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Vosaltres, que som nosaltres

Un cop finalitzada la temporada 2018, a casa nos-
tra, s’obria una incògnita força gran: una colla que 
havia recuperat els galons de 9 (tot i que creiem 
que no descarregar-ne un any a plaça no significa 
perdre res) afrontava una nova temporada sen-
se Junta ni Tècnica a la vista i amb un calendari 
que, com cada any imparell venia ja marcat per un 
Mercadal a començament d’octubre. 

I nosaltres, no és que no ens hi volguéssim posar; no és que no 
creguéssim en  el gran potencial d’aquesta colla. Nosaltres, no 
és que ens espantés estar davant de Xiquets de Reus. Nosaltres 
volíem fer un projecte sòlid des del començament, que en-
gresqués a tothom,  i sabem que això és molt complicat. I per això, 
entre d’altres coses, segurament, no va ser tot tan ràpid com molts 
socis i sòcies haguéssiu (i haguéssim) volgut. Fer un equip nou per 
encara un repte tan gran no és gens fàcil. I nosaltres sempre hem 
cregut que si les coses es fan, s’han de fer bé. I per això neces-
sitàvem que la Junta que acceptés la responsabilitat, fos una amb 
la qual ens sentíssim còmodes i partícips. Una amb la qual veiéssim 
que remàvem alhora i, el més important, en la mateixa direcció. I 
això, tampoc és fàcil. Tothom de la colla que ha passat per Junta 
sap la feinada que significa i les hores que s’han d’invertir1. 

1  Des d’aquí, us animem a què, al menys, una vegada a la vida, 
decidiu donar una part del vostre temps a fer créixer aquesta institució de 
més de 40 anys.

Però al final, el començament ja tenia data: la tercera assem-
blea. I així hem arribat al 2020. Una temporada que ens ha 
anat sorprenent a totes i a tots del primer moment. Hem de dir 
que estem, tot l’equip, molt content de com la colla ha sabut 
comportar-se i facilitar-nos la feina des del primer dia. I és que 
acceptar el repte vol dir acceptar totes les coses bones, però 
també intentar gestionar de la millor manera les no tant satis-
factòries. Des del primer dia, però, ens hem sentit còmodes, 
hem notat que estàveu al costat d’un grup de valentes i valents 
amb una experiència menys àmplia, segurament, que la molta 
gent pensava de forma inicial. Però vosaltres heu anat mar-
cant les pautes. Vosaltres heu anat fent créixer Xiquets tant en 
assaigs que semblaven que no havien de ser prou profitosos 
(i que han acabat sent dels millors) i també en diades en què 
fins ara no havíem pogut creuar mai la ratlla. Però també, 
vosaltres heu sabut demostrar que després d’un contratemps 
de 35 catedrals seguides, no podíem quedar-nos aquí. I que 
ens havíem d’aixecar per demostrar que som grans. Que ens 
quedava feina per fer i que el 3d9f, el 5d8 i el 2d8f ja no eren 
suficients.

La reflexió
MARIA ALEGRET I EDUARD VALLS, 
Caps de colla dels Xiquets de Reus

“Nosaltres volíem fer 
un projecte sòlid des 
del començament, que 
engresqués a tothom”

“Necessitàvem que la 
Junta que acceptés la 
responsabilitat, fos una 
amb la qual ens sentíssim 
còmodes i partícips. Una 
amb la qual veiéssim que 
remàvem alhora i, el més 
important, en la mateixa 
direcció”



Però, Xiquets, tinguem clar, que tot i al gran feinada feta i la gran 
temporada 2019 que hem realitzat, no tenim res assegurat per la 
nova temporada que encetarem ben aviat. Tenim bons ciments, 
bons fonaments i el permís d’obres concedit. Però vosaltres, sabeu 
més que ningú que cap castells serà regalat. Que si volem seguir 
creixent i consolidant el que hem fet, tot això, passarà per omplir 
els dimarts, els divendres, els caps de setmana i els dies que facin 
falta el pati d’assaig i les places del nostre país. Perquè vosaltres, 
som nosaltres. I només nosaltres, junts, sabem que somiar és 
gratuït i ben maco, però poder complir aquests somnis plegats i 
plegades, encara, esperem, serà millor.

Gràcies per la confiança, pels consells i les bronques, per ser al 
nostre costat, per mantenir-nos el suport i l’ajuda ens els dies me-
nys bons; pels refrigeris de després d’assaig tot i el “que vénen els 
capdes”. Però, sobretot, gràcies per venir i seguir venint setmana 
a setmana per permetre que aquesta gran colla continuï creixent.

Visca la nostra colla, visca Xiquets de Reus!

Tenim bons ciments, bons 
fonaments i el permís 
d’obres concedit. Però 
vosaltres, sabeu més que 
ningú que cap castells 
serà regalat.
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El món gira, però Xiquets de Reus és tossuda a 
girar a la seva manera. Com està a la colla en 
referència a la desigualtat de gènere, com s’ha 
viscut la davallada patida aquesta temporada 
passada al món casteller i com es reacciona a 
un gran moment de la temporada quan es carre-
ga el 4d9f són exemples d’aquesta forma de fer 
particular que tenim. 

El món funciona sotmès al patriarcat... doncs Xiquets de Reus no. 
Nosaltres el formem un conjunt de persones. Cadascú amb les seves 
característiques i particularitats, els seus punts forts i punts febles, 
independentment del gènere. I malgrat els estereotips de gènere 
que tenim profundament arrelats (ens els han anat repetint com un 
mantra des de petits), a la nostra entitat hem trencat amb les atri-
bucions dels rols en funció del sexe, i les dones ja fa temps que, en 
aquesta colla, treballem i participem en la presa de decisions. El que 
encara costa tant en altres àmbits, nosaltres ho hem normalitzat. 
Som un col·lectiu on tothom és necessari i no hem de menystenir 
ningú, ni dona ni home, sinó aprofitar el millor de cadascú.

Canviant radicalment de tema, el món casteller ha patit en general 
una certa davallada....doncs Xiquets de Reus no. A la Nit de Cas-

tells, vam rebre el premi a la Colla de la Temporada. Destacaven 
de nosaltres, que hem mantingut el nivell una temporada en la que 
altres colles no ho han aconseguit. Si algú pensa que és merament 
per sort, s’equivoca, no ha sigut una qüestió d’atzar: “mira, a nosal-
tres no ens ha tocat”. Al darrera hi ha molta feina feta, tant a peu 
de pati com a tècnica i junta. Com deia abans tothom ha donat el 
millor que podia, d’una manera o altra. Tampoc no ha estat sempre 
un camí de roses, ara no ho ensucrarem, hi ha moments de tot i 
som molta gent amb sensibilitats diferents. Però el balanç positiu i la 
temporada  reflecteixen la col·laboració de totes i tots. 

Potser alguna colla ja n’hagués tingut prou amb carregar el 4d9...
doncs Xiquets de Reus no. Podem estar contents però no estem 
satisfets, per dir-ho d’alguna manera. Nosaltres fem castells per des-
carregar-los, està a l’ADN de Xiquets i seguint fidels a això, sabem 
que tenim deures pendents. Ara hem d’encarar una nova temporada 
en la que és molt important que no ens confiem, que no afluixem. I 
si és possible, hem de tibar una mica més. Això si, no hem d’oblidar 
mai de gaudir i d’aprendre pel camí. Els reptes hi son i les ganes 
també.

I així som Xiquets de Reus, sempre s’ha de fer autocrítica i intentar 
millorar, però no hem de perdre mai l’essència.  No sé si som millors 
o pitjors ni m’interessa ... som com som i només puc dir: 

Visca els Xiquets de Reus!

La reflexió
EVA OLIVA
Presidenta dels Xiquets de Reus

“A la Nit de Castells, 
vam rebre el premi a la 
Colla de la Temporada. 
Destacaven de nosaltres, 
que hem mantingut el 
nivell una temporada en 
la que altres colles no ho 
han aconseguit.”

“Nosaltres fem castells 
per descarregar-los, 
està a l’ADN de Xiquets 
i seguint fidels a això, 
sabem que tenim deures 
pendents.”
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Tenint la temporada passada ja uns mesos enrere, 
planificant la pròxima i veient el transcurs d’aques-
ta voldríem agrair i valorar la feina molt ben feta.

Hem tingut bona assistència als assajos i hem cobert les actuacions (amb 
major o menor nombre d’assistents, però cobrint sempre totes les actua-
cions) que era un dels objectius primordials a complir durant la temporada.

Per primer cop des de feia molt de temps ens hem sentit recolzades i 
escoltades per junta i ho agraïm molt, cosa que ens ha motivat encara 
més a seguir treballant dia a dia i actuació rere actuació.

L’escola de gralles, una incorporació recent, es troba en molt bona forma i amb 
moltes noves alumnes a qui ensenyar; mostrant un gran progres i podent anar 
incloent les estrenes, sobretot durant el pilar caminant de Sant Pere del dia 
28; on el grup de gralleres actual com l’escola de gralles vam tocar plegades. 
Esperem que enguany tinguem moltes més estrenes i moments compartits.

També ens omple el cor haver gaudit de les reincorporacions d’antigues 
gralleres, aportant experiència i seny al grup de gralles.
Encarem aquesta nova temporada amb molts reptes: mantenir l’assistèn-
cia i el compromís dels músics, cohesionar-nos més amb la colla, aportar 
gent als assajos de castells i, si tot va bé, recuperar el ball de gralles.

Grup de Grallers dels Xiquets de Reus.

