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Anem de festa.
Al Banc Sabadell estem amb
la tradició, estem amb la cultura
i amb el saber

popular.

sabem que això és molt
tant per

a

I també

de festa. Per celebrar-ho

anem

junts gaudir tots plegats d'uns
i

dies inoblidables.

impor

Anem

on

vostè

vostè.

Per això

en

aquests

Anem de festa.

moments

@)
Banc Sabadell
---_ ..

_---
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EDITORIAL
Benvolguts Xics,
Ja tornem a ser amb vosaltres i com podeu comprovar amb un
nou format. A
partir d'aquest número, des de la redacció d' EL PATI,
intentarem que els propers números siguin més amens per a tota la
ciutat de Granollers; farem entrevistes a personatges importants de
l'ambient social, cultural, esportiu, i els farem preguntes sobre
l'actualitat més candent del món sociocultural de la nostra ciutat.
Aprofitem l'ocasió per felicitar tota la colla amb motiu de
l'actuació d'inici dels actes del Vè Aniversari on es va aconseguir la
torre de set; la primera que la colla ha realitzat a Granollers i una de
les més matineres de tot el món casteller. Tampoc cal dir que, un cop
descarregada la torre, l'objectiu més immediatés el4 de 8, si és que
a final de
temporada volem intentar el3 de 8.
Volem recordar a tota la colla que la celebració del Vè Aniversari
ja ha començat i que aquesta celebració també ha de servir per aca
bar de donar a conèixer la colla a la ciutat de Granollers i per acabar
nos de consolidar com a entitat forta dins del teixit associatiu de la
ciutat. No hem de deixar passar aquesta ocasió immillorable per a
promocionar-nos dins de Granollers i a les seves rodalies. Si algú té
cap idea que pugui ser interessant per a motivar i divertir la ciutat i,
és clar, també perquè la colla s'hi diverteixi, només ho ha de comuni
cara algún membre de laJunta.; serà ben rebuda!!
Així, doncs, felicitats i endavant Xics!!
...
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OPINIONS

.

FUTBOL O CASTELLS?
Fa das anys que sóc de la calla i fins

ara

havia

la colla funcionava molt bé pel que fa a
l'organització, els horaris, les festes, etc. Tot
funcionava bé fins que els partits de futbol s'han
començat a fer el dimarts. Ja fa cinc a sis setmanes
que canviem el dia d'assaig i [o, això, no ho
trobo gens bé I ! !
Hi ha malta gent que pot venir a cssojor el
dimarts però que quan es canvia el dia d'assaig
pel dimecres [e no poden venir i es queden un
dia sense ossojor. I a més, perdem dies de l'Escola
de castells, que funciona molt bé.
Tots els homes se'n van a mirar el futbol i, si hi ha
quatre a cinc noies que també, què me'n dieu de
la resta? Doncs, a casa, avorrint-se sense fer res!
Diuen que canvien el dia perquè sinó no ve
ningú, quan hi ha futbol. Jo crec que aquell a qui
li agradi fer castells i li agradi venir a tots els
assai as, si cal es perdrò el futbol per anar a
vist que

osscjcr. És

oblidar els altres sectors corporals que també
treballats però no tan intensament.
Aquesta fase, a l'igual que la primera, ha tingut
una durada de sis setmanes i també amb un volum
sense

han

estat

per sessió d' 1 '30 hores.

el
tronc i les cames, que busca el millor nivell de for
ma individual,
[o que aquesta fase coincideix amb
l'inici de la temporada, per tant s'ha de buscar un
equilibri entre el treball que hom produeix en els
assaigs i el de preparació física, procurant que un
compensi l'altre i teninten compte la realitat indivi
dual de cada casteller. Aquesta fase es la que es
duu a terme actualment, que es preveu que tingui
una durada de 12 a 10 setmanes amb un volum
per sessió d' l' 15 hores.
-3er. Treball

específic dirigit

per això que vull dir-li al cap de colla

el dia d' assaig, que no el canviïn
més, perquè és d'aquesta manera que, al final,
la gent se'n cansa i deixa de venir.
Manoli
als que

a

canvien

L'ESCOLA DE CASTELLS
PER A ADULTS

Després de la primera experiència de la tempa
passada, les activitats per a adults van

rada

començat de
centrant

la

nou,

seva

a

finals del mes de gener,
en dos nivells de treball.

