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Anem de festa.
Al Banc Sabadell estem amb

i amb el saber

popular.

sabem que això és molt
tant per

a

de festa. Per celebrar-ho

anem

la tradició, estem amb la cultura

i

junts gaudir tots plegats

I també

dies inoblidables.

impor

Anem

on

vostè.

Per això

en

aquests

Anem de festa.

moments

®
Banc Sabadell
---_

vostè vagi.

..

----
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XICS DE GRANOLLERS

Espí

carrer

(Casa de Cultura

i Grau

Sant

a

tota

primer lloc,

no

podem encetar aquesta revista sense felici
temporada que hem fet, no només pels

la colla per la gran

castells aconseguits (un quatre de vuit impressionant i una torre de
set molt ferma, entre d'altres) sinó també per aquest ambient tan
agradable que es respira a la colla. També volem felicitar des d'aquí
a totes les colles del món casteller que han aconseguit els seus
objectius. Felicitats a tots!ll
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Josep
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tar
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Es a dir, que comenceu a preparar disfresses i maquillatge, que en
farem alguna de sonada! No cal dir que, si algú té idees o
suggerències, no s' estigui de dir-ho a alguna de les mares de la
canalla, que són qui ho organitza.
Ja que
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no

l'opinió

dels

els treballs

es

responsabilitza

seus

col.laboradors

ens

agradaria

Un dels

J. Alfons Martínez

Generalitat de

acabar, també

comentar-vos un altre tema.
havíem
objectius principals que
proposat per a les revis
tes d' aquesta temporada era fer que la gent de la colla hi participés
i en fos la protagonista. Estem contents de la resposta que hem obtingut
de tota la colla (tot i que mai no ens cansarem de repetir que no
deixeu d'escriure articles donant la vostra opinió o comentant les
anècdotes d'aquesta gran família!). Per l'any que ve, ens proposem
el repte d'obrir la revista no només a la gent de la colla sinó també a
tota la ciutat de Granollers, perquè la gent de la nostra ciutat també
pugui assabentar-se i participar de les nostres activitats. Així, doncs,
és possible que a les properes revistes hi trobeu nous apartats, com
ara entrevistes a personatges de la ciutat o d' altres
sorpreses.

Per

Jordi Oliveras

de

ens

en

publicitaris i periodistics,

Xics, endavant

ni s'hi identifica necessàriament.

i

molta

empenta!!!

Exemplar gratui}.
Prohibida la

seva

venda.
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OPINIONS
SECCIÓ

JA ERA NOSTRE

SOSPITO

Estimats companys, amics,

castellers,

definitiva. En

en

un

dia

com

avui

ens

plau

comunicar-vos

queda oficialment inaugurada una nova secció dins la nostra estimada revista. A partir
podreu gaudir de les millors notícies d'àmbit social i cultural, entenent per cultural tot allò
que porti a una millora de la situació que en qualsevol moment visqui la colla.
Bé, doncs, sense més preàmbuls,(la Mireia obre l'ampolla) alcem les copes i: "CLlNX!, SPlANX!,
CRONX!", la nova SECCiÓ SOSPITO, ha quedat inaugurada.
Davant l'actual situació d'eufòria, de felicitat desbordant que ens agermana, ens veiem obligats
a reflexionar sobre el nostre futur com a colla. Després d'una reflexió acurada, llarga i basada
e� una sèrie de fets clars, concrets i molt fiables, ens veiem moralment obligats a compartir les
que

d'ara

nostres

A

conclusions.
de la

causa

manca

volar la imaginació

d'activitat romàntica i

i centrar-nos

en

parellística d'aquests darrers mesos,

hem decidit fer

allò que ja està dat i beneït.

què està dat i beneït? Doncs, les famoses parelles de la nostra colla.
Com diria el nostre estimat preparador físic (el teu pare, Ester Bach), home fort i de gran constitució:

ÉS

lA MARE DELS OUS".

serà la canalla del futur?

I

quina

I

com seran

els fills de les

nostres

Doncs, els fills de les

parelles?

nostres

Això és el que

ens

parelles.
atrevit

a

imaginar.

-

-

-

Freixa i Pratdesaba:

Roger

Em

-

Ona i Estel Palau

Garriga:

...

però jo estava convençut que ho
podria fer, que ja el tenia a les meves mans i

-

podia tornar enrere. la batalla estava
de
començar.
punt
Tothom al seu lloc, música de fons. Pit i collons.
Col.locant-me al meu lloc, em vaig adonar que
no estova sol. Tothom estova pendent de
ara no
a

-

-

-

-

ara

només
que

ens

pel

em va impedir
lleuger bellugueig,
sentia perdut. Només

em separava del terra em venia
l'horror. Havia d'aguantar fins al final. No
podia cedir. Gairabé ja el teníem. Uns minuts
més i ho aconseguiria.
Ja estava carregat!! Ens disposàvem a baixar.
Vaig fer el cor fort i vaig aguantar l'estrebada.
Ja el teníem, ja era nostre!!

món casteller.

nou.

tros

Mireia i Bea

Oliveras.

Ajo.
d'animal, pèl-roig i amb clenxa.

esbojarrat.
pilar de vuit.

"cachonen" penjat i amic inseparable d'en Nicolau O.
assisteix als assajos vestit de diable.
a

graller

de la colla.

primeta i riallera.
amigueta inseparable d'en

futura

Pau Contreras.

pilonera.

cal confiar que

aquest

nostre

totes aquestes parelles facin els deures aquí encomanats.
primer article hagi estat del vostre grat, i estigueu impacients per

rebre el segon article. Per qualsevol queixa a proposta només cal que
través del: FAX. ( Facilitació d'Amistats per als Xics.).
Fins aviat.

Firmat:

S.S.

ens

ho comuniqueu

a

(Vanesa i Mireia)
Un

4

baix. Em

baix

un

nena
-

Esperem

de

a

fer

filla del Ventura i la Maria.

-

-

Bé,

un

aspirant

-

-

tres

futur cap de manilles del
fill de I' Eva i en Pachón.

-

Ripoll:

futur sisè de

faldiller i

-

Clara Ventura

moviment de

petit

fill del Jordi i de l'

-

Palomero:

no,

mirar el que

baixet, fibrós i atlètic.

perfecta per al pom de dalt.
nenes
responsables i assenyades.
incansablement perseguides pel Nicolau

-

Paco Pachón

situació d'atac.

bessonada

-

Nicolau Oliveras Pedraza:

en

caps cots

filles del Culli i de la Montse del Culli.

-

posar

escanyolit, poqueta cosa i remenut.
nerviós, cagadet a l'hora de pujar als castells.
gran poder de decisió i convocatòria.

valent i obsessionat

-

vaig

AI col.locar-me per pujar, em vaig adonar que
em faltava
quelcom: potser força, potser
voluntat, valentia Alguna cosa dintre meu em

subjectar-me, i vaig

nen

-

en un

rebombori.

fill d'en Jordi i la Marina.

fill d'en Marc i de la Carme.