Gralles i 
timbals

“L’escola de gralles es 
troba en molt bona forma 
i amb moltes noves 
alumnes”



La nostraCanalla
Hola! Som la canalla, els que ens enfilem a dalt de 
tot dels castells avellana. Som la Clàudia, la Blau, 
la Laia, el Loc, el Jan, el Sebastià, el Martí, l’Eric, la 
Jana, la Marina F, l’Abril, l’Etna, la Jare, la Marineta, 
la Joana, la Queralt, la Joana M, la Maria, la Lia, el 
Guerau, l’Irma, l’Aina, l’Abel, l’Agatha i l’Andrea. 

Aquest any hem fet grans castells i el més impor-
tant, amb molta canalla diferent! El Loc, l’Abril i la 
Queralt ens hem estrenat en castells de 8 i de 9 
aquesta temporada! L’Irma, la Lia, la Maria, l’Aina i 
l’Abel hem baixat de pis! El Guerau ha fet el pilar de 
5! La Clàudia i la Laia hem fet d’enxanetes de pilar! 
El Jan i el Sebastià ens hem pogut canviar la posi-
ció entre naltros! La Marineta, la Jare i l’Etna hem 
fet de dosos... en els castells més difícils! I moltes 
coses més... Som molt grans!  

Hem assajat molt per aconseguir això i estem molt 
contents i contentes, però hem fet altres coses... us 
deixem unes quantes fotos per què veieu lo bé que 
ens ho passem! Vam celebrar el primer 4d8 fent la 
Nit de Pelis i ens vam quedar a dormir al local, vam 
fer un Sant Pere de 9 i ho vam celebrar tots junts, 
vam anar de colònies i vam fer unes samarretes 
súper xules i originals i hem celebrat la temporada 
enfilant-nos als arbres i baixant per les tirolines! 

I us volem dir que tenim moltes ganes de més, de 
castells grans, de créixer, de tocar el cel amb la mà! 
I per això us necessitem a tots i totes... Ens veiem 
ben aviat!!! 

VISCA LA CANALLA DELS XIQUETS DE REUS! 

Equip de Canalla 
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Si parlem de dones i castells, hem de començar 
parlant d’aquelles dones que van començar a obrir 
pas en un moment en que el món casteller era ma-
joritàriament masculí. En aquells inicis dels Xiquets 
de Reus, segons diuen els que ja estaven a la colla, 
érem de les poques colles que teníem noies pujant a 
l’estructura dels castells fora de la canalla. La Mer-
cè Balart amb 16 anys, juntament amb dues noies 
més, començaven a enfilar-se, com diu ella, en plan 
de broma, l’any 1981, any que es fundava la colla. 
Tot i així, la colla tenia altres noies i dones que feien 
castells,que estaven a la pinya, feien de crosses o 
tocaven la gralla, com la Gemma Molero que es va 
posar de tresorera des dels inicis, o la Carme Cer-
velló que va ser vicepresidenta al cap d’uns anys, 
fets que també ens distingien com una colla mixta 
del tot. 

La Mercè, va ser la primera noia de la colla en fer castells de sis i de 
set a l’estructura, i també de les primeres en formar part d’una junta 
tècnica, i diu que sempre es va quedar amb ganes de descarregar 
el 4d8 a quarts. Una lesió després d’una caiguda la va fer deixar 
l’estructura dels castells, tot i que sempre ha seguit vinculada a la 
colla fins a dia d’avui. La Gemma Molera seria la primera crossa 
de folre de la nostra colla. Seguint amb la història, l’any 1996, la 
Núria Llastarri seria la primera noia en descarregar el 4d8 al pis de 
quarts a El Catllar, tot i que altres noies l’assajaven i ho farien pocs 
anys després. Recordem que era una època que, exceptuant els 
Minyons de Terrassa que ja tenien pisos sencers de noies de quarts 
en amunt, eren poques les colles que començaven a incorporar noi-
es en aquestes posicions. No seria fins l’any 2005 que dues noies 
ocuparien aquesta posició en el 3d8 per primera vegada.

Una altra posició que es faria esperar en l’estructura dels castells 
vas ser la de baixa en castells de vuit, essent la Sandra Llauradó 
l’any2012. La Sandra seria la primera baixa en fer el 3d9f, i tot i 
que està per confirmar, potser la única que ho ha fet en tot el món 
casteller, o si més no, de les poques. Ella diu “simplement algú va 
confiar en mi i va resultar que ho podia fer, i m’ho vaig passar pipa”. 
Tot i això és innegable que la complexitat física de la dona i l’home és 

diferent per naturalesa, i les possibilitats del cos de la dona de supor-
tar el pes de segons quines posicions d’un castell (tant en l’estructura 
com en les primeres mans d’una pinya o d’un folre, sobretot a partir 
de castells de vuit pisos) encara està per demostrar, qui sap què ens 
depararà el futur. 

La incorporació de la dona en càrrecs directius es faria esperar uns 
12 anys des dels inicis de la colla ja que no seria fins l’any 1993 
que la colla tindria la primera Presidenta, La Montse Plana. En l’àmbit 
de la tècnica, no seria fins 30 anys després d’haver-se fundat, l’any 
2011, que arribaria la primera Cap de Canalla, la Núria Piñol, i fins 
el 2019 que no hem pogut tenir la primera Co-cap de Colla amb la 
Maria Alegret coincidint, per primera vegada, dues dones en els dos 
principals càrrecs de la colla, ja que l’Eva Oliva n’és la Presidenta. Tot i 
això, són diverses les dones que han format part d’òrgans decisius al 
llarg de la història de la colla, que tot i no tenir càrrecs principals, ens 
han dedicat moltes hores de la seva vida, i la seva aportació i opinió 
han sigut clau en el bon funcionament de la colla.

Moltes altres dones també han estat al peu del canó des de ben 
aviat a la colla i encara hi segueixen vinculades fins el dia d’avui, 
és el cas de l’Anna Felip, que va entrar l’any 1991, fent de crossa 
i fent tasques, com diu ella, de cuidar la colla. Amb tot això segur 
que també em deixo de nombrar dones que han aportat molt a la 
colla i demano per avançat les meves disculpes per no poder-vos 
nombrar a totes. A qui segur que no em vull oblidar són totes 
aquelles nenes (i als seus pares i mares) que han format part de la 
canalla, valentes i motivadíssimes pels castells, des de la primera 
fins la última que, també en contra de les moltes opinions sobre 
la perillositat dels castells, han permès a la colla aconseguir els 
somnis més ambiciosos.

Les dones i la colla
MARINA BERTRAN

“Dones que van començar 
a obrir pas en un moment 
en que el món casteller 
era majoritàriament 
masculí.”
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La història demostra que l’entrada de la dona en les estructures dels 
castells ha aportat una important innovació tècnica en alleugerir el 
pes de les estructures, i per tant en poder pujar el nivell dels castells. 
Més difícil és demostrar (i no perquè no sigui cert) que la paritat en 
òrgans decisius (junta i tècnica) aporta també beneficis en la millora 
dels castells i en la vida general de la colla, per  tant és un tema per 
reflexionar-hi: Per què a les dones, en general i també dins la nostra 
colla, ens costa tant arribar a ocupar aquests càrrecs?
També m’agradaria parlar de la conciliació familiar i els castells, fet 
que també afecta directament a les dones. Alguns estudis, demost-
ren que més d’un 40% dels castellers i castelleres que tenim fills 
acabem deixant la colla, i 3 de cada 4 són dones, que no tornaran 
fins passats uns 4 anys (generalitzant). Tota la vida s’han vist nens i 
cotxets al voltant dels assajos i de les actuacions, fills de castellers i 
castelleres que no volen ser part de la canalla de la colla i que acom-
panyen als seus pares i mares a fer aquella activitat que els agrada. 
Penso que sí és compatible (ningú diu que fàcil), això sí, només en 
dues situacions. La primera és si tens la possibilitat de compartir amb 
l’altre progenitor aquesta passió, i aleshores se’t gira un altre prob-
lema i és que necessites ajuda externa i/o familiar. La segona opció 
és si tens la sort de que el pare o la mare no fanàtic dels castells té 
la possibilitat i les ganes de donar-te aquest moment de plaer per 
poder gaudir dels castells. Amb això vull dir que si obviem la part de 
l’embaràs i els primers mesos després del part (problema que no 
tenen els futurs pares castellers), amb ganes i esforç, i una de les 
dues situacions abans esmentades, es pot gaudir d’ambdues coses.

Actualment la colla compta amb un gran nombre de dones a tots els 
nivells, èxit que hem teixit entre tots amb el bon saber fer de la colla!!!!

En fi, després de tanta reflexió, només puc dir que en aquesta colla 
es gaudeixen el màxim els castells i la vida social que l’envolta, ja 
siguis xiquet o xiqueta de Reus, doncs la riquesa del món casteller 
en general, rau en la pluralitat de tots els que fem capaços els èxits 
castellers i socials de la colla, des de totes les complexitats físiques, 
passant per totes les procedències, tots els gèneres i tots aquells trets 
que ens fan diferents uns dels altres, tots hi tenim cabuda i tots som 
importants. ...Visca els Xiquets de Reus!!!!!

*Un agraïment a totes les persones que m’heu donat informació, 
dades i consells per poder escriure aquest article.
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Uns veïns de luxe, els XdR ! 

Se’ls coneix com els de la camisa avellana en el món casteller,  de 
caràcter més local, també com els del carrer Rosich. Situem-nos, 
carrer Rosich i carrer Aleus, paral·lels i amb molts paral·lelismes. 