activitat

El primer va dirigit a tots aquells/aquelles que mai
han practicat de forma sistemàtica i regular cap
tipus d'activitat física i volen millorar la seva
condició física general. El segon nivell va dirigit a
tots aquells que tenen una base física fonamentada
en

la

pràctica d' activitats esportives i a tots aquells

assistir de forma regular a les activitats
de la temporada passada. la diferència fonamental
entre el treball del primer nivell i el del segon es
troba en la intensitat (velocitat d' execució) i en el
volum (nombre de repeticions) dels exercicis
proposat, [o que normalment els exercicis són els
mateixos per als dos nivells. Aquest model de treball
permet l'integració immediata dels nouvinguts al
programa, així com el coneixement bàsic dels
exercicis que utilitzem habitualment.
varen

que

Per aquesta

nova temporada que ha començat
dissenyat quatre tipus de programes amb
següents objectius:

s'han
els
-1
que

er.

treball
la

Buscar

ens

un

nivell de condició física òptima
a un nivell superior de
dirigit bàsicament a la força en

permeti accedir

específic,

manifestacions de força màxima i força
Aquesta fase ha tingut una durada de
sis setmanes de treball, amb un volum per sessió
d'l '30 hores
-20n. Treballar de forma més específica els nivells
de força, sobre tot la manifestació de força
resistència dirigida als braços, espatlla i esquena,
seves

resistència.

4

3 de 7 de Mans Unides '96
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bàsicament

a

tot

-4rt. Aquesta fase ha de reconduir el nivell de
condició del casteller; el disseny de treball estarà
en funció del seu estat físic mirant
d'ojustor els
programes per tal de poder compensar les

capacitats físiques que s'observin més afeblides
per l'esforç de la temporada. Per altre banda,
caldrà fer un treball de descompressió amb
presència d'activitats de flexibilitat i estirament més
dinàmics, a diferència de les altres fases. l'ideal
de durada d' aquesta fase seria de 4 a 6 setmanes
amb un volum per sessió d' l 15 hores.
I això és tot de moment pel que fa al programa
d'adults
de
l'escola
de
castells.
'

Josep

Bach

CONCURS DE TARRAGONA?
Durant

ha

un

any

d'esforços

preparant castells

i

patiments, la colla

la torre i el
quatre (castells dificultosos). la colla estava
impacient per exhibir els seus castells al Concurs
de Tarragona. Una notícia d'última hora ens va
informar que només 18 colles castelleres podien
assistir al concurs, que són aquelles que
descarreguin el quatre de vuit. També ens van
informar que ens donaven de temps fins 0121 de
¡uny per descarregar-lo. Això vol dir que hem
d'escalfar motors i posar-nos mans a I' obra per
tal d'assolir aquest nou repte. Si no, ens haurem
d'esperar 2 anys més per poder assistir al Concurs
de Tarragona.
Nosaltes donem la nostra opinió: pensem que
descarregarem el quatre de vuit i que anirem al
Consurs de Tarragona. AMUNT XICS!!!!!!!!!
Manoli i Susana
estat

com ara

Pinya de /0 primera
torre

de 7 de/ 96.

Esperem veure'n ma/tes
com aquesta!
CAP A LA

CONSOLIDACiÓ

Després de descarregar la pri mera torre de set
de la temporada (i al primer intent) podem dir
que la temporada ha començat més bé del que

passada

si pensem que la

temporada
descarregar-la.
punt de vista, hi ha hagut diversos

esperàvem tots,
ens va

costar

de

Des del meu
factors que ens han portat a assolir aquest castell
tot ¡ust iniciada la temporada. Per una banda hi
ha el fet de tenir un tronc consolidat gràcies a la
feina feta I' any passat i també el canvi de dosos,
que gairebé ni s'ha notat i que ens ha permès
alleugerir el pom de dalt. (Això ens pot fer pen
sar que si aconseguim mantenir-la fins a final de