-

desconectat,

nosaltres.

nen

-

Em sentia

de la meva somnolència, una veu estrident va
cridar la meva atenció; algú, i no sabia qui,
havia gesticulat el meu nom lluny de tot el

Un

Pau Contreras Batlle:

mig.

submergit en les meves cabòries. la
anava
gent
boja rodant al meu voltant,
preguntant-me coses a fent-me senyals estranys.
Era allà (em sentia implicat però llunyà). Enmig

deia que

I

"lA CANAllA

Era allà al

altre món,

EL PATI
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COLLA DE MASCLISTES!!!

importància

creieu capaços de crear una
societat gastronòmica només per a homes, eh?

o

sigui

que

us

si és que hi ha cap home

Bé,

en

sigui digne de ser-ha.
Apa, aquí, sense més ni menys

moments. Hem

els

que de

en

mantenir i enfortir. la canalla

un

fet història dintre

porta grossa. Amb una Porxada ple
d'afició castellera local, amb 270

na

la pinya, amb dos grans colles
fer la millor actuació vista mai
la nostra vila, havent treballat solets a

camises

a

més que

van

a

l'assaig (només xics i granollerins aficionats,
als quals vull agrair des d'aquí el seu in
condicional suport) el nostre carro gros,
segurament des de l'inici de la colla el
castell més

desitjat, treballat, patit i

estimat.

això, feliticitats colla per la bona
feina portada a terme, que ens ha dut a
l'històric grup de colles de castells de vuit.
Per tot

una de les claus de la colla ha
el suport i l'expectació que Granollers
ha demostrat vers la colla. Afició, públic i
simpatitzants de la colla acudiren diumenge

Segurament
estat

Monmany

En les diferents etapes d'evolució d'una colla

de castells hi ha una sèrie de passos, als
quals el mateix món casteller dóna més

seu

la

plaça

per

veure

el

nostre

primer

intent

de quatre de vuit. I això no és feina d'ara.
Cal recordar que això és fruit de la il.lusió
i del treball ben fet de

la colla durant cinc

encapçalat per unes Tècniques, Jun
Escola de Castells que sempre han
demostrat una voluntat de treball i millora.
anys,

Tècnicament la colla ha fet grans avanços,

costar

per la

PORXADA¡ PLAÇA DE CASTELLS DE VUIT.

Els Gladiadores, durant el

a no

sense comen

a

LA

d'altres, siguin

del món casteller i dintre del món de la cul
tura tradicional de Granollers. I ho hem fet

tar-ho a cap membre femení de la colla heu fet
la vostra societat gastronòmica. Doncs, a
nosaltres, les dones, no ens fa cap mena de
gràcia. Què és això de discriminar el sexe
oposat, així, per les bones, eh? Doncs, ja us la
podeu ben confitar la vostra societat; però
llavors, no ens vingueu amb mal de panxes,
que nosaltres ja us hem avisat. Ah! I ja veurem
qui carrega els próxims castells. Potser només
seran dones,
perquè no m' estranyaria que molts
de vosaltres sigueu a l'hospital fent-vos un rentat
d'estómac i la resta sigueu a casa,
concretament al WC quedant-vos "groguis",
per dir-ho d'alguna manera.
Laia Rosàs i Mireia

no.

d' aquests

a

aquesta colla

que

i

a

que

colla determinada puguin
Ara els Xics ens trobem

a una

que
més

cara

a

l'any

que

ve

haurem de

petita

ens

ha

alguna rabieta, però també ens ha fet la
torre i el quatre, gràcies al bon treball de
fet

constància de

l'equip de canalla. AI tronc,
les noves incorporacions han estat
fonamentals (només cal veure el tronc del
quatre) i ho continuaran sent, ja que enca
ra manca gent amb bon nivell a tots els
pi
sos. Potser el treball de
pinyes és en el que

hem progressat més, ja que era on estàvem
més endarrerits. Bona especialització de les
mans que caldrà millorar
engrandint el nom
bre de baixos de la colla, el qual ha fet
treballat de valent als actuals. Ja ho sabeu,
a buscar baixos.

Ara, cal

mirar

enrere

i

veure

que, per la

colla, el pas important no és fer un castell
per primera vegada sinó consolidar-lo. A
les portes del cinquè aniversari dels Xics
hem de fer

una

crida

a

tota

la colla i

a

la

vegada als simpatitzants, aficionats i
granollerins, per treballar conjuntament per
l'any que ve. Hem de celebrar el cinquè
aniversari, i la millor forma de fer-ho no és
amb actes grans i majestuosos, la millor
forma de fer-ho és fent castells de vuit.

tes i

Bona feina coila!!!

Jordi Contreras. Cap de colla.

primer sopor oficial, abans d'otacof les pobre verdurefes.

�I
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EXTREMADAMENT CONFIDENCIAL

Tal com em va ésser encarregar pel nostre
il.lustríssim Servei d'intel.ligència i Informació
(denominació que no vull entrar a discutir
en
aquesta ocasió), l'agent X, infiltrar dintre
del grup presumptament sectari conegut amb
el nom de "Xics de Granollers", fa arribar
al seu cap superior l'informe confidencial
núm. 1

evident tràfic iLlegal de camises rituals i
faixes fetilleres.

Aquestes

només són

algunes de les sospites

Servei que han estat verihcodes
per aquest humil servidor de la veritol. Amb

del

nostre

d'aquest seguiment:

d'ull, per un observador poc
al funcionament d' aquest tipus de
grups sectaris, la suposada colla castellera
"Xics de Granollers" presenta un
funcionament que podria qualificar.se de
normal, àdhuc simpàtic.
Però a una ment desperta, com la de l'humil
funcionari que redacte aquest informe, no
se li
poden escapar certes característiques
delaten
el carácter marcadament sectari
que

A

primer

cop

acostumat

d'aquesta organització.
Entre aquestes

característiques,

cal

remar

les següents:
*Grotesca absurditat dels propòsits generals
del grup (no s'entén l'obstinació d'un grup
de persones, majoritàriament adultes, a po
sar-se els uns a sobre els
altres!)
*Submissió total al líder-gurú, representat,
en
aquest cas, per un individu amb barba,
ulleres i una incipient calvície, que acostuma
a incitar les masses, totalment seduïdes, a
realitzar actes absurds i sense sentit.
*Mostres evidents de manipulació de
criatures indefenses pel profit exclusiu dels
líders de la secta.
*Indicis més que flagrants de tràfic
d'infuències i de comissions iLlegals,
especialment per part de la minoria
autoanomenada "del tronc", per tal
d' aconseguir favors dels líders sectaris.
*Incitació reiterada als jocs i a vicis diver
sos. Cal remarcar diferents
juguesques de
caire marcadament escatològic i el més que
car-ne

en

2de7omb
pinya fins a

dorsos,

l'assaig.
una

a

Tenim

molt
ferma.

lorre

aquest establiment

trobareu tot el que
us

calgui

Joan Prim, 165

-

per

TeL

a

l'esport

(93) 849 90 10

08400 Granollers

6

l' esperança que els sccrihcis d' aquest agent
seu servei, s' acomiada fins al
proper informe. Continuarem informant.

siguin del

EL PATI
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X

Agent

secret

infiltrat

(Alias

"Cesc

Rubio")

OPINIONS
MOLTES

GRÀCIES

L'assoliment per part dels Xics del 4 de 8
ha trascendit d'una manera tan gran que si
a

nosaltres

perquè
esforços

ha sorprès és només
totalment conscients dels

no

som

ens

que ens ha costat arribar-hi. I és
que fins fa pocs anys la colla que realitzava

algun

castell de vuit

era

considerada de

les punteres, cosa que només ara ha canviat
perquè les colles punteres són aquelles que
fan castells de
construcció

nou.

Tot i així, realitzar

d'aquesta magnitud ja

una

expressa

que la colla que l'ha realitzada és

una co

lia ambiciosa i que aspira a anar a més.
No he descobert gran cosa: nosaltres ja
ho sabem, però potser no tothom. Per tant,
podem considerar que el ressò generós que
ha tingut el nostre 4 de 8 en els mitjant
locals i d'àmbit més nacional i també

escrits

als radiofònics expressa que hem fet
na cosa

algu

especialment important.

ho creieu penseu això: qui en sap
castells, qui són els líders d'opinió
en
el món casteller, més enllà dels
periodistes a els aficionats? Evidentment,
I si

no us

més de

són les altres colles castelleres. La gran

quantitat de felicitacions

que la colla ha

rebut és el millor aval que corrobora les
nostres impressions. I sinó, penseu que
colles que en saben un niu de fer castells,
com

la Colla Jove dels

Xiquets de

Tarragona, Castellers de Vilafranca, Barce-

4 de 7

decarregal

a

Si/ges (29

d'octubre) amb
quarts i quin/s.
Quina oIorela de 4
de 8/

CASA BASSA

FOTOGRAFIA/VIDEO
FOTOGRAFIA/VIDEO

GÈNERE

o

Mitges, Mi�ons, Slips, Pijames

E

P

U

N

T

_
..rtIII.........
...
_ •• I

FOTOGRAFIA/VIDEO
FOTOGRAFIA/VI DEO
FOTOGRAFIA/VIDEO

Passeig

de la

Muntanya, 52

08400 GRANOLLERS

Teniu el 10% de DESCOMPTE

Esperança,

12

•

_

=

,.

d'home i dona, etc.