Els nostres veïns, els del carrer Rosich del barri de santa Anna, amb 
qui hi compartim moltes complicitats. Potser per estar tan a prop, 
potser per la manera de veure i viure la cultura. Potser per ser un 
dels motors de la Festa Major. Una entitat activa, amb una massa 
social ben diversa que no entén de diferències entre les persones. 
Això ens agrada i molt.  

Sempre disposats a estar involucrats en qualsevol activitat, acte o 
reivindicació que sorgeixi. Bé sigui la festa de l’arbre, les festes de 
santa Anna o posar-se davant de les reivindicacions socials que úl-
timament estem vivint. Deu ser per aquest motiu que ens hi sentim 
tan propers. Al CRAC també tenim incontinència creativa! 

És evident que la col·laboració entre els XdR i CRAC, no només té 
una funció momentània, és cultiu d’una relació cada vegada més 
intensa. No cal comentar les col·laboracions internes entre les dues 
entitats, però potser sí que n’hi ha alguna que és més visible. Quan 
arriba el moment de grans actuacions castelleres, el crit de col·la-
boració és gairebé un ritual. 

Per l’actuació de Sant Pere, totes aquelles persones amb la sama-
rreta fúcsia o els portadors de l’Àliga amb la vestimenta oficial fent 
pinya, sòcies del CRAC, és la demostració del respecte i estima que 
tenim pels XdR, però sobretot, per sentir-nos partícips dels vostres 
èxits. Que en definitiva són els èxits d’una ciutat. 
Així doncs, que dir dels nostres veïns, que us desitgem moltes aletes 
i seguiu fent-nos gaudir dels vostres castells. Ja sabeu on trobar-nos 
per seguir sumant. Des del CRAC només dir-vos que “Vivim la festa” 
i si és amb vosaltres millor. 

La reflexió
BENJI GERICH
President del CRAC

“Els nostres veïns, amb 
qui hi compartim moltes 
complicitats.”
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La canalla i el pas del temps

D’entrada, m’agradaria fer referència al fet que 
quan parlem de la canalla ens estem referint a l’ac-
tiu més important d’una colla castellera, i és que 
sens dubte, la seva perseverança i determinació 
sempre ha aportat l’energia addicional necessària 
per avançar en la consecució de l’objectiu final. No 
oblidem que en un context tan exigent com l’actual, 
el compromís i el sacrifici de tots, però especial-
ment d’ells, és màxim. 

Viatjar en el temps quan penso en castells em resulta senzill, suposo que el 
fet que sigui un dels pensaments que més he sovintejat al llarg de la meva 
vida ho facilita. Recordo amb molta nostàlgia la primera presa de contacte 
amb la colla, atès que aquells primers assajos van acabar esdevenint el 
centre del meu món. Si tanco els ulls, sóc capaç de reviure les emocions 
i les sensacions viscudes durant aquells primers anys. Puc assegurar que 
en aquest sentit res ha canviat, quan miro als ulls de la nostra canalla, puc 
emmirallar-me en cadascun dels nens que cada dia ens demostren la seva 
valia a plaça i al pati d’assaig. Percebo i intueixo les mateixes reaccions i 
actituds davant els reptes que havíem o han d’afrontar. Per tant, tot i que 
la canalla es renova constantment, hi ha una manera de viure i sentir els 
castells que perdura i transgredeix les lleis físiques del temps.

Pel que fa a la gestió de canalla, considero que sí que hi ha hagut una evo-
lució respecte a altres períodes de la nostra història. Tot i que avui es poden 
apreciar diferències importants, convé fer ressaltar que sempre hem sigut 
una colla de referència en la gestió d’aquesta àrea, tant als assajos com a 
les diades. No és casualitat que moltes de les colles que han començat la 
seva activitat durant aquesta última dècada ens hagin visitat amb la intenció 
de conèixer el nostre mètode. Doncs bé, el món casteller ha evolucionat a 
un ritme exponencial i, en conseqüència, aquesta tendència requeria una 
revisió dels paràmetres que regien tant la planificació de les temporades 
com la previsió de possibles eventualitats, i és que l’exigència del moment 
demanava un grau d’especialització molt més elevat. És veritat que durant 
un temps bastant significatiu, un canvi d’equip implicava un trencament 
gairebé total amb el projecte anterior. Això repercutia negativament en el 
funcionament intern, ja que s’havia de començar de nou i, moltes vegades, 
el desgast inicial passava factura la resta de l’any. Convé destacar que la 
pràctica de desaprofitar les propostes de treball desplegades per altres 
equips no passava únicament a canalla, sinó que durant un temps va suc-
ceir el mateix en altres àrees tècniques. Què ha canviat respecte al passat?, 
la resposta és ben senzilla, la transmissió de coneixement. La clau de l’èxit 
ha estat, sens dubte, l’establiment d’un mètode de treball que ha anat pre-
nent forma a través del bagatge compartit pels diferents equips que s’han 
succeït en el càrrec. Si la nostra colla continua sent un referent respecte en 
l’àrea de la canalla, és perquè ha aconseguit bandejar els personalismes i 
ha fet prevaldre el coneixement que ens han aportat els anys d’experiència 
prèvia. Des del meu punt de vista, crec que fa temps que som una colla 
adulta, almenys actuem com a tal, no cal anar massa lluny per trobar pro-
ves d’aquesta maduresa, a tall d’exemple, puc citar capacitat de reacció de 
la colla i, especialment de la nostra canalla, davant de l’últim gran escull que 
hem hagut d’afrontar, em refereixo a la caiguda de Gràcia, el moment més 
difícil que he viscut aquests últims anys. 

En definitiva, si mantenim la línia de treball establerta, en la qual la trans-
missió de coneixement ha esdevingut la premissa principal, en el futur l’èxit 
està garantit.

La canalla
RAUL ORIVE

“quan miro als ulls 
de la nostra canalla, 
puc emmirallar-me en 
cadascun dels nens que 
cada dia ens demostren la 
seva valia a plaça i al pati 
d’assaig.”
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La Comissió de gènere dels Xiquets de Reus neix a 
principis d’abril de 2019 per donar resposta a les 
agressions, tant masclistes com LGBTIfòbiques, 
que acaben donant-se en espais on hi conflueixen 
diversos gèneres, orientacions sexuals i identitats 
de gènere dissidents. A les colles castelleres, com 
a reflexe de la societat, hi succeeixen situacions 
masclistes i LGTBIfòbiques, i és deure de tota la 
colla prevenir-les i actuar en conseqüència. Així, la 
Comissió actua com a mediadora en cas d’agres-
sió (sigui lleu o molt greu), sempre amb l’ajuda i la 
complicitat de la Junta Directiva, i com a coordi-
nadora d’activitats per promoure la conscienciació 
feminista i LGTBI de la colla.

En formem part diverses noies de la colla de varies edats; algunes mili-
tants o exmilitants de col·lectius feministes, de comissions de gènere de 
colles universitàries, i d’altres que aquest és el seu primer contacte amb 
la lluita feminista activa. Entre totes, però, procurem que el discurs i la 
pràctica feminista entrin dins de la colla per tal d’aconseguir ser oberta, 
inclusiva i respectuosa amb totes i tots. Restarà sempre oberta a noves 
incorporacions o col·laboracions intermitents, sempre amb l’objectiu de 
creixement personal i col·lectiu.
 
Les nostres primeres accions van ser penjar cartells de denuncia a les 
parets del local, on s’hi exposaven diverses situacions de caràcter mas-
clista. A continuació vam redactar el primer esborrany del protocol contra 
agressions masclistes i LGBTIfòbiques de la colla. Creiem que és neces-
sari dotar-nos d’eines que ens protegeixin front les agressions que patim 
o podem patir en qualsevol àmbit, però sobretot en espais com aquests, 
on la necessitat de contacte físic pot ser un detonant. Amb el protocol 
acabat i aprovat per Junta, totes les integrants i els integrants de la colla 
tindran un marc al qual acollir-se en cas d’agressió.

El següent pas va ser sumar-hi els punts liles a les festes posteriors de 
les diades. Tot i que hem aconseguit posar punts liles mòbils a totes les 
festes, som conscients que queda molta feina per fer a nivell organitza-
tiu. A més, des del principi, a cada una de les festes sortíem a llegir un 
manifest redactat entre totes on hi explicàvem qui som i per què hi som. 
Els temps i la ciutat canvia i ens hem d’adaptar a les problemàtiques que 
sorgeixen a la colla (que sempre hi han sigut, però quedaven invisibilit-
zades). Un exemple d’això va ocórrer a la diada del Mercadal, octubre 

de 2019, quan l’Ajuntament de Reus va voler col·laborar amb nosaltres 
ja que van posar un punt lila durant l’actuació amb dues dones especia-
litzades. Van estar informant a tota la plaça de què són les agressions 
masclistes i on podíen trobar un punt lila en cas de necessitar-lo. Agraïm 
l’esforç i la voluntat d’implicació i col·laboració de l’Ajuntament.

De moment estem en stand-by, la temporada va acabar a l’octubre i no 
ens hem pogut tornar a reunir. Tot i així, esperem arribar a l’inici de la 
temporada amb més força que mai. Tenim pendent aprovar el protocol 
contra agressions definitiu i presentar-lo a la colla com abans posible. A 
partir d’aquí, desenvolupar i aplicar durant tota la temporada mesures 
preventives que serveixin de fre alhora de reproduir actituds masclis-
tes i LGBTIfòbiques. Estan per definir diverses col·laboracions, tallers i 
xerrades per la colla, sempre amb l’objectiu de fer-nos créixer i evitar 
qualsevol tipus d’actituds masclistes i LGTBIfòbiques dins i fora del local.
Amb tot, seguirem fent difusió de la Comissió de Gènere, de la tasca que 
fem i donant resposta a les possibles agressions que poguem patir com 
a dones i com a col·lectiu LGBTI.