temporada, [o podrem començar pensar
objectius més elevats). A més, el canvi de cap de
a

en

colla

i

els

canvis

en

els diversos equips de la

cop que

una

colla

avança cap

a

tècnica han estat molt ben assumits per la colla i
és per això que s'ha pogut començar a treballar

més

seriosament

des de bon principi. Tot i això, som
ens falta
corregir alguns petits
defectes per afrontar el final de temporada amb
prous garanties per a continuar endavant.
Ara bé, a partir d'ara cal tornar a recuperar la
forma en la resta de castells i posar-nos de ple a
treballar el quatre i el tres de vuit. Tots sabem
que ho podem aconseguir. Però això no signifi
ca
que sigui "bufar i fer ampolles". Hem de ser
conscients de la dificultat que comporten aquests
castells. I sobretot: no ens refiem!
També voldria dir que, com tots sabem, cada

estem

conscients que

aniversari de la colla per obrir-nos

construccions

importants, aquesta colla també ha de

més gran. Hem

d'aprofitar

el bon

moment

la cel.lebració del cinquè
a Granollers i
acollir la gent nova que ve a l'assaig tot fent que
des de bon principi [o es trobin bé amb nosaltres.
Això és feina de tots.

passant

i

FEM QUE GRANOLLERS

SÀPIGA

QUI SOM.
Ramon Rovira

(Cap de Colla)

EL PATI

El Pati (Revista dels Xics de Granollers), 5/1996, p. 5 / Xics de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

ser

que
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OPINIONS

encara
que algun dia haguem
de voltar mig Granollers abans d'arribar
a
l'assaig o encara que faci fred i assagem
al Pati. Agafa el jersei i vine.
-No solapar activitats amb l'assaig.
És necessari, per aconseguir ambient de
colla, que a més de castells fem moltes
altres activitats, anem a sopar, a jugar a
futbol. Però desenganyem-nos, el més
important és l' assaig, i hem de pensar en
l'hora d'assaig com si fos sagrada i into
cable. Intentem que durant l' assaig només
es facin castells.
La Tècnica

paciència,

..

LA TRENCACAMISES
.

Us preguntareu el perquè d'aquest títol;
doncs sí, sóc la trencamises oficial de la
colla. No ho dic en va, ja que tinc proves
fidedígnes d'aquest fet.
El més afectat és l'honorable A. Ventura
camisa per
que porta una mitjana de
...

segon lloc destaca el Sr. Abel
amb la seva mirada assasina, que quan
sent el «crec-crec» ja s'esgarrifa. Després
vénen aquells a qui per sort només els hi
he trencat un parell de cops, que no són
pocs. Us preguntareu com les trenco. La
veritat, no és que tingui les ungles llargues;
el problema és que tinc el dit molt gros i
»
com que «Clavo tan bé el dit a la faixa
de seguida se sent el soroll característic
del trencament d' una camisa 1 00% cotton
(heu de rentar les camises amb llegiu
NEUTREX a prova de «firones»].
Des d'aquí vull demanar perdó a tots
aquells que us heu vist (i us veureu)
afectats.
Mireia Clares.

assaig. En

...

EL PRIMER FOLRE DELS XICS

t

em

r

Marquès

de Les

les

exposar les conclusions del
estudi
de camp realitzat per
primer
La

encàrreg.

temporada passada, després

de fer el quatre de vuit, a la gent de la
tècnica, en un estat de deliri mental prou
important, se'ls va ocórrer fer una prova
de folre.
Ja n'hem parlat en alguna ocasió, que
certes presències femenines fan augmentar
el soroll, argument discutible i discutit. El
que és indiscutible és que el soroll
augmenta amb la pressió i amb la foscor.
Va ser fàcil comprovar aquesta relació, ja
que els que van pujar al folre no eren
exemples de lleugeresa, precisament.