Ah! i també faixes per CASTELLERS.

Santa

.�...

...

FOTOGRAFIA/VIDEO......

Tel. 870 03 67

•

-

Tel. 870

(Barcelona)

03.

G'U'

11 .. llI!!�
... 1.lrv I

Granollers
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lona, Terrassa
les

...

entre

felicitacions

seves

lles felicitacions

no

d'altres (i
com

són

mai

sense
no

perquè

sí.

desdenyar-ne

havien fet

És el

ni

una)

ens

han fet arribar

tan intensament i massiva.

reconeixement

de la feina ben feta i

aquests dos punts els aspectes que més es valoren en el món
casteller. Perquè entre les línies de les cartes que hem rebut s'hi llegia el
reconeixement cap a una colla que es pren els castells de forma seriosa i
seriosa. I són

responsable. Estiguem

segurs que si

colles

d'aquesta

no

ens

veiessin

fet el 4 de 8 però les altres
hauríem rebut ni la meitat de

haguéssim

manera

no

felicitacions.
A

totes

les colles: moltes gròcies!

Jordi Cirae

i Cors

Relejes

qp

POPPA

Segon
Forà

P. V.P. 5.060

Fabricados

para

tot-or
-

Tel. 8792352

08400 GRANOLLERS

8

baixa

descarregat (assaig de la Diado).

Si confinuem aixi, /0 sala se'ns

....

ptas

especialmente

el. Anselm Clavé, 7

4 de 7 net

masso
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FE D'ERRORS
En el número anterior d' aquesta revista, I' edició de

setembre/octubre, a causa d'un error d'impremta no van
aparèixer impresos els noms dels autors de dos dels articles
d' opinió. Aquests articles es titulaven L' actiu i el passiu
dels Xics i Teràpia Xics, els autors dels quals eren l'Eduard
Botifoll i l'Oriol Guinart, respectivament.

UN XIC DE CASTELLS

Com sempre en aquest apartat us fem la
crònica del que han estat els nostre "bolos".
Són les últimes cinc actuacions, segurament les
més emocionants de tota la

temporada,

a cau

del bon nivell assolit per la colla, que ens
ha portat a descarregar la primera torre de set

sa

i carregar el

primer quatre de

vuit.

Temporada

per al record d'aquells que l'hem viscuda, grans
batalletes per explicar, que caldrà repetir i

millorar

pel cinquè

aniversari:

08/1 0/95. Festa Major de Sarrià.
Després de menjar-nos la botifarra (feia temps
que

ningú

no ens

feia

un esmorzar com

cal)

obrim de torre, la desmuntem (atenció, això es
tornarà a repetir més endavant i amb els

resultats. Coses del

destí) per després
descarregar-la. Eufòria, abraços, emocions.
Després el cinc, el tres i el pilar només carregat.
mateixos

15/10/95. Trobada de Colles del Vallès
a

Rubí. Com que

desmuntem la

no

torre

ens

la fotem per barret amb l'aixecador col.locat i
I' anxaneta sobre el dos. Un bon pinya, enca
ra

que

després,

i

cinc, el

passa amb el

l'última

ens

tres i

el quatre. Què

us

preocupeu, és

No

pilar?
ensopegada.

dels Xics,

costum

com es

recuperem i fem el

05/11/95. Diada Castellers de Sitges.
Podem contemplar el bellísim quatre amb
agulla de Vilafranca; també veiem com els
locals carreguen la seva primera torre i
tallen les ales per provar-la nosaltres. Cinc,

ens

tres

quatre i aquesta vegada el pilar descarregat,
ha de ser. Cap llenya però ens comencem

i

com
a

impacientar

11/11/95.

per

agulla

un
en

important
cap

en

torre.

de la Colla.

Vigília Diada

per als cotxes,

Cercavila, pilars
carrers,

repetir la

de

tres
una

set i

jornada

la festa

era

un

i

en

pilars pels

quatre de

sis amb

la que el més
què tothom tenia el

en

la primera ronda de l'endemà.

Primer 4 de 8

descarregat
de/s XICS,,!

(/2 de

12/11/95. IV Diada dels Xics de
Granollers. Minyons de Terrosa, millor
actuació de la Porxada. Bordegassos, primer
pilar de sis del Porxo. Xics, quatre de vuit
carregat al primer intent, millor actuació de la
seva història amb el quatre amb agulla

(increiblement maco),
de cinc. "Notros"

el cinc de

estem

més que mai

realitzat. lla

de gom

a

pilars

desbordants,

exultants, disfrutant

plaça,

dos

set i

contents,

del treball

gom.

novembre de
/995) Ben
amunt

aquesta
a/ela! :1.:..t:.iil_

d'Esparraguera. Ens trobem amb Cornellà
que tornen a descarregar una molt maca torre
de set. Els d'Esparraguera força bé, colla jove
i amb

un

gran ambient. Obrim de cinc canviant

de tàctica, i

després la torre
descarregada. El treball que

al segon intent
hem fet durant

des.

el quatre amb agulla amb algun
d'última hora (sinó pregunteu al Merlos
què feia de baix al pilar) i el pilar de cinc sense
problemes. En definitiva, segona millor actuació

Després,

canvi

de la colla, cal

estar contents.

mesos amb
aquesta torres s'ha vist
recompensat. Força quieta i molt maca de mi-

molts

26/11/95.

II Diada dels Castellers

�I
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NOTICIARI

recollida dels llocs

LA DIADA

ja

que

Ja hem passat una altra temporada i per tant,
com cada
any, també hem deixat enrera una

ha

diada. De fet, des de la comissió que ha
preparat aquesta IV diada pensem que ha estat

Carme Fusté

nova

més reeixida que les anteriors i, per tant, que
el nivell que hem assolit és força important.

estat

El dinar

on

s'havien fet les activitats,

generalla predisposició a col.laborar

en

molt bona.

d'aquest any també el va preparar la
(la mare de la Núria) i cal dir que

els comentaris que hem sentit diuen que estava
boníssim i que tant de bo poguem gaudir de
dina-rs

com

aquest en futures diades. Quant

a

També pensem que ha estat una de les diades
el} què la gent de Granollers ha parlat de

la sobretaula, volem expressar el nostre
agraïment a en Pere Simona per haver fet un

castells i

vídeo

a

ens

ha vingut

la bona

a veure a

propaganda

plaça, gràcies

que hem fet i,

evidentment, al quatre de vuit.
Des de la comissió,

decidir de seguir

es va

un

esquema semblant al de l'any passat, encara
que intentant d'encabir-hi algunes millores.

ben parit, encara que volem excu
per no haver previst que tot plegat

tan

sar-nos

,vídeo i sorteig, s'allargaria massa i no podríem
repartir els premis dels diferents concursos ni

podríem

ballar.

col.laboració d'en

a

la

que ha

propers anys.