Francina Segura i Carol Rius

Comissió 
de Gènere
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Visca els canvis!

Sembla que canviar no ens hauria de suposar cap dificultat, de fet és quel-
com inherent a la realitat, a l’època que vivim i a nosaltres mateixos. Hau-
ríem d’estar acostumats al canvi, ja sigui en el nostre entorn social, laboral, 
familiar, etc. Però per altra banda ens costa acceptar i assumir-los. Som 
reticents i els intentem evitar en moltes ocasions. Diuen els psicòlegs que 
la resposta està en la sensació de manca de control sobre la situació que 
canvia o ha de canviar. Ens costa a tots sortir de la nostra zona de como-
ditat i confort. En general qualsevol canvi produeix incertesa i la incertesa 
genera certa por, almenys al principi, fins que tornem a conèixer i a tenir 
control sobre la nova situació. 

Vosaltres aquest any afrontàveu un canvi important. Un relleu al capdavant 
en tots els sentits. I crec que ens heu donat una lliçó a tots de com s’ha de 
fer i quins són els passos a seguir. No era fàcil. Potser hi haurà qui pensi 
que liderant les colles hi ha d’haver castellers o castelleres amb solera, amb 
un punt de veterania i autoritat que infongui el respecte necessari. Però s’ha 
demostrat que amb gent jove, ben organitzada, compartint responsabilitats i 
una bona planificació, la fórmula no pot fallar. 

La nova direcció ha aconseguit motivar i arrossegar als més joves però 
també s’ha guanyat el crèdit dels més veterans. I quan l’engranatge funcio-
na els resultats arriben tard o d’hora. En un any en què la “desacceleració” 
ha estat un dels termes més usats pels periodistes castellers, vosaltres heu 
posat una marxa més. No només heu estat la colla revelació de la tem-
porada, heu estat un exemple de com combinar il·lusió, ganes, joventut i 
veterania. I amb un denominador comú: la cohesió. Que visquin els canvis 
si tots s’afronten com ho heu fet vosaltres!

La reflexió
TONI COMAS

“s’ha demostrat que 
amb gent jove, ben 
organitzada, compartint 
responsabilitats i una 
bona planificació, la 
fórmula no pot fallar.”
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Hola Xiquets, avui farem un plat amb 
sabors molt definits, sense complicacions ni 
llargues coccions. Amb unes tallarines com a 
fil conductor d’aromes propers, nostres, com 
l’oli verge DOP Siurana aromatitzat amb l’all 
i el marisc. 

La Intensitat i la màgia d’aquesta recepta 
ens la donarà la selecció dels ingredients. 
Intentem utilitzar productes de proximitat. 
Hem començat amb l’oli, sempre Verge Extra 
DOP Siurana de productors propers. Pel 

que fa al marisc podem mirar que el musclo 
sigui del Delta de l’Ebre, i els calamars, les 
cloïsses i les gambes o llagostins   de ports 
propers. Si la butxaca ens aconsella buscar 
alternatives més econòmiques, podem optar 
pels llagostins congelats de cultiu, sempre 
més baratets, i pels calamars congelats. 

Això si, no compreu mai aquest mol·lusc 
ni les sépies, netes amb mètodes industrials, 
el seu sabor es nefast i us pot deslluir més 
d’una elaboració. 

del Nando del 3de9

Ingredients 
per 4 personesMaridatge

Comencem…
Començarem netejant els musclos 

deixant-los en aigua i sal una estona, també 
hi posarem les cloïsses. Comproveu-les una 
per una que no n’hi hagi cap que estigui plena 
de sorra, això és habitual i us destruiria la 
preparació. Tallarem els bigotis als llagostins 
o gambes i els reservarem. També treure’m 
la ploma al calamar (aquella cosa que 
sembla de plàstic), els netejarem per dins i 
mirarem que no quedi sorra enganxada a les 
potes fregant-les sota el raig de l’aixeta amb 
aigua freda, en treure’m la boca i els ulls, 
tallarem el tub a rodelles i els reservarem.

 En un olla amb tapa i posem un raig 
d’oli i hi enrossim lleugerament un all 
picat. Hi afegim els musclos escorreguts, la 
fulla de llorer i  la copa de vi blanc fins que 
s’obrin. Colem i reservem el fumet resultant. 
Separem de la closca els musclos més macos 
i també els reservem.

 En una paella o cassola baixa, d’uns 
28 cm de diàmetre amb tapa, hi enrossim 
lleugerament  la resta dels alls picats i 

el tros de bitxo. Marquem els llagostins 
amb sal i pebre i els reservem. Obrim les 
cloïsses i també les reservem. Ara posem 
els calamars ja tallats en aquesta mateixa 
paella sense treure l’all i el bitxo, si cal hi 
afegim oli, tapem per que es coguin fins que 
quedin tous. Incorporem el brandi, deixem 
evaporar l’alcohol i hi afegim el suc dels 
musclos. Foc aturat fins que arribi la pasta.

 En una olla bullim la pasta amb aigua i 
sal fins a la meitat de la seva cocció (mireu 
els temps recomanats al paquet). Coleu les 
tallarines i poseu-les a la paella amb el fumet 
de musclo i els calamars, a foc suau fins que 
es beguin tot el suc. Haurien de quedar al 
punt. Ara incorporem els llagostins, els 
musclos sense les closques i les cloïsses 
reservades. Ho acabem amb el julivert picat.

 Amb una amanida davant teniu un dinar 
complert. 

Gràcies Colla!

Parellada
Creiem que mariden 
molt bé amb un blanc 
mono-varietal, sec i 
aromàtic.
 
Parellada de les 
Bodegues Carles 
Andreu. 
Do Conca de Barberà. 

Tallarines amb Fruits del Mar

• 400 gr. de tallarines (per si algú vol repetir). 

• 1 kg. de musclos.

• 250 gr. de cloïsses.

• 500 gr. de calamars petits.

• 12 llagostins o gambes de mida mitjana.

• 5 dents d’all.

• 4 branquetes de julivert.

• 1 fulla de llorer.

• Oli verge extra DOP Siurana.

• Tros de bitxo (opcional).

• Copa de vi blanc.

• Copa de Brandi.

• Aigua sal i pebre.
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els temps recomanats al paquet). Coleu les 
tallarines i poseu-les a la paella amb el fumet 
de musclo i els calamars, a foc suau fins que 
es beguin tot el suc. Haurien de quedar al 
punt. Ara incorporem els llagostins, els 
musclos sense les closques i les cloïsses 
reservades. Ho acabem amb el julivert picat.

 Amb una amanida davant teniu un dinar 
complert. 

Gràcies Colla!

Parellada
Creiem que mariden 
molt bé amb un blanc 
mono-varietal, sec i 
aromàtic.
 
Parellada de les 
Bodegues Carles 
Andreu. 
Do Conca de Barberà. 

Tallarines amb Fruits del Mar

• 400 gr. de tallarines (per si algú vol repetir). 

• 1 kg. de musclos.

• 250 gr. de cloïsses.

• 500 gr. de calamars petits.

• 12 llagostins o gambes de mida mitjana.

• 5 dents d’all.

• 4 branquetes de julivert.

• 1 fulla de llorer.

• Oli verge extra DOP Siurana.

• Tros de bitxo (opcional).

• Copa de vi blanc.

• Copa de Brandi.

• Aigua sal i pebre.



18

Ja són 13 les edicions de la Diada del Mercadal, i pot ser un 
bon moment per fer-ne balanç, i molt especialment posar en 
valor un dels fets dels qual ens hauríem de sentir més orgu-
llosos com a Colla. Que és l’organització d’aquesta Diada, 
amb l’ajut imprescindible de l’Ajuntament de Reus.

INICI
Els orígens cal trobar-los al 1993, quan per  celebrar el Quart centenari 
de l’aparició de la Verge de Misericòrdia (incomprensible que porti tants 
anys sense manifestar-se), en que es va organitzar una diada amb les 
dues colles locals d’aquell temps, i totes les colles de 8 del moment.
L’èxit de la Diada va fer que s’institucionalitzés, i el 1995 ja es va celebrar 
la primera edició. I des de llavors cada dos anys, el primer cap de setma-
na d’octubre.  Primer en diumenge, i des de el 2009 en dissabte, que va 
comportar un augment de públic.
El caràcter bianual, i que sigui  l’any que no hi ha concurs va fer que a 
l’inici fos coneguda col·loquialment, com l’anti concurs o l’altre concurs.

COLLES
La voluntat sempre ha estat, portar les millors colles del moment, i que 
fos una diada de màxims. Encara que  el  criteri ha estat canviant.   A 
banda de les colles o colla local,  fins a 7 colles han participat en la Diada.  
El format ja des de el 2003, ha estat els XdR, més 4 colles. L’excepció 
va ser el 2017, amb la fórmula 5+1, en motiu de la capitalitat cultural 
catalana per part de Reus.
Participacions sobre 13 possibles:
Vella de Valls  ....................................................... 13 participacions. 
Castellers de Vilafranca .......................................... 13 participacions.
Xiquets de Reus ....................................................13 participacions
Minyons de Terrassa ..............................................10 participacions
Jove de Tarragona ...................................................8 participacions
Joves de Valls .........................................................8 participacions
Ganxets de Reus .....................................................4 participacions
Capgrossos de Mataró .............................................2 participacions
Xiquets de Tarragona ...................................................1 participació

És  cert si diem que no sempre  totes les colles i en  totes les edicions s’han 
marcat en vermell la diada, i en alguna ocasió s’ha fet evident  aquest fet tenint 
en compte el nivell casteller de les colles en cada moment. Malgrat tot, sempre 
s’han vist grans Castells, i d’exemples d’anar al màxim també en tenim de totes 
les colles. En qualsevol cas totes elles sempre han transmès la il·lusió per venir 
al Mercadal. Un exemple paradigmàtic i recent són els Capgrossos de Mataró 
en les dues últimes edicions.

