta falta
ja que els castellers cobraran com qualsevol jugador
de futbol (per fer castells de vuit i nou com a mínim). I les
colles grans podran fitxar caps de colla importants, i
castellers i canalla d'altres colles. I passaran a fer
entrenaments i no assajos, tindran preparadors físics i no
classes de gimnàstica, tindran psicòlegs enlloc de tèc-
nica , entrenadors per caps de colla, amb carnet de
set, vuit, folre i/o manilles, «cheerleaders» enlloc de
grallers, etc. A no ser que ja ho tinguin, i que, per tant,
ja s'estiguin preparant.

Però tot aquest enrenou només afectarà les colles

grans, les de nou, i potser les de vuit, per allò d'omplir.
I totes les altres agrupacions quedaran relegades a un
fosc anonimat que només veurà sortida en alguna que
altre festa major de «pixarrí», al concurs del barri o
alguns jocs olímpics.

I arribarà el moment de fer pagar entrada a les
diades, i la gent hi anirem, per que som uns «massoques
de cuidado». I la Coordinadora de Colles Castelleres
passarà a ser la Reial Federació de Colles Castelleres, i
lluitaran per ser presents a Atlanta'96, perquè que se
sàpiga no tenen massa més objectius. I fins i tot es
podria crear un holding estil «Xiquets Adventure», i la
gent podria venir a assajar previ pagament d'entrada,
i si li vingués de gust, llençar-se de dalt a baix d'un pilar,
amb caiguda neta o caiguda a pinya, o enfilar-se al
pujòmetre com si fossin els quints d'un carro. Però tot
això ja vindrà. De moment escombrem cap a casa.

La millor temporada dels Xiquets, o tocar l'infern
amb els peus.

Els Xiquets, mal que pesi a alguns, som colla de vuit.
I la culpa d'això la té el maleït quatre, castell que hem
sovintejat les dues darreres temporades.

Hauriem de definir si realment volem ser una colla
gran, de castells de vuit i de nou, o una gran colla, de
castells de set i set-i-mig amb aspiracions a vuit. Si
escau, podem optar per una junta/tècnica de colla
gran, amb tots els riscos que això comporta: molta feina
a l'assaig, buscar canalla de sota les pedres, cons-
cienciar els troncs perquè siguin regulars, sortir a plaça
amb 3 o 4 autocars de pinya pinya, etc. I si no, optar per
una junta/tècnica de gran colla, que continuïamb una
línia més o menys constant en relació castells/activitats,
i que satisfaci la libido de les famílies castelleres, gene-
ralment a força d'activitats i altres conyes variades.

També hauríem d'esperar que ens somrigui la sort,
que últimament passa bastant de nosaltres, i que ens
toqui la loteria de nadal, ja que amb les butxaques
plenes un altre gall cantarà. Aleshores podrem ser una
gran colla gran.

Xiquets ! Que ningú no pensi que toquem l'infern
amb els peus!, després de la nostra millor temporada,
encara som de les millors colles que aixequen els millors
castells, torres i pilars d'aquest país, ni que nosaltres no
fem misses castelleres, ni que els nostres pilars no siguin
quilomètrics.

BOLA DE DRAC
REUS/REUS



S E T M A N A D E L A C O L L A

Aquest any tots hem pogut comprovar que la tradi-
cional setmana de la colla ha estat diferent a la dels al-
tres anys.

El dia 20 de novembre vam poder ballar al so de la
gralla amb els nostres grallers i alumnes de l'escola.

Dins els actes programats per celebrar la setmana de
la colla ens va visitar, el passat 23 de novembre, el pre-
sident de la colla Jove dels Xiquets de Tarragona, Joan
Aregio que va explicar amb tots els ets i uts possibles Com
fer gran una colla, o al menys com ho havien fet la colla
que ell presideix.

La sala d'actes de la nostra colla es va omplir per es-
coltar la xerrada del convidat, que entre moltes anèc-
dotes que ens va explicar, destaquem la de que el cap
de colla porta un micròfon inalàmbric per tal de poder
dirigir els assajos.

També destaquem, entre moltes de les coses que va
dir, la de que cadascú dels components d'una colla s'han
de sentir responsables del lloc que ocupen dins la cons-
trucció del castell, això vol dir que és tant imprescindible
un terç com un terceres mans o un lateral de qualsevol
castell. Que per fer castells s'ha de disfrutar fent-los i en
cap cas sentir-s'hi obligat.I que quan més s'avanci més
difícil serà poder fer castells importants, ja que les colles
grans cada cop són més propenses a no posar-se a les
pinyes de les altres, això vol dir que si una colla vol fer un
dels castells importants, s'haurà de portar tota la gent de
casa.La xerrada va acabar amb un seguit de preguntes
que el Joan Aregio va respondre amb tota claredat.

El dia 26 i també a la Sala d'Actes, ens presentaven un
audiovisual fet per un grup de mestres de la nostra colla
i que té com a finalitat passar per totes les escoles que ho

demanin. D'aquesta manera seran molts els escolars que
començaran a conèixer més els castells i s'interessaran
per ells.

Dissabte dia 27 tenim l'opció de passar una bona es-
tona al nostre local jugant a qualsevol joc. Aquesta nit de
joc es ja tradicional en la nostra setmana, participar-hi o
no ja es qüestió de cadascú.

I per fi arriba allò que reuneix tota la colla i més: el
dinar. En aquesta ocasió no vam poder gaudir molta es-
tona dels KAGANSA-KASONA, però els de PAPILLON tam-
bé ens van fer pair el dinar i ballar fins i tot els moros i
cristians. I la colla ens va obsequiar amb unes quantes
avellanes dins una bosseta de color avellana -es impos-
sible oblidar el color de la nostra camisa.

I encara que el mes de novembre ja s'ha acabat, les
activitats arriben fins ei desembre. Tots els esportistes de la
nostra colla que ho vulguin, poden participar en les ses-
sions esportives que s'han organitzat.