Ara cal que tots

ens

posem de cap

a

preparar

les activitats per a la celebració del cinquè
aniversari de la colla i fem que sigui una gran

festa,

tant

per

a

la colla

com

per

a

tota

la

ciutat

de Granollers.
Per cert, el nostre
cara

per

Cal ressaltar que aquest any, gràcies

Josep Manel Pérez,

aconseguit espònsors importants, la diada,
amb un pressupost d'aproximadament uns 2
milions de pessetes, ha tingut un superhàbit
aproximat de 50.000 ptes. i creiem que això
s'hauria de continuar aconseguint en els

que

"piscolavis" és el millor! (en
alguns de la colla vam haver de córrer
poder agafar-ne una miqueta abans de
se l'acabessin).
que

Globalment, pensem que ens n'hem sortit prou
bé, malgrat que de ben segur hi deuen haver

hagut algunes
corregiran
S'han fet

en

errades que suposem

noves

activitats

gimkana

familiar i el

molt ben

acceptades

d' agrair

a

es

anys vinents.
com

I' entapada, la

de pastissos, totes
És convenient
la
colla.
per

concurs

la Societat Gastronòmica "Los

Gladiadores del buen comer" la bono idea de
i la seva preparació, ja que amb
aquest tipus d'iniciatives la comissió no s'ha

I'entapada

"agobiada" com altres anys. Esperem
futures diades apareguin iniciatives de
gent de la colla per a poder fer que la diada
sigui realment de la colla i no només uns actes
que organitza un grup de gent de la colla, tot
vist tan

que

en

i que ho hem fet molt animats i amb moltes

ganes.
En general

pot dir que la participació en els
important,encara que potser la
xerrada-taller sobre la condició física dels
castellers ha estat un dels actes menys
actes

ha

es

estat

concorreguts,

força

amè

matxacava

encara

que

(vam poder

va ser

interessant i

veure com

l'Abel fent-li aixecar

en

peses).

Bach

També

volem agrair a tota la gent que ha participat
en la preparació d' algunes activitats o en la

TEL. CAP DE COLLA 870 03 53
TEL. ACTUACIONS 870 18 38

Quan

comencem a

fo/rar costells,

suofàs /0 cansalada,

Civet!

V I N E A F E R e A Sl E L LS

XICS de
Assaig

b

eIs

Granollers

dimarfs i divendres de 8

a

11 h. del vespre

Casa de Cultura Sant Francesc

10

am
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NOTICIARI
JORNADES

MÈDIQUES

La nostra IV Diada i,

com molts
ja sabeu, els últims
membres de la colla han assistit a unes
revisions mèdiques dutes a terme pel Dr. Jaume
Escoda a les instal.lacions mèdiques de les

Benvolguts Xics,
mesos

passada vam

pistes.
Per

aquells que

no

heu patit aquestes revisions,

dic patit perquè no va ser exactament un
massatge el que ens van fer allà, us en faré un
breu resum.
Cada revisió durava una hora aproximadament
i les fèiem d'un en un. La sessió es dividia en
tres blocs: un estudi funcional, un de força i un
d' exploració física.
AI primer, i com ja ho diu la paraula, es tractava
de veure com funcionava el cos i això ho feien
mitjançant una bicicleta estàtica. Primer et
posaven una mascareta per saber com
respiraves i també t'enganxaven una mena de
ventoses pel cos que indicaven el pols. Un cop
ja tenies tots aquests aparells, que semblen
pocs, et feien pedalar i mantenir una velocitat
determinada, durant un temps determinat, però
t'augmentaven periòdicament la força de
pedaleig, de manera que acabaves mantenint
la mateixa velocitat fent una força bastant més
elevada que la que havies començat a fer.
Després trobem l'estudi de força. Amb uns
aparells, tres exactament, et mesuraven la força
de les mans, de les cames i de la zona lumbar.
I per finalitzar, l'exploració física. Aquesta part
és la que et feien primer i la que durava més
estona.lncloïa, entre d'altres, un electrocardio
grama, per mirar el cor. Després, per mirar
l'aparell respiratori et feien bufar per un tub,
cosa que semblava fàcil, però que més d'un
va haver de
repetir. Amb una pinso molt gran
et pessigaven la pell i et miraven el greix, i
després et miraven la columna i et deien si
tenies una cama més llarga que l'altra. També
et medien, et pesaven i et miraven els peus, i
em sembla
que ja no et feien res més.
i

Després d'aquesta
informe

on

revisió

explicava tot el

ens van

que

ens

enviar

han

evidentment, el

dels
principals objectius que tenien: obrir la colla a
la ciutat i a la resta del país. En aquest últim
aspecte, la via era molt clara: els mitjans de
comunicació. De fet, ja des de la temporada
nostre Carro gros

començar

complert

a ser

ELS GLADIADORS DELS XICS

un

ben considerats

En Pedra Canelo

rar uns

temporada, el principal objectiu de la colla eren
els castells de vuit, cosa que implicava un altre
objectiu: establir un contacte continuat amb

primeres

aquests mitjans. En aquest aspecte cal desta

petits detalls,

la xerrada que va obrir la nostra Diada al
museu, amb la participació de coneguts
periodistes. II'assoliment del quatre de vuit va
significar el punt culminant d'aquest procés.

per

Dins la premsa local, cal destacar especialment
la primera retransmissió en directe que ens va

fer Radio 7 Vallès, també les portades a EL 9
NOU i la Revista del Vallès -que a més va ser
la primera portada en català d'aquesta
publicació- i el reportatge de Granollers TV.
Quant a la premsa nacional, pràcticament se'n
a fer ressó tota ella.
Especialment agradable
van ser els reportatges per TV3 i la participació
en tres programes de
Catalunya Ràdio. També,
la
ens va tractar força bé:
escrita
però premsa
"Els Xics carreguen el

seu

1 t 4 de 8" l'AVUI

encara no en

"Los Xics de Granollers

coronan

el 1 er 4 de 8

de su historia" EL PERIÒDICO pàg. 18
"Els Xics carreguen el4 de 8, el millor castell
de la seva història" El 9 NOU, portada.

una
gran idea, tot i que
coneixia I' abast: era l'inici

evidentment,

deis famosos Gladiardores,
del
buen comer. Un reportatge de televisió so
bre les societats gastronòmiques del País
Basc

va

acabar de fer-nos decidir i les
reunions que

vam

tenir

-en

Joan,

acabar de donar
forma al projecte. Només faltava decidir els
en

Xavi i

en

JuanK-

van

no

que

començar.

I

eren

per

imprescindibles

fer-ho bé, una
que va fer que

presentació a l'Europa,
tinguéssim dèficit de bon principi. Poc va
durar, però, ja que aviat vam fer el primer
sopar. Va ser el primer i l'únic que vam fer
restaurant, tot i que la Carmeta -vam
Can Palau- ens va fer fer I' amanida
a nosaltres i de poc no ens fa matar el gall
dindi i tot! I quan anàvem pels cafès, el Gran
Nicolau va aturar un altre cop el món en
cridar als quatre vents el nom de la nostra
societat: "Mecagondena!", va dir segons
paraules textuals, "Los Gladiadores del Buen
comer!". Una altra frase cèlebre del dia:
en un

anar a

"Si

no

calleu,

no us en

portaré!",

va

sortir

de la boca de la sempre estimada Carmeta
després de molt reclamar: "Chupito!

Chupito!

pàg.17

del

va

instants. Era

ell

car

tot savi nt

il.luminar-se al
menjar peruà.
cap d' en Joan, el nostre estimat ex-cap de
colla, i en aquell moment el món es va atu

aconseguir i consolidar els castells de, set i
mig. Tot i la dificultat en alguns casos, vam
aconseguir accedir als mitjans locals, amb més
a menys continuïtat i vam tenir els
primers
contactes amb els mitjans nacionals. Aquesta
en

parlava

Una idea

...

",

us diguem que tothom qui
vulgui es pot afegir als Gladiadores. Només

Bé,

no

cal que

fan falta dues condicions: ser home i que
t'agradi el menjar (fer-lo i gaudir-ne).

"Els Xics aconsegueixen carregar el4 de 8 al
1 t intent" EL 9

"Els Xics

Los Gladiadores

NOU, pàg. 19

coronen

el4 de 8" Revista del

VALLES,

portada.
"Els Xics toquen el cel" pàg. 19

un

havien fet.