LES 13 DIADES EN TITULARS
1995  Primer pde7f descarregat en 26 anys i el Segon del S.XX. (Cas-
tellers de Vilafranca).

1997  El 3de9f marca el sostre.
1999  Verds i Minyons fan els primers gammes extres de la diada.
2001  Uns magnífics Minyons descarreguen el primer i únic 4de9sf  a la 
diada  i primer 9de8 de la història. (Vella de Valls).
2003  Els Minyons completen l’únic castell de 9 del dia.
2005  La Colla Joves de Valls  prova el 2de8sf.
2007  Castells de 9 com a sostre.
2009  Primer 5de8 amb l’agulla de la historia. Castellers de Vilafranca.
2011  Uns grans verds carreguen el 4de9sf.
2013  Primer castell de 9 dels Xiquets de Reus a la diada,  recupera el 
castell de nou després de 17 anys. Vilafranca descarrega el primer 3de9f 
i agulla a la diada.
2015  Primer 4de9fp a la Diada (Vella de Valls) i primer 4de9f carregat 
dels Xiquets de Reus.
2017  Millor Mercadal de la Història, amb la Vella convertint la plaça 
de 10 i els Verds descarregant torre de 8 sense folre. S’hi estrenen els 
Capgrossos, que fan els dos primers gammes extres a la Diada (i la seva 
millor actuació de la història) i la Colla Jove de Tarragona s’anoten el seu 
primer 5de9f a la plaça. I Minyons tripleta màgica.
2019  La Vella és consolida. 2d8sf. Els millors Capgrossos de l’any. I 
Xiquets tenen a tocar descarregar  el 4d9f. Vilafranca ensopega amb el 
3d9fa i Tripleta màgica de la Jove de Tarragona.

En resum, gràcies a la Diada del Mercadal, s’han vist a Reus la majoria 
de grans castells de l’època moderna realitzats, i també s’ha convertit en 
plaça de 10.  De fet és més fàcil nombrar els que no ha vist la plaça: 
3d8ps, 7d9f,  3d10fm i el 3d9sf.
Evidentment també s’hi veuen el Xiquets de Reus més ambiciosos.

PLAÇA
Però si d’alguna cosa ens em de sentir orgullosos, i de les que millor 
explica  la feina, l’esforç  i el tarannà dels Xiquets de Reus en aquests 39 
anys de la Colla, és el fet de portar el millor nivell casteller  a la ciutat i 
comarca, i aconseguir veure  la plaça del Mercadal plena i amb un gran 
ambient casteller. Públic de Reus, (si de Reus), de fora, acompanyants de 
colles, entès, turistes o ocasional, però que omple la plaça.  
Sense discussió la plaça més maltractada del fet casteller, la que sempre 
està buida, la que no té afició, en la que passen 40 minuts entre castell 
i castell, les pinyes són insuficients, desnivells increïbles, públic prenent 
vermouth, nens segrestats, robatoris a padrines, caos, anarquia...
Que interesant,  que instructiu, i probablement sorprenent, seria posar el 
públic sense castellers,  d’alguna de les  grans diades del calendari en els  
2600 m2 del Mercadal.
I aquesta ha estat la gran fita aconseguida, que  Reus tingui la possibilitat 
de veure els millors castells, i en especial que  algunes ocasions els 
castells transcendeixin del món de la cultura popular i se’n parli a la ciutat.

Diada del Mercadal
DAVID SANZ
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FUTUR
Donant per fet la continuïtat de la Diada, i que està totalment consolidada, 
en la ciutat i en el calendari casteller. El futur passa per una línia continuis-
ta en relació a tot allò que es fa bé i que és molt.
Per la millora continua dels aspectes  organitzatius, protocol de plaça, 
serveis a les colles i mitjans de comunicació. Implicació de més xiquetes 
i xiquets en l’organització. Més implicació de l’Ajuntament si és possible. 
I  molt especialment redoblar els esforços a tots els nivells per a que les 
millors colles vinguin i vulguin  donar el seu màxim a Reus. I això també 
passa per a que els Xiquets de Reus fem un altre salt qualitatiu casteller. 
Ja fa anys que un savi casteller de la colla va dir: “el dia que portem un 
gamma extra al Mercadal, les tripletes màgiques de les altres colles, 
s’hauran acabat”.

Bibliografia. Mon Casteller. Històric de la Diada del Mercadal. 2/10/2019. 
Josep Torreño. (en aquest article podeu trobar tots els castells realitzats a 
la Diada del Mercal 1995-2017,  i que s’ha consultat per la elaboració 
d’aquest).  

Mercadal 2019
Castellsenxarxa  “els @xiquets van signar una de les seves 
millors actuacions històriques. El 4d9 descarregat el tenen 
a tocar!”

Les cròniques de la Diada del Mercadal 2019 ens deixaven 
dos titulars que seran el record que ens quedarà, la gran 
actuació dels Xiquets de Reus i el domini absolut de la Vella 
de Valls. Anem a pams.
Com a cada Diada del Mercadal, la preparació és intensa i 
amb dos grans reptes, com a organitzadors i com a Colla. 
Aquest any, crec que els hem clavat tots dos.

I per que sigui un èxit ens hem d’enfocar en:

• Les colles. No és fàcil triar les colles participants i no podem convidar a 
totes les que voldríem. Aquest any hem tornat al format de quatre colles 
convidades i han sigut, la Jove, Capgrossos, la Vella, Vilafranca i nosaltres. 

• El cartell, aquest any un disseny de dues castelleres nostres: l’Aina 
Martín i l’Alina Ballester. El cartell representa l’esclat de colors en una 
pinya, amb els colors de camisa de les colles participants, el mocador 
casteller i la faixa
 
• El protocol de plaça. Important en quant a dos objectius: que la diada 
sigui àgil i fer les coses fàcil a les colles per tal que puguin assolir els 

seus màxims. El vam presentar a les colles convidades el dia del sorteig 
de l’ordre d’actuació. Vam fer un petit retoc a petició d’una de les colles. 
El que potser no vam fer prou bé ni nosaltres ni les altres colles va ser 
explicar-ho als castellers. Ho haurem de millorar. 
• El sorteig va determinar que l’ordre fos Xiquet de Reus, Castellers 
de Vilafranca, Colla Vella dels Xiquets de Valls, Capgrossos de Mataró i 
Jove de Tarragona. De manera increïble i per segon anys consecutiu ens 
tornava a tocar triar posició. 
• La comunicació. Periodistes, acreditacions, llocs reservats a plaça, a 
l’Ajuntament, etc. Aquí es va fer una gran feina per donar el màxim de 
visibilitat a la diada. Paral·lelament vam patir les conseqüències d’un tema 
no resolt al món casteller, els drets d’imatge. Fins a última hora, es van 
fer reunions per veure qui retransmetria la Diada per televisió. Finalment 
va ser Castells.tv i Canal Reus. 
• L’hospital de campanya, el suport mèdic i la coordinació amb les colles 
en cas de caiguda o urgència, com sempre, excel·lent. 
• El record, l’obsequi que s’entregarà a les colles castelleres s’ha creat 
a partir d’una col·laboració amb l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació 
de Tarragona a Reus.

Com a organitzadors, és una feina d’equip. Junta, tècnica i una colla de 
xiquets fan que tot plegat sigui possible. L’experiència de diades anteriors 
ho fa més fàcil. El repte és millorar i aprendre per continuar millorant.

Els castells. 
Pel que fa a l’actuació, la premsa va destacar:

Castellers de Vilafranca
El titular de  “el 3 de vuit” era “Els verds ensopeguen a Reus de nou amb 
el 3d9fa”  “ Els Castellers de Vilafranca van haver de renunciar al castell 
amb agulla i van completar el 3 i 4d9f, la td9fm i el pd7f”
Diari Ara  “Els castellers de Vilafranca ... no han volgut renunciar als cas-
tells de gamma extra. Han plantat cara al dos de nou emmanillat i l’han 
controlat bé fins a l’aleta. No han pogut consolidar unes manilles prou 
fermes i durant el descens han hagut de fer mans i mànigues per re-
dreçar una de les rengles; el públic ho ha sabut agrair com cal”

Diada del Mercadal
DAVID SANZ
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Colla Vella dels Xiquets de Valls
Diari El Punt Avui “ La Vella s’exhibeix 
a la Diada del Mercadal amb tres 
gamma extra” “on ha descarregat tres 
castells de gamma extra: la torre de 
8 sense folre, el 5 de 9 amb folre i la 
torre de 9 amb folre i manilles.