Xavier Ramos
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EL

RACÓ

DELS

MÉS

XICS

CONCURS DE DIBUIXOS "CASTELLS I
SEGURETAT VIAL"
En

aquest número

us

presentem

una

iniciativa de

I' AUTOESCOLA GRALLA en col.laboració amb el Xics
de Granollers. Aquesta autoescola, que va ser inau
gurada fa poc, ens proposa un concurs de dibuix
per

a

petits

i grans amb el tema" castells i

seguretat

vial".
a

Alguns membres de la canalla [o han començat
preparar els seus dibuixos, dels quals us en

presentem una petita mostra en aquest apartat "El
racó dels més Xics". Per participar en el concurs,
que té premis molt interessants, només heu de fer un
dibuix relacionat amb els castells i la seguretat vial
(s'hi val tota la imaginació del món!). Hi haurà dues
categories: per a canalla i per a gent de més de 15
anys (en cada categoria es valorarà I' edat exacta
del

La data límit per ailliurament dels
dibuixos és el dia 16 de febrer de 1996. Doneu el

participant).

vostre

dibuix

a

I' Abel

o a

la Carme

tant aviat

com

--�
_.i'

�
,

'--�-.�--

_oo.

-.._

.

._-_

..

_--.

.

__

._._.
-

..

=

�
,

..

----

__

el

tingueu. Animeu-vos tots!!!

�QlS�

���Ñ@)&���
autoescola

Q� gralla

Anselm Clavé, 45, 1 r
Telèfon 879 51 92
08400 GRANOLLERS
Castellers teniu

12

un

JO % de

descompte
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COCTEL

CASTELLER

De somni, aquest és el qualificatiu d' aquesta
De somni, no momés pels grans

temporada.

castells que s'han fet, sinó també per la molt
bona temporada que han tingut la majoria
de les colles. Si al principi de la temporada
algú ens hagués dit què farien les colles
aquesta temporada, l'hauríem tractat de
boig. Per aquest motiu podem titular la tem

porada

DE SOMNI.

Hem de començar
que s'han

de

parlant dels grans castells

aconseguit aquest any: el quatre

amb el pilar amb folre i el pilar de
amb folre i manilles carregats i la torre
de nou amb folre i manilles descarregada
pels verds i el cinc de nou amb folre carregat
pels Minyons. Aquests castells van fer somiar
a tots els castellers i afeccionats
que van tenir
la sort de veure'ls.
nou

vuit

Allò que també ha marcat la temporada han
estat els pilars, amb els verds al capdavant.
Moltes colles s'han apuntat a I' anomenada
febre pilonera i hem pogut veure pilars de
sis dels Castellers de Vilafranca, Bordegassos
de Vilanova, Vella de Valls, Joves de Valls,
Jove de Tarragona, Xiquest de Tarragona,
Minyons de Terrassa i pilars de set dels
Xiquets de Tarragona i Castellers de
Vilafranca.
Però

no

només hem de destacar

castells, ja

que també

vam

aquests

poder somiar amb

l'intent de cinc de nou amb folre dels Xiquests
de Tarragona i amb l'intent de tres de vuit
per sota dels Castellers de Barcelona.
Un somni també

va ser el tres de nou dels
Castellers de Terrassa, que carregant aquest
castell van poder entrar al selecte grup de
les colles de castells de nou. També ho van
intentar els Xiquest de Reus i els Xiquest de
Tarragona per no va poder ser. Els castells
de Barcelona també van poder carregar
dues vegades el cinc de vuit.

El grup de colles de vuit també es va veure
augmentada amb força colles: a part de la
consolidació dels Bordegassos de Vilanova
amb el tres i quatre de vuit, hi han entrat els
Castellers de Cornellà amb un quatre
descarregat i un de carregat, els Xiquets de
Sant Pere i Sant Pau i els Xics, amb un quatre
de vuit carregat.
En el grup de les colles de

hi ha hagut
tota una revolució. Força colles han carregat
la torre de set: Castellers de Sants,
Tirallongues de Manresa, Nens del Vendrell.
D' altres han sofert una evolució que

14

set

Primer castell folrat que ha vist /0 Porxada. Sembla que aquesta forre de vuit dels
minyons va acabar una mica ¡ernul/ada, i no pas per cu/pa de la p/uia!

s' assembla més

a

una

revolució;

estem

parlant dels Castellers de Sabadell que han
acabat la temporada amb el cinc de set. A
més, la majoria de colles s'han plantat amb
el

tres

o

el quatre de

set.

Pel que fa a les colles de nova
creació, tenim ja la confirmació del
naixement de la colla de Mataró amb el nom
de Capgrossos de Mataró. També sembla
que I' any que vé es pot constituir la colla de
Caldes de Monbui i la de Ripollet. També
s'ha parlat del naixement de la primera co
lia a les comarques gironines. Desitgem que
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hi

hagi

sort per

a

totes.

Es fa difícil pensar què podrem veure
la temporada que ve, però envistes del que
les colles han assajat i provat a les places,

queda clar que tornarem a veure grans
pilars; fins i tot els verds parlaven de treure
el folre al pilar de set. També, segurament,
diversos intents dels grans castells:
quatre de n�u amb el pilar, dos
de nou (amb les seves folres i manilles
corresponents) i el tan esperat quatre de nou
sense folre, sense oblidar-nos del tres de vuit
veurem

cinc

de

nou,

per sota.

PIT I COLLONS

ESPECIAL 4 DE 8 I!!

d'aquest fet,

de 8, 4 de 8, 4 de 8

novament

a

aquesta

nova

...

Benvinguts
edició de la

prendre

fer visites. Això

mesures
va

tinguéssim

fer que els
3 llocs de trobada: ello

el

King Pepito i l'habitació

anar a

Xics

decidir

qantitat de gent de la colla li

i gran

4

va

va

el temps i es realitzés
alguna prova de castells, amb els
corresponents espants de les infermeres.

Així, doncs,

Colla local

cal

da ja finalitza, les actuacions ja s'acaben
i és el moment de fer un repàs d'aquest

d'en Joan. El fet que gran quantitat de
gent anés a visitar el Joan, va fer que la

final de

gent

Durant aquest final de temporada, i
després de la ressaca de la Festa Major,

hem pogut carregar i descarregar la to
rre de 7,
però el més important es va po

der realitzar durant la IV DIADA de la
Colla

on,

diumenge

12 de Novembre de

1995, (caldrà recordar

i gravar

asquesta

poder carregar el4 de 8.
part negativa d'aquesta actuació fou

dada)

vam

petita lesió
que li

va

l'hospital

que

va

Josep Monel, quina

cara

decideixi

ara, quan

"ocupar-nos"

"aquella gent"

la Sala de Cultu

ja tenim un bon lloc per a poder
assajar: la POLICLíNICA. Es tractaria del
següent: quan ens avisin que no tenim la
Sala, algú de la colla hauria de fer veure
ra,

per la

qual cosa el
llarg període
podria assajar a
(caldria apartar eillit i

que té

farien ingressar durant
de temps i així la colla

patir en Joan, el quint,

en

perdés

no

la

passar bé, sense anar al cole, Joan, oi?).
Tant bon punt la colla es va assabentar

Guaito-les quin goig que fan! I

d'assaig,

La

fer passar unes "vacances" a
de repòs total (t'ho devies

el

monogràfic d'aquest escrit) ara que
perdó, que l'hem carregat,
cada vegada que passo per la Porxada,
em
poso damunt la rajola on estava situat
aquell diumenge, aixeco el cap, miro
l'Ajuntament i em dic: "Que maca que hi
quedaria, una placa que digués que la

revista i del PIT I COLLONS. La tempora

temporada.

Per cert, parlant d'aquest magne castell,
el 4 de 8 (castell que es pot convertir en

la

seva

alguna lesió,

habitació

un

la tele ). Sortosament, en Joan ja ha sortit
de l'hospital i ja es troba en perfectes
..

condicions

de content, amb

fonIa

i

en

l'hem descar

..