Diari Ara “La Colla Vella dels Xiquets 
de Valls torna a demostrar el seu po-
tencial”

Capgrossos de Mataró
Castells en Xarxa “Als Capgros-
sos els posa la diada del Mer-
cadal”
Diari Ara  “Els mataronins han 
tornat a recordar aquella colla 
“avorrida” que mai necessita tre-
ballar els castells i que sempre 
els descarrega tots. “Els Cap-
grossos de Mataró han desca-
rregant per primer cop aquesta 
temporada el pilar de set amb 
folre,”

Colla Jove Xiquets de Tarragona
Diari Ara “Condicionats per les darreres 
caigudes, la Colla Jove Xiquets de Ta-
rragona ha començat la seva actuació 
amb el tres de nou amb folre. Nerviós 
en tot moment, el castell ha pujat tens 
però s’ha descarregat sense ensurts. 
Han demostrat caràcter de colla gran 
alçant el quatre de nou amb folre, una 
construcció que aquesta temporada 
els està costant més de l’habitual”
Tarragonadigital “També han completat 
la tripleta els de la camisa lila, en el seu 
cas gràcies al 5d8, que han hagut de 
treballar en el moment de les aletes”

Xiquets de Reus
Castellsenxarxa  “els @xiquets van signar una de les seves millors actua-
cions històriques. El 4d9 descarregat el tenen a tocar!”
Diari Ara “una diada del Mercadal que ha servit per certificat la gran 
temporada dels Xiquets de Reus”

Reusdigital “Els Xiquets de Reus assoleixen una de les millors actuacions 
de la seva història”

RESUM DE LA DIADA:

Xiquets de Reus: 
3d9f, 4d9f c, 2d8f, 2 P5, 6 P4

Castellers de Vilafranca: 
3d9f, i 3d9fa, 4d9f, 2d9fm, P7f, P5 + 4 P4

Colla Vella dels Xiquets de Valls:
2d8, 5d9f, 2d9fm, P6, 3 P5

Capgrossos de Mataró:
5d8, 3d9f, 4d9f, P7f, P5 + 4 P4

Colla Jove Xiquets de Tarragona:
3d9f, 4d9f, 5d8, P7f, P5

Diada del
Mercadal
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Quan i perquè vas entrar als 
Xiquets de Reus, què et va mo-
tivar a vindre?
A principis de la temporada passada. 
Sempre m’havien agradat els castells i no 
n’havia fet mai i em va sorgir l’oportunitat per 
a poder participar i aquí estem, amb ganes de 
començar una nova temporada.

Com va ser el teu primer con-
tacte amb la colla?
Vaig enviar un correu electrònic per saber què 
és el que havia de fer per a poder participar. Em 
van respondre que el divendres següent ja po-
dia venir a assaig que tenia les portes obertes 
per poder participar i gaudir d’aquesta activitat, 
els castells. 

Què és el que buscaves de Xi-
quets de Reus?
El que buscava i esperava era un grup de per-
sones que s’ho passessin bé fent castells i po-
der passar els vespres fent castells, conèixer 
gent  i veure el funcionament d’una entitat tan 
gran,  ja que no havia estat mai en una de tan 
gran i tan “ben estructurada” .
El que està molt bé és que hi ha molts tipus 
de gent, des dels més metòdics fins als més 
esbojarrats. I això també és un punt positiu.

Ara que has viscut diverses 
actuacions i coneixes Xi-
quets, què és el que t’agrada 
d’aquesta colla?
El que m’agrada més es l’ambient i el fet de 
poder i voler fer coses en grup.  I tècnicament 
tampoc esperava res perquè` desconeixia el 
món, una de les coses que m’ha fet molta il·lu-
sió ha estat poder pujar a varios pilars a plaça 
(4 per ser més exactes).

Quin ha estat el millor moment 
o el que més satisfacció has 
viscut amb Xiquets?
El 3 de 9f de Sant Pere va ser un gran moment 
o el primer cop que vaig notar que vam fer algo 
“molt important” i l’alegria de la gent. 
I personalment el primer pilar de segon, molts 
nervis. A la plaça del mercadal en una diada 
molt important i que tothom em mirava. 
I fora de plaça (sopar, festa, activitats...)
El sopar que vam fer després de completes al 
carrer i també la gran festa que vam montar 
després de la diada del mercadal.

Algun castell preferit?
A mi el que m’agrada més es (abuff) entre el 
2de8f  i el 3d9f.  Al 2 perquè vaig de contrafort 
i em sento molt integrat amb el nucli i al 3dd9f 
perquè es el castell més gran que hem desca-
rregat (DE MOMENT!) .

Quin impuls creus que ne-
cessita la colla per a seguir 
creixent de cara al futur?
(bua és que això té tela...) Si els que porteu més 
temps encara no ho sabeu què he de dir jo... 

Què li diries a algú que no és Xi-
quet perquè vingués a la colla?
(ho estic intentant amb la meva colla d’amics) 
El primer que els hi dic és que s’ho passaran 
bé, que vinguin, que provin que aixequin els 
braços i que xalin, tant a l’assaig com al post 
assaig, que facin una cervesa i que notin el ca-
liu que hi ha. 

Quan vas entrar a la colla què 
vas notar?
Que l’acollida vas ser molt bona, ja que tothom 
et pregunta que feies aquí què és el que t’agra-

da, a què et dediques..., però després el que 
costa més és entrar a un grup i poder conèixer 
a tothom. 
Una millor acollida ajuda a quedar-se. 
El més important és tenir la persona que t’apa-
drini, que vagi més enllà del primer dia. Ja que 
jo, que vaig arribar sol el més important van 
ser aquelles persones que em van preguntar 
preocupar per com anava com veia les coses. 
És més important el seguiment que el primer 
dia (que també ho és).

T’agradaria ser cap de colla?
NO! de moment perquè no en sé de castells 
i tampoc tinc  habilitats de lideratge. Preferiria 
ser un punt de suport pel cap de colla, però de 
moment n’he d’aprendre molt. 

Un castell: el 2d8f
Una plaça: El mercadal
Una diada: La de Misericòrdia
Una persona de referència a la colla: el German
Una colla amiga: Cambrils, em cauen bé!
Un moment casteller: El moment previ al toc 
d’aleta!
Un moment no casteller: La festa, sopars, 
gent... 
Quin és el teu racó del pati: Al costat de la co-
lumna  de davant de la cuina 

L’opinió del “novatu”
MARC MORENO



Xiquets confinats

PARLEM DE LA 
CRISI DEL COVID-19 
AMB ALGUNS 
XIQUETS I XIQUETES

Edat

Com vius el 
confinament?

Què és el que més tro-
bes a faltar de castells?

Quan creus que 
podrem tornar a 
assajar?

Un missatge que 
vulguis fer arribar a la 
colla?

Quin creus que serà 
el castell més gran 
que veurem a plaça 
aquesta temporada?
i Quina colla creus 
que el farà?

DAVID MIRALLES AÏDA PITARCH

34 anys. 31 anys.

Teletreballant i tancat a casa, sort 
del terrat amb vistes a la Farinera 
Beach.

Les persones que estimo, la vida 
diària en general..., però ho acu-
llo com una oportunitat per fer un 
“RESET” personal. Molta calma, 
esperança i optimisme. 

El que trobo més a faltar són els 
divendres al vespre poder anar a 
assaig i el sopar-tertúlia posterior.

La gent, les amigues, els festivals, 
el post-assaig i, òbviament...... el 
CROCANT DE BRIE del 3de9.

Pel que sembla tot el que són esdeve-
niments massius i amb contacte esta-
ran molt restringits durant mesos, es-
pero que per la Misericòrdia poguem 
estar a assajant ja. Com que la Cori 
en tema pandèmies té experiència a 
veure si ens dona un cop de mà.

Uix... pelut, pelut.

2 de 8 sense folre de la Colla Vella.

Veient com estan les coses i el que 
diuen els entesos, penso que difí-
cilment podrem fer castells, però si 
m’he de mullar: 4de9net de la Vella

Cuideu-vos molt, descanseu força 
i ens retrobem al local ben aviat!

Pit i collons, més que mai, Colla! I 
que això ens faci millors persones! 
Mil ganes del retrobament. Força i 
ànims a tots!



ENRIC PUYUELO “RENFE”JORDI JOFRE LAIA JUST BORRÀS

29 anys. 57 anys. 25 anys.

Per a mi la gran diferència entre el pre-
confinament i ara són els castells. No 
he deixat de treballar perquè la feina a 
la vinya no es pot abandonar. I el meu 
temps lliure el segueixo dedicant a 
l’hort, a fer feines pel mas i a estar per 
casa amb la gossa i la família. 

Com que no he deixat d’anar a tre-
ballar, no he estat tancat a casa tot 
el temps, això m’ha ajudat a pas-
sar-ho millor. A casa tinc la sort de 
poder fer bicicleta i gimnàs i això 
també m’ha anat bé.

Estic aprofitant per escriure la tesi i 
avançar en alguns articles, però la 
part experimental ha hagut de quedar 
aturada. També faig classes i forma-
cions però trobo a faltar totes les co-
ses que no es poden tele-fer. 

Fer castells en tot el seu conjunt. El 
neguit abans de fer una prova, en-
faixar-me, patir una mica mentre des-
carreguem, comentar el castell que 
acabes de fer, celebrar-lo amb la colla...

Les converses, el contacte, les 
trepitjades, les suades, el veure si 
arribarem a St.Jordi amb clàssica 
de 8, pensar en el folre de St. Isidre 
a Valls.....

 A banda d’assajar i fer castells, 
trobo moltíssim a faltar la gent, 
trobar-nos tots després de tota 
la setmana i abraçar-nos, expli-
car-nos que tal tot, fer una birra... 

Per molt que em pesi, crec q fins la 
temporada 2021.

M’agradaria que a mig estiu, però 
no ho tinc gens clar.

Espero que el més aviat millor, vol-
drà dir que la situació està relati-
vament controlada i la gent està 
bé. Tot i això, imagino que va per 
llarg, potser després de l’estiu...