Xics de Granollers

va

carregar el seu primer 4 de 8". La pega
és que, evidentment, quan ho dic ningú

parlés contra les
pedres de l'Ajuntament. Per molt que
vulgui que aquestes paraules travessin
cap a l'interior de l'Ajuntament, sempre
es
queden a fora (esperem que aquesta
vegada ens escoltin). I si tot i així no ens
no em

fan
Reis

sent i és

cas,

com

si

caldrà escriure-ho a la

carta

d'Orient, junt amb els desitjos

la propera

dels

per

a

temporada.

forma.

dona!
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PIT I COLLONS

Cal

aclarir, però,

que per

aconseguir

En

Cisco, molt emocionat,
emblemàtic d'un

carro
gros hi va haver una certa
intervenció de caràcter místic, i és que

tan

el Nicolau li

de 8

aquest

demanar

va

a

la

seva

mare,

que és vident, que nosaltres els féssim.
Per aquesta raó, en Nicolau es veia ben

convençut i ben
va

jugar-se

Barça: "Mai, mai,
tan

perfecte,

el

dir allò

vicepresident

mai

perfecte".

ens va

no

havia vist

estaven

del
un

a

4

Mireu si n' era, de

castell que els

fer el

nervis

fet,

o

deixar-nos el folre per
4 de 9. Malauradament, els

disposats a

la por, en veure el que havíem
fer caure el castell.

ens van

Minyons

tranquil (potser per això
bigoti, per afeitar-se

el

gratuïtament). Jo que em pensava que
era obra i
gràcia de la Moreneta, patro
na de tots els catalans, i resulta
que va
vident la que

fer carregar el 4
de 8! Així, doncs, ja ho sabem per
propers reptes, ni Moreneta, ni José
ser una

Velez,

ni

ningú

...

la

va

d'en Nicolau!

mare

Per cert, que els que érem a la plaça no
fórem els únics que patirem, ja que les
cuineres

del boníssim dinar de la diada

patiren de

valent, ja

que

van

poder

sen

tir, gràcies a la retransmissió de Ràdio
7, les evolucions de la colla. Volem fer
extensiu l' èxit de la colla a elles. Felicitats
també

a

vosaltres,

per donar-nos aquest

suport.
Un cop acabada l'actuació, hi va haver
una desbandada de color morat
cap al

pica-pica (es veu que té bona fama, el
nostre pica-pica, sobretot les truites de
les

mares) i els

es van

esvair.

nervis incials de l'actuació

Tothom recordava, pas

a

pas, el que havíem fet i a més d'un,
sobretot als més antics de la colla, els

el que acabàvem de fer.
Començaven les celebracions i és que no
n'hi havia per menys: s'havia carregat,
costava

creure

al primer intent, el4 de 8.

Adéubigolid'enNicoloulAveu,estoviolelveiemombduesorrocadesl

Als xics i
us

centre òptic
maestre
16

a

Granollers

desitgem

Bones Festesl

GRANOLLERS:

Museu,

Plaça Porxada,
tel. 87091 59
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(junt ambulatori)
Tel. 870 1737

PIT I COLLONS

Però

no

tot

s'acabava

a

la diada i amb

el 4 de 8, ja que a Esparreguera ens
esperava la segona millor actuació de la
colla. Un

nou

de sis

d'Esparreguera (amb

excursió de I'anxeneta per les altures) i
un nou model
d'speaker. I és que aquell

speaker,

o

s'acabava de llevar,

estova

de molt mal humor, o bé era un catedràtic
dels castells; o fins i tot, era un capellà,
ja que els seus comentaris eren una mica
avorrits, més ben dit, els comentaris eren
perfectes de cara a gent inexperta pero
el que era avorrit era el seu to de veu,
que semblava

un

sermó

d'aquelles avorrides;

o

o una

conferència

potser la

ressaca

de la festa del dissabte anterior li havia

fet molt mal de cap. La questió és que
aquest speaker l'hauríem d'afegir a la
llista

d'speakers

de la

Així, doncs, ja hem

passada

explicat

revista.

el final de

temporada amb el 4 de 8 carregat
acabem la temporada i aquest escrit, fins
a la
propera temporada. Només em que
i

da

desitjar-vos

que demeneu moltes co
unes Bones

als Reis i que passeu
Festes, i fins l'any que ve.
ses

FELICITATS PEL 4 DE 8 CARREGAT,
XICS !!l!

Jordi Palau (Culli)

Sense comentaris!

f� lt�� M\y,S

�A_ltA.�\"�
PLAÇA PORXADA,

3

-

TEl. MOVIL908 99 23 87

GRANOLLERS
-

FAX 879 49 78
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ELS XICS XERREN

Ja

tornem

1) Ara

a ser

aquí amb

que s'acosta

noves

entrevistes,

noves

preguntes

i

nous

preguntes d' aquest

Xics. les

número són:

Nadal, què demanaries als Reis que portessin a la colla per l'any que ve?

2) Per vint-i-cinc faixes cada resposta, digues què s'hauria d'endur un Xic de Granollers a una illa deserta.

(crossa; xic des de fa
un
any i mig)
I) Descarregar el4 de

(primeres
8 i el 3 de 8; i si

a

...

,

...

i

com

més grans millor.

(dos;
fa

uns

xic

9

I)

des

colla)

des de fa

----

Un dos de 8 amb folre i

una

ampolla

de Rom Puiol que estigui inclosa dins el
bar del local!
2) Una pinya, una faixa i un local on po
der osscuor. però cobert, eh! que ia se
sap:

ADÁN

JAVI

mans; xic

del principi de la

ens
porten el de 8 amb folre doncs
millor!!! Materialment, m'agradaria que
ens
portessin un loeal.
2) Jo m'enduria més Xics per fer castells

més

ÀNGELS
BARRAJÓN (pinya;

Ma

MARC NOGUERES

ESTER BACH

palmeres,

cocos

mesos)

I) Més iocs per a la canalla, un altre 4 de
8 i una camisa més petita (perquè la que
tinc ara és molt grossa per mi!).
2) El metúot, l'aigua, ah! i la colla!!!

I) Els demanaria

Els damanaria dues

I)
tot,

un

local i

després

coses:

primer de

el4 de 9!!!

2) A veure, primer una faixa, un company
per a fer castells, les gralles i una càmera
de vídeo per a demostrar què ha fet allà
a

l'illa deserta.

ANDREU MERLOS

(terç;
anys)

sort per

a

poder

descarregar molts cops el4 de 8.
2) Encarregaria lona de color xic per a
fer-me una "amaea" i passar llargues tar
des d'estiu

xic

mesos)

...

OLGA ALCAIDE
(crossa; xic des de fa
uns 8 mesos)

des de

3

uns

...

xic des de fa 4

I) Molts diners

i un local (ai !r i comple
la gamma de castells de 8. I res més,

tar
no

2)

...

siguem egoistes!
faixa, la camisa dels Xics, la

Una

resta

de la colla i la Porxada per fer-la plaça
castellera més gran. Ah! I una "amaea"
per

a

mi.

LLIBRERIA
,

PAPERERIA TECNICA

ESCRIPTURA

WATERMAN

�ONTO
BLANC

Emili Botey, 16 Botiga i Magatzem: Tel. 8794464 fax 870 86 58
Administració: Tel. 879 25 04 Fax 8791362 08400 GRANOLLERS
-
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ep PARKER
." LACIONS
NOVES INS.,AL
•

ELS XICS XERREN

ÀNGELS OLIVER
(angle i pinya; xic des

FRANCESC

SOLÀ

(segon

xic

pinya;
mesos)

o

ANNA

(dos;
anys)

des

de fa 3 mesos)

de fa 7

1) Jo e/s demanaria un local i més Xics.
2) Un Xic s'hauria d'endur una "xica", una
faixa, un mocador, una camisa de/s Xics

1) Mo/ts castel/s de 8 i a/gun fa/re. ! que
vingui ma/ta gent. Amb això ia em confor

...

mo!

2) La camisa, e/s companys de tota /0 co
I/a, ma/ta gent que ens vingui a veure i
...

,

que

'é?
mes.

...

/0 faixa i e/s

uicu,
poses d'l"/

('h
pica-piques!
m

a

e

hi)
...

a

hi
.

MARINA BATLLE

JOAN TURON

mà;

xic

(mà

i

des de festa

major de 1995)
de tohom és e/
local. ! posats a demanar, arribar a fer /0
catedra/ de/s castel/s (e/5 de 8).
2) La faixa, e/s companys per fer un
castel/!, una gral/a i tot al/ò que calgui
per poder muntar la V Diada de/s Xics.
Ah! ! e/ bon ambient de /0 col/a!

1) Suposo

que e/

desig

GARRIDO

xic des de fa 3

1) Un local per a /0 colla, que no
tinguéssim por a/ 4 de 8 i e/ tornéssim a
fer, més gent, ah! i una farmacia/a per no
haver d'anar demanant ge/ i tirites!
2) Un mocador, una faixa, /0 nòvia
novia i l'aleta!

ANDREU

GUILLÉN

terç de 7; xic des de fa

colla)

2 anys i

un local amb bar
ia em con
formo. Però en l'àmbit castel/er, poder
assolir e/ 4 de 8 i /0 torre de 7 diverses
vegades, i e/ 3 de 8 i e/ 2 de 8 amb fo/re

1)

I.

Demanant

...

e/

de castells de 8 i

(crossa de baixa; xic
des de l'inici de la

(quart

a

mig)

1) Més gent i més silenci a/s oseoios (sinó,

ma/ament!).! e/3 de 8 i posats a demanar,
e/5 de 8 i /0 torre de 8 amb fo/re.

2) Una faixa, una camisa (de/s Xics, és
ciar!), e/ pin de /0 col/a i /0 col/a sencera!!

2) Que s'endugui ma/tes camises de/s
Xics, perquè, segurament, quan vulgui
crear una col/a n'hi fa/taran!

e��
Seua &uwe.. 16

A�,
08'400�

bon preu

INTERNET

Ara

CD ROM

Consulta, programes "interactius",
educació, jocs, etc

podrà "navegar"

a

...

7et, 8'70 73 20

LLOGUER de:

màquines d'escriure
calcular

enregistradores
destructors de documents

projectors (per conferències, ensenyances,
COMERCIAL CLAPERA

MARIÀ MASPONS, 4 TEL.

etc

...

)

8704542
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SAFAREIG

HOLA XICS!!!

primer lloc MOLTES FELICITATS!!! Ja som
colla de 8 gràcies al fantàstic 4 de 8 carregat a
En

molt bona; des d'EL PATI agraïm a tothom la
seva col.laboració. Continuant amb les activitats
castelleres, dimecres es va fer un taller a l'Escola

la diada de la Colla, el dia 12 de novembre de
1995. Ja sabeu que aquest castell és una fita
històrica i que ens situa en una bona posició

Pia amb la xerrada d'en Bach

dins del món casteller actual. Però hem de pen
sar que tota
aquesta eufòria no hagués estat

aviat.

possible
colla,

un

el bon ambient que hi ha a la
ambient que tenim la sort de gaudir i

sense

de viure assaig

rera

actuació. Com

us

assaig

i actuació

rera

podeu imaginar aquesta
eufòria que encara arroseguem (quina ressaca!)
ha estat possible gràcies a tots. A la nostra co
lia hem tingut col.laboradors de tota mena i en
aquesta diada s'han pogut observar des dels
periodistes fins al primer espectador de castells
trobar per la Porxada. Però, anem a
Durant
la diada s'han organitzat molts
pams
actes en els quals l'afluència de públic i de
que

vam
...

participants ha

bona. La primera va
"Els mitjans de
ser la xerrada sobre
comunicació i els castells" de la qual, tant els
convidats com els XICS, vam treure'n unes
estat prou

conclusions prou significatives: necessitem que
els mitjans de comunicació locals ens dediquin
la importància que ens mereixem; hem de
"perseguir-los, amoinar-los, empipar-los fins
H

..

cas.
Després de la xerrada,
fer-se la PIXAPINADA amb uns
pastissos increïblement bons, segons els
membres del jurat que van "empastissar-se"
d'allò més. Dilluns va realitzar-se la Roda de
Premsa amb l'absència d'algun mitjà informatiu

que

facin

ens

diumenge

va

(aquesta vegada els ho passem per alt, però
que sàpiguen que a partir d'ara serem més
empipadors amb els mestres
de la informació de
divendres

casa

nostra. Dimarts i

realitzar-se els dos assajos més
de
la
temporada amb una assistència
importants
van

on

els més

"musculitos" de la colla van prendre apunts per
preparar-se per fer el 2 de 8 amb folre ben
Entrem

ja directament al

cap de setmana.

Dissabte al matí, es va fer la GIMCANA amb
molta participació. L'ambient era molt adequat,
els equips van disfrassar-se (per exemple, el
grup d' en Mateu Capilla anava vestit de
musulmans i el Mateu n'era el cap), altres

pintar-se la cara amb la inscripció "4 de 8
i 2 de 7" i els noms dels grups eren molt
originals: "Sense nom", "Quatre de Vuit",
van

"Xupa-Xics", "Pati XICS", "Colla Pesigolla",
"Triquitixis" i els "Corre-Corre". Tots els
participans van realitzar un bon paper, tot
les proves.
Sabem que s'ho van passar molt bé, i amb les
seves camises vam estampar el color dels XICS
mostrant

la

seva

dedicació

en

totes

descobrir, mitjançant

pilars,

uns

uns

cotxes

fantàstics de la firma de German Motors. La
tarda va
una

anar

d'allò més bé

botifarrada

la

en

i

es va

acabar amb

van

participar-hi

qual

nombrases persones que no eren de la colla
però que van voler acompanyar els XICS a la
festa, la festa castellera de Granollers. Després
de menjar calia tirar avall el sopar, així, doncs,
vam anar a ballar al ritme de TERCET TRESET i
altre cop, per segon any consecutiu, vam tenir
"lleno"

la biblioteca vello.

a

gentilesa del

Marc

Sala,

Aquest

vam

fer

any, per
"Rom

un

va entrar
prou bé. Després de la
ballaruca feia falta dormir perquè diumenge era
el dia
Dia de mals de panxa i descontrol;

cremat" que

...

tothom volia aconseguir la fita que ens havíem
plantejat però era massa.. Ja érem a plaça i
després del 4 de 8 de Minyons, els XICS VAM
EL

ASSOLIR

DESITJAT 4 de 8!!!

aconseguir: la Porxada

era

plena

Ho

a vessar

vam

i

va

per tot el centre de la ciutat. Un ambient

descontrolada quan la
Sandra va fer l'aleta del castell. El que vam
sentir, el que ens va passar pel cap, el que férem,

immillorable, però ja se sap, després de la feina
de realitzar les proves, els XICS tenien gana i
què millor que I'ENTAPADA que havien

en els nostres cors i serà un record per
sempre. Després del4 de 8, el5de 7, el4 de
7 amb agulla i dos pilars de 5, vam fer el pica

preparat els GLADIADORES DEL BUEN COMER
per fer un bon aperitiu? Doncs, sí, sí, tothom
cap a I'ENTAPADA que, per cert, es va fer es

Minyons

perar

una

(ja ho
podem

mica

fa

diuen "Allò que és bo

es

explotar

una

rauxa

restarà

pica, el qual gairebé
cara

a

només se'l

menjaren els

que, amb molta

la

arribaven

picardia, anaren de
menduca, mentre els Bordegassos

a

les taules del pica-pica i els Xics

esperar",
boníssim!) Atenció amb aquests GLADIADORES

continuàvem celebrant el nostre castell més

els veurem a la tele presentant un
programa de cuino!
A la tarda, l'espectacle FANTASIA 95 va posar

ser

que

i

assegurar que tot estava

encara

important. Cal recordar, però,

que el Joan va
conduït a la Policlínica sense cap problema
greu, senzillament va haver d'estar un parell de
setmanes

fent repòs.

dinar de la Colla va ser l'acte més
participatiu: 272 XICS dinant plegats i celebrant

de màgia, diversió i color a una
PORXADA en la qual destacava un bonic co

El

lor, el

amb iLlusió el4 de 8. El menjar va ser boníssim,
felicitem a les cuineres i sobretot a la Carme
per tota la seva dedicació a la cuina i a la festa
dels XICS. En Nicolau va deixar-se afeitar el
bigoti i al Ramon Rovira li van afeitar la barba
i va anar d'un pèl que no el rapen al O. Serà en
una altra ocasió, en Nicolau
ja ho va dir: "Si
fem el 5 de 8 em poso dues orrecodes." S'ha
d'anar amb compte perquè aquestes promeses
s'hauran de complir un dia a altre.
Ja podeu veure quin dia més fantàstic, una
diada que no podrem oblidar mai ni pels castells
que hem realitzat, ni pel gran ambient de joia,
companyerisme i ganes de passar-s'ho bé que

una

nota

XIC.Quan

es va

bona XOCOLATADA

l'actuació-espectacle

acabar
va

l'espectacle,

encetar

que

vam

una

la cercavila i
realitzar per

ha viscut la COLLA

Apa,

que passeu

i

ens

ja

unes

veurem

BONES FESTES de Nadal

l'any

vinent amb el 5è

ANIVERSARI i moltes sorpreses.
VISCA ELS XICS!!!