Els castells de 8 bàsics que ja ha-
vien descarregat algunes colles de 
barcelona i rodalies.

Si comencem a mig estiu, veurem 
castells de 9 segur, si és més tard ja 
no ho crec, les colles que els faran 
són les més grans, però caldrà veure 
quins canvis s’han de fer i amb qui-
nes condicions i ganes ens hi posem.  
La situació econòmica -tant de colles, 
com de castellers- també serà molt 
important per poder evolucionar.

Potser la CVXV podrà fer el 3d9f. 
Crec que dependrà de quan torni la 
“normalitat” però ja veurem...

Només desitjo que quan tornem ho fem 
encara amb més força i més ganes, que 
aquest contratemps ens faci sentir-nos 
més forts i orgullosos, i poguem fer la 
temporada estrella que ens mereixem!

Com tots els moments històrics, 
hi haurà una època nova després 
d’aquesta crisi, la colla serà com 
sempre, però, el que els castellers vul-
guem que sigui, així que, PIT I AMUNT.

Que acumulin moltes ganes de fer 
castells per, quan tornem, treballar 
molt!



MIREIA BONÀS CONILL ADRIÀ PINYOL LAGUARDA QUERALT POLO

Xiquets confinats

59 anys.21 anys. 12 anys.

Intento organitzar-me el temps 
amb diferents activitats: scrapboo-
king, lleguir, punt de creu, música, 
pel.licules.... i fer endresa de co-
ses que mai tenies temps de fer.

Doncs més dur del que en un principi 
em podia pensar.  És cert que la cultura 
(i en especial la música) ajuda molt su-
perar els malts moments, quan la sen-
sació d’opressió és més pesada, però 
també amb tot l’optimisme possible.  

Hi ha dies millor q d altres. No he 
sortit de casa des de fa 5 setma-
nes, però tot i això m’he anat acos-
tumant.

La gent;la cervesa dels divendres 
després d’assaig i les Diades on 
retrobes aquells que fa temps que 
no veus.  

Sens dubte els companys i el bon 
ambient que es viu cada vegada 
que s’entra al local.  És una cosa 
que s’aprecia molt.  

Trobo a faltar la sensació d’altura. 
Estar amb els amics i compartir la 
meva passió amb la colla.

Juliol, agost, setembre.... qui sap 
com anira tot plegat

Doncs s’haurà de veure amb molt 
de detall com avança la situació, 
ja que respectant la distància de 
seguretat és molt complicat fer 
pinya, però espero que pugui ser el 
més aviat possible.  

M ‘agradaria que fos d ‘aquí a molt 
poc però crec que s’allargarà una 
mica més.

Tot dependrà de quan es repren-
guin els assajos.Potser ho fara la 
Vella, amb algun castell de gamma 
alta de vuit?   

El 4d10fm de la Vella de Valls
4de9 net de la Vella i un 2de9 amb 
folre i manilles de Vilafranca.

Tornarem a abraçar-nos, a riure i 
a plorar després de descarregar 
grans castells. No ho dupteu: Tor-
narem.

Molta il•lusió per que quan ha-
guem superat aquesta pandèmia 
puguem tots plegats arribar a les 
fites que ens marquem.

Us trobo moltíssim a faltar i sé que 
tots trobeu a faltar moltíssim els 
castells però d‘aquí a poc torna-
rem a començar amb més força i 
més ànims que mai
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Viu els 
castells 
amb 
nosaltres!
Fes-te Xiquet!
VINE AL LOCAL!
DIMARTS I DIVENDRES:
Canalla de 19h a 21h
General de 21h a 24h

Gralles i Timbals: DIVENDRES a les 19h

C. del Rosic. 4-8, 43201 Reus
T. 977 344 470
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Resum de la temporada
CASTELLS QUE HEM FET, CASTELLS PER RECORDAR

• 30 de març: IV Trobada de Mui-
xerangues a Castelló de la Plana

 4d7, 3d7 i 3d7 p + vd5 i pd4caminant

• 6 d’abril: Diada de la Farinera, 
Reus

 2d7, 3d7 i 4d7 + 2pd5 i 3pd4

• 13 d’abril: Diada inici de tem-
porada de Xiquets de Tarrago-
na, Tarragona

 4d7, 2d7 i 3d8 + vd5

• 23 d’abril: diada de Sant Jordi, 
Reus

 5d7. 4d7 i 3d8 + 2pd5 i 4pd4

• 28 d’abril: diada de Sant Jordi, 
Riudoms

 2d7, 3d8 i 4d7 + vd5

• 5 de maig: Diada de David 
Sánchez, Torredembarra

 3d7, 4d7 i 4d7p + vd5

• 18 de maig: Diada de Sant 
Isidre (plaça de l’Oli), Valls

 3d8, 4d8 i 2d7 (primera clàssica) + 2pd5 i 
4pd4

• 25 de maig: Diada del Pallol, 
Reus

 3d8, 4d8 i 2d8f (primera tripleta) + 2pd5 i 
3pd4

• 2 de juny, Festa Major de la 
Selva del Camp

 3d8, 4d8 i 2d8f (primera tripleta a la Selva) 
+ 2pd5 i 3pd4

• 25 de juny: Diada a l’antiga, 
Reus

 2d7, 5d7 i 3d8 + 2pd5 i 4pd4

• 22 de juny, Diada de Sant Pere, 
Reus

 4d8, 2d8f i 3d9f (castell de 9 més matiner 
descarregat) + 2pd5 i 4pd4
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• 29 de juny, Festa Major i pro-
cessó, Reus

 2id4d8, 3d8 i 5d7 + pd5cc i pd4b

• 13 de juliol, Diada de la Verge del 
Carme, el Serrallo – Tarragona

 2d7, 4d7p i 5d7 + vd5

• 20 de juliol, Diada a el Catllar
 3d8, 2d8f i 5d8 (primer a el Catllar) + 

2pd5 i 4pd4

• 27 de juliol,  Diada de Santa 
Anna, Reus

 2d8f, 5d8 i 4d8 + 2pd5

• 10 d’agost, Fira de l’Avellana, 
Riudoms

 3d7, 4d7 i 3d7p + 2pd4

• 15 d’agost, Festa Major d’Ascó
 3d7, 4d7 i 3d7p + 2pd4

• 17 d’agost, Festa Major de 
Gràcia, Barcelona

 5d8c + 2pd4 (diada suspesa)

• 18 d’agost, Festa Major de 
Cornudella de Montsant

 3d7, 4d7 i 3d7p + 2pd5

• 1 de setembre, Diada de FM 
de la Mare de Déu del Camí, 
Cambrils

 5d7, 3d8 i 3id4d8 + pd4 caminant i 
vd5

• 7 de setembre, Festa Major de 
Guissona

 4d7, 3d7p i 5d7 + pd4 i vd5

• 15 de setembre, diada de l’Avi 
Emili, Terrassa

 4d8, 3d8, i2d7 i 4d7p + vd5

• 21 de setembre, Diada de Mi-
sericòrdia, Reus

 4d8, 3d9f, 2id2d8f i 2d8f + pd5 i 4pd4

• 25 de setembre, Santuari, Reus
 3d8, 4d8, id5d7 i 5d7 + 2pd5 

• 5 d’octubre, Diada del Merca-
dal, Reus

 3d9f, 2d8f i 4d9fc + pd4 i pd5

• 20 d’octubre, Festa Major 
d’Alcover

 3d8, 4d8 i 2d7 + 2pd5 i 3pd4

• 26 d’octubre, Diada dels Xi-
quets de Reus, Reus

 (Diada suspesa)

 

Total de 73 castells coronats (2 dels 
quals només carregats), 9 id i 1 i. 
(Sense comptabilitzar els pilars de 
4 (més de 60) ni de 5 (33+1). Hi ha 
10 castells amb folre descarregats, 
un de carregat (el 4) i 2id (2d8f del 
Mercadal). 14 estructures de 2 des-
carregades. 

3d7: 6
4d7: 10
5d7: 7 + 1id
3d7p: 5
4d7p: 3
2d7: 7 + 1i
4d8: 9 + 5id
3d8: 12
2d8f: 7 + 2id
5d8: 2 + 1c
3d9f: 3
4d9f: 1 (carregat)
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Les dades
FRANCESC VALLS FONAYET

1. Som la dotzena colla més antiga del món casteller. 

2. La tonalitat de la camisa és Pantone 7516C, la més propera 
al marró avellana. 

3. A la Wikipedia, al Facebook de la Colla i a gairebé a tot arreu 
llegireu que la fundació de la Colla és el 18 de novembre de 
1981, pel 125è aniversari de la línia de Ferrocarril Reus-Ta-
rragona. En realitat aquella actuació va ser el diumenge 15 de 
novembre, a l’estació de trens.

4. Aquell dia encara no teníem nom ni camisa i hi vam fer el 4 
de 6 i alguns Pilars de 4. El mateix matí i pel mateix motiu, els 
Xiquets de Tarragona i la Colla Jove Xiquets de Tarragona també 
van fer castells a l’altra banda de la línia, a l’estació de Tarragona.

5. En la plaza de la Estación tuvieron lugar actuacions del Es-
bart Dansaire de Reus, de los Xiquets de Reus, etc.,.. y como 
colofón, una extraordinària ‘tronada’, cuyo ruido se oyó en toda 
la población y alrededores. És la primera notícia sobre la Colla.

6. Curiosament, a la notícia ens bategen com a Xiquets de Reus 
tot i que no vam escollir el nom fins l’any següent. No era es-
trany que a les colles castelleres se les anomenés directament 
Xiquets.