No,

20

no

és

un

campament de

hippies,

són els Xics que

van anar a

/0

pixopinada!
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1·. Nosaltres

5·.

sobrats!!
Ajuden als baixos a aguantar el 4 amb agulla.
Les utilitzen els baixos i els que es trenquen un peu.
Son els malabaristes del pilar de sis.
Les "A" en son les de l'alfabet i els alts els dels castells.

6·.

Esperem cornençor-lo

2·.

3·.
4·.

7·. N'hi ha
8·. Qui

a

en som

250 i

l'autopista

corona

a

i 4

Qui és aquest xic amb
us donem unes pistes:

assajar la proxima
en una

1

-

2

-

Ara

El

ja

seu

la gresca.
3 El seu
-

4

temporada!!

de salero?

-

no

toca

les

castanyoles, però si

posat seriós enganya, perquè
nom

i

En té tres de

el

seu

que toca el castell.

en

el fons sabem que li

agrada

cognom són molt eclesiòstics.

pastats.

torre.

el castell?

Foto núm. anterior: Mercè Martínez·

9·. A les urbanitzacions n'hi ha moltes

però les

La Matrona i

Guanyadors:

en

Roc

de Mataró
Patrocinador del proper concurs: La Llibreria Vendrell (davant el cinema Maiestic)

nostres són

més altes i més maques.

millors,

tant

Va,

anem

DOCTORAMOR
Aquesta
xics. En

és

una nova

secció de la revista dels

aquesta secció, intentaré

opinar sobre els

respondre

a

dubtes i temors en el
tema de l'amor -ei, dins de ccstellers!-.
Vosaltres només haureu d'enviar les vostres
preguntes a la bústio-xic de l'assaig.
Avís: els fets i relats d'cquesto secció són ficticis
i qualsevol semblança amb la realitat pot ser
vostres

interpretada erròniament pels lectors.
disculpes.
.

Tècnica:

ja

sé la raó per la

qual

Demano

no ve

a

·

constantment i

hi hauria sang

no us

atreviu ni

a

tocor-lo,

que

l'assaig;

tranquil.les, en Joan està bé. Però us
de
dir
haig
que no cal que marxeu de la colla,
perquè el Pep encara ve.
La noia que

de

em

pregunta pels

Davids.

T'haig

respondre que

pateixis; si vols pots cconsequir-ne un dels
dos, perquè ara estan solters, a no?
T'haig de dir que vigilis, ja que ara es porta
no

·

...

No fotem

...

(amb

entonació del

S'ha de dir que s'ha

..

La Monste, la

tret

meva

que és

FRASES CONTUNDENTS.

jefa,

una

Bonafuente).

deu anys de sobre.

m'ha queixat del seu
se't cau la bava, li
mires el cul constantment, els ulls se't surten de
l'òrbita quan et toca, no pots evitar dir tonteries
quan és a davant. Et comprenc, tens un fillet
·

marit. Jo contesto:

se

Nota: tot l'esmentat anteriorment és fruit de la

Karlos,

preciositat.

·

Amant infalible vol comunicar el

amor a

la Manoli, però

recomano

que sinó

que

no

ataqui ja,

bé baixi
que el

quedarà més sol
set amb l'agulla.

es

quatre de

a

sap

seu

com

aferradís
[er-ho. Li
a

imaginació; demano disculpes
l'orgull d'algun dels lectors.

Jo sempre tiro la canya,
recullo.
·

si he ferit

Una noia

em

pregunta

si

pot substituir la xati
ve. Li dic que és un

de l'Abel els dies que no
xic difícil ccostcr-s'hi i encara més difícil se·
guir una conversa agradable i harmoniosa amb
l'esmentat personatge. Però no desisteixis.
Dintre d'aquest cruel i despietat home hi ha un
ésser tendre que et pot fer arribar al NIRVA
NA

allà

on

piquen, jo

·

En

una

prova d'un

quatre de

sis net, l'Abel

diu:
·

·

i

quints,

pilar del

Noies,

.

M'han arribat veus de la propera inauguració
del club de fans Nicolau. No, home, no

tanta

la massiva desaparició d'una
important part de la secció femenina de la colla
és deguda al tràgic accident que patí un dels
membres dels xics al carregar el mega·
impressionant quatre de vuit.

gent

Pels nois que s'interessen per la Georgina,
malament rai!! El seu guàrdia la vigila

Jordi Cirac, pots

quadrar

el castell?

I els tres segons restants se'l queden mirant
enrient-se de la parida que acaba de dir. Ja
que resulta que el Cirac

d'aquell
·

castell

era

un

dels segons

.

El cap de colla diu:
.

Arnau,

tens

un

somriure més

maco

que

el de la Marta.

molt això de l'amor lliure.
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ESTADisTICA

CASTELLS DE SIS
CASTELLS ASSOLITS

INTENTS
DESMUNTAT

LLENYA

CARREGAT

DESCARREGAT
36

PILAR DE QUATRE

8

PILAR DE QUATRE PER SOTA

3

QUATRE DE SIS
1

1

TRES DE SIS

5

QUATRE DE SIS AMB AGULLA

2

CINC DE SIS

1

TRES DE SIS PER SOTA
1

TOTAL

1

O

55

CASTELLS DE SET
CASTELLS ASSOLITS

INTENTS
DESMUNTAT

CARREGAT DESCARREGAT

LLENYA

PILAR DE CINC

1

PILAR DE CINC PER SOTA

1

3

16
1
8

TORRE DE SIS

10

QUATRE DE SET

15

TRES DE SET
QUATRE DE SET AMB AGULLA

2

CINC DE SET

3

1

4
10

TRES DE SET PER SOTA
5

TOTAL

4

2

64

CASTELLS DE VUIT
CASTELLS ASSOLITS

INTENTS
DESMUNTAT
3

TORRE DE SET

CARREGAT DESCARREGAT

LLENYA

1

3

2

1

QUATRE DE VUIT
TRES DE VUIT
3

TOTAL

A més cal

afegir dos quatres de sis

nets i dos

3

2

quatres de sis amb agulla

2

nets.

TOTAL CASTELLS
CASTELLS ASSOLITS

INTENTS

DESMUNTATI

1

22

TOTAL CASTELLS

91
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LLENYA
5

CARREGATIDESCARREGAT
121
71
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�LAPEYRE
Le montamos las

puertas,

las cocinas,
• GRANOLLERS
9HOO/13HOO

_

_

-

16HOO/20HOO

N. 152 Barcelona
km

• MATARO
9H30/13H30

-

15HOO/19HOO

Puigcerda,

.

Cami RAL617

-

24,9

08302 MATARO

08400 GRANOLLERS

Tel:

(93)

Tel:

(93) 849 37 00

Fax:

(93)

Fax:

(93)

757 12 68
757 04 20

849 55 88

Retirada de mercancias
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Plaça

de la Corona) 19 Granollers
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