7. En aquell moment hi havia 17 colles actives. 

8. En crear la Colla hi havia dues alternatives al nom (Castellers 
de Reus i Ganxets de Reus) i dues al color (morat, el color de la 
gorra musca del Camp -la podeu veure al gegant Carrasclet-, i 
vermell granat, el color del domàs municipal de Reus). 

9. El primer escut de la Colla el va dissenyar Ramon Ferran, 
autor també dels gegants japonesos i negres, entre moltes altres 
obres.

10. L’adreça del local que tothom coneix és Carrer Rosich 4-8. 
Però també tenim el Carrer Casals número 7.

11. Per tant, el solar on hi ha el local de la Colla està format per 
quatre finques. El solar va rebre l’impacte d’una bomba de l’avia-

ció italiana durant la Guerra Civil i va quedar desocupada fins el 
9 de juny de l’any 1990, el dia de la inauguració. La bomba va 
caure on ara hi ha bar.

12. Al pati hi ha la primera pedra. L’havíem posada el novembre 
de 1988. Els dies d’assaig queda amagada sota el terra ate-
nuant. I és del Catllar. 

13. Abans de tenir el local havíem assajat a diversos llocs de 
Reus: al parc de Sant Jordi, al parc del Santuari de Misericòrdia, al 
teatre Bravium, a l’ExproReus (actual Fira), al carrer de la Pirotèc-
nia Gasull (prop del carrer de la Muralla, just on fa un parell d’anys 
van descobrir una muralla del segle XIX) i a La Palma, que llavors 
era un galliner abandonat i és on hi vam estar més anys.

14. El 2011 es va aprovar una reforma general del local, que 
va passar de 463 a 595 metres quadrats, guanyats a la planta 
superior. El 9 de juny de 2012, el mateix dia 22 anys després 
del dia de la inauguració, vam estrenar la renovació.

15. El 1984 publiquem per primera vegada la revista de la 
Colla: L’Aleta. El 2009 ja tenim pàgina al Facebook i el 2010 
comencem a piular al Twitter. 

16. Portem 18 temporades consecutives descarregant castells 
de 8.

17. El Tres de set per sota, els Pilars de sis i de set amb folre i 
el Tres de nou amb folre són els castells on tenim el percentatge 
d’èxit més baix (a banda dels que no hem descarregat mai: el 
Quatre de nou amb folre i el Quatre de vuit amb el pilar).

18. L’últim Tres de set per sota descarregat va ser l’any 1993. 
És el castell que fa més temps que no provem. No el sabíem fer 
gaire bé: el 30% de les vegades ens queia.

19. A banda dels pilars, el Tres de set segueix sent el castell 
que hem descarregat més vegades (523). Els següents són el 
Quatre de set (363) i el Dos de sis (357).

20. Ja fa temps que a plaça vam deixar de fer equilibrismes 
com el “Pilar de cinc amb folre” (1), el “Dos de set amb folre” (3) 
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i el “Tres de vuit amb folre” (1). Però darrerament també n’hem 
fet altres, com el Set o el Tres amb el pilar.

21. El primer castell amb folre de la nostra història (Dos de vuit amb 
folre, any 1994) portava 37 persones al folre. Ara el fem amb 25.

22. Al primer Tres de nou amb folre (any 1996) vam trigar 58 
segons entre que van sonar gralles i vam fer l’aleta. Disset anys 
després (2013) el vam recuperar i vam trigar 64 segons. El de 
la Diada de Misericòrdia del 2019 vam trigar 77 segons.

23. Som 675 persones sòcies. El Club Súper 3 encara ens 
queda lluny però des de l’inici som una de les entitats més nom-
broses de la ciutat.

24. Ara som 394 homes (58,4%) i 281 dones (41,6%). 

25. La persona sòcia de més edat té 94 anys i la més jove té 
pocs mesos. 

26. Les dones de la Colla són sis anys més joves que els ho-
mes (32,2 anys i 38,5 anys, respectivament).

27. L’antiguitat mitjana és de 12 anys. 90 socis/sòcies van en-
trar durant la dècada de 1980 (39 el primer any), 81 a la de 
1990, 105 a la del 2000 i la majoria, 399, aquests darrers 10 
anys.

28. El 1996 vam canviar l’escut original per l’actual, en motiu 
del 15è aniversari de la Colla.

29. El 2006 vam rebre la Creu de Sant Jordi, que distingeix 
persones i entitats pels serveis prestats a Catalunya en la de-
fensa de la seva identitat i en un pla cívic i cultural, i també la 
Menció Honorífica de l’Ajuntament de Reus.

30. 1.826 quilòmetres en línia recta hi ha des del local de la 
Colla fins la Turning Torso de Malmö. Aquesta ciutat és on més 
lluny hem actuat.

31. Força més a prop, Valls és el bressol dels castells. Hi hem 
actuat 12 vegades. Som la tercera Colla de fora que hi ha actuat 

més (després de la Colla Jove i dels Xiquets de Tarragona). 
De fet, ja hi hem actuat una vegada més que els desapareguts 
Xicots de Valls (11).

32. A Reus, la colla forana que ha descarregat més castells és 
la Colla Vella dels Xiquets de Valls (157). La segueixen els Cas-
tellers de Vilafranca (107) i la Colla Jove Xiquets de Tarragona 
(103). 

33. La plaça del Mercadal és més gran que la suma de les pla-
ces del Blat (Valls) de les Cols (Tarragona) i de la Vila (El Catllar). 

34. En aquesta plaça s’hi han fet castells de 8 de manera inin-
terrompuda des de l’any 1982. Només a Valls, Vilafranca, Bar-
celona i L’Arboç poden dir el mateix.

35. Aquesta plaça va ser la novena que va veure castells de 9 
al segle XX. Va ser el 9 d’octubre de 1993, a la primera Diada 
del Mercadal, amb un Tres de nou amb folre de la Colla Joves 
Xiquets de Valls i un Quatre de nou amb folre de la Colla Vella 
dels Xiquets de Valls. Tots dos castells eren el sostre d’aquell 
moment. 

36. Abans, només tres places havien pogut veure dos castells 
de 9 el mateix dia (Valls, Vilafranca i Tarragona-Concurs). 
37. El Mercadal ja havia estat la quarta plaça en veure el Cinc 
de vuit descarregat (després de Valls, La Bisbal i Vilafranca), el 
1985.
38. Malgrat aquest bagatge històric de la Colla i de la ciutat, i a 
diferència d’altres municipis propers (Valls, Tarragona, Vilafranca 
del Penedès, El Vendrell, Altafulla, Torredembarra), a Reus no hi 
ha cap monument als castells, encara.
39. anys fem aquest 2020.

Fonts de les dades: converses d’assaig, llibre “Els Xiquets de 
Reus. 30 anys de castells”, base de dades castellera de la Colla 
Jove Xiquets de Tarragona, “Via libre. La revista del ferrocarril” i 
curiositat i recerca pròpia.
Revisió de les dades, resolució de dubtes i suggeriments rebuts: 
David Sanz, Quim Vilafranca.



www.reusmediacio.com
Raval Robuster, 27 Baixos | 43201 Reus
Tel. 977 128 455 | Fax 977 127 894

DISSENYEM NATURA, 
CONSTRUIM VIDA!

Polígon Agro-Reus, 
c. Ignasi Iglésies 135. Nau 19, 43206 · REUS

Telf. 977 300 415 Fax: 977 321 875
qverd@qverd.com

CLASSES DE PATCHWORK
PUNT DE CREUMERCERIA

ROBA PER A LA LLAR
ARTICLES DE REGAL

BIJUTERIA DE CREACIÓ PRÒPIA

C. de Santa Anna 9 | Tel. 977 340 155
43201 REUS

pigam99si@gmail.com



Raval de Jesús 11 · Tel. 977 773 437 · REUS

Rbla Nova 96, pral. 2a
43001 Tarragona
T. 977 214 967
F. 977 213 792

08007 Barcelona
T. 934 123 121
F. 933 025 003

Construir coneixement és un procés: 
Aprendre a mesurar, 
Mesurar per aprendre

Carrer Marça, 14 - baixos (Pol·lígon Industrial Agro Reus)
43206 REUS (Tarragona)

Telèfon: 977 321 707 · mail: info@maddel.biz

30 anys treballant per la teva tranquil·litat

93 362 29 00 / 977 312 843             censer@censer.info

Plaça Teresa Miquel i Pàmies, 3 · 43203 Reus

Pg. de Gràcia 47, Pral.



32

Entreteniment
7 DIFERÈNCIES + SOPA DE LLETRES

T A V C R O S S A X G S A E A

U N E L P A L S B A I X O N M

T M N A E L R E G A D E N E S

N A T L E S O S L E A R T N A

U N S A D A T L R E I E E U S

A I S O N E A R N S L N A C R

U L A O O N A S U A S G E L S

E L N G A N S B R C P L U I E

E E L C U X E E A S T A A U I

H S N R C L T A L I A U C I A

S R C S J A L O C G L O R C L

I C C L L S U A L A A R E A N

C G R A L L E S C X E L N S R

C S R O F O L R E R R I S A L

C L L S V A O I L A N A N E L

TAVCROSSAXGSAEA

UNELPALSBAIXONM

TMNAELREGADENES

NATLESOSLEARTNA

UNSADATLREIEEUS

AISONEARNSLNACR

ULAOONASUASGELS

ELNGANSBRCPLUIE

EELCUXEEASTAAUI

HSNRCLTALIAUCIA

SRCSJALOCGLORCL

ICCLLSUALAAREAN

CGRALLESCXELNSR

CSROFOLRERRISAL
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