s'aconsegueix

una

a

sobre el folre

compressió important

dels components de la soca i el castell
perd alçada. Tant és si el dia que tirem la
torre de vuit a plaça la gent pregunta on
és la soca. Sempre serem a temps de dir
que era sota els enormes peus dels del
folre.
Oriol Guinart

Doncs, bé, gràcies a la felicitat d'alguns
(en Civet feia un somriure que deixava
veure els queixals del seny!), a la important
presència femenina al folre (hi havia una

cmplificc], a la
hem
dit,i a alguna
pressió,
ja
de
barba
trepitjada
(vam poder constatar
com un frondosa barba
roja adquiria unes
dimensions més aviat minses al següent
assaig), es van aconseguir unes condicions
favorables per a un bonic xivarri.
Finalment, també sembla que gairebé
segona i això sempre
com

Pilar de 5 de Mans
Unides. Anem
sobrats!

LLAVORS
PLANTERS

FLORS
ADOBS

4\"

TERRES PER A PLANTES

..

Franqueses,

totes

disposo a

meu

LA MORENETA
C/1

Després

de

pressions rebudes, sembla que hi ha gent
que aprecia els meus estudis i que creu en
la meva rigurositat científica. Així, doncs,

t1
·���·��,�r
(fil
r�I:;

aconseguir el principal objectiu:

posant els pesos pesants
Estic il.lusionat.

HORTíCOLA

f

es va

73 Barri Lledoner

INSECTICIDES
SULFATADORES

(Interiors i exteriors)

...

I TOT EL QUE US CALGUI PER A L'HORTA I EL JARDI

Telèfon 849 20 27 08400 Granollers
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ARA FA 5 'ANYS

Aquest any els Xics celebrem el
5è Aniversari i per

nostre

aquest motiu hem

seguit d'actes que tot
preparat
us
seguit
presentem. Tothom hi està
convidat o sigui que no us ho perdeu!
Els actes previstos des d'ara fins al fi
nal de l'aniversari són els següents:
un

de Maig hi haurà el
Concurs d'Aparadors de la Fira i
Festes de l'Ascenció, on el tema
d'enguany serà els castells,
Els dissabte 6 de juliol els Xics
Durant tot el

pilar a La Mòmia,
emblemàtiques agulles

aixecaran

de les

mes

un

una

del

massis de Montserrat.

El mateix dissabte 6 de juliol: Xics a
la fresca! AI vespre i al solar del Gra,
hi haurà un concert de música i un

topeo.

Del 27

podrà

1'1 de setembre es
exposició, al Museu

d'agost a

veure una

de Granollers, amb un recull de tot
tipus de material, tant de la colla com
del món casteller en general.
Diumenge 1 de setembre, a la plaça
de la Porxada es realitzarà un
homenatge d'agraïment a les colles de
blanc i blaus. A més, es farà el
lliurament d'una camisa als gegants
de les dues colles (en Galí i en

Biscarri)

la temporada un altre tipus
d'activitats com: la I escola de
Grallers, la II escola de castells, el I
i també
concurs de fotografia, ele
es confeccionarà el vídeo "Xics cinc
anys" "per al final de la temporada, i
s'introduirà una web a la xarxa
d'informació INTERNET.
tota

...

.

Del2 0110 de novembre es celebrarà
la 50 diada dels Xics. Les celebracions
finalitzaran amb l'actuació del
diumenge (amb la participació quasi
assegurada dels Minyons de Terrassa)
i el posterior dinar de la colla.
A part, també es duran a terme, durant

Xics

CincAnys

LAREeEPTA
MARMITAKO
1 Kg. Bonítol

(pot fer-se amb tonyina)
1 Kg. Patates

150 gr. Cebes
250 gr. Tomàquets madurs
200 gr. "Pimientos choriceros"
250 gr. Porros
2 dl. Oli
1 I. de brou de bonítol
0.5 I. Vi blanc sec

Julivert i sal

PREPARACiÓ
Poseu

en

remull els pimientos chori

ceros.

Talleu
dos o

daus el bonítol i bulliu-los
el bonítol i
reserveu el brou.
Peleu les cebes, talleu-les i ofegueu
les amb una mica d'oli fins que
quedin daurades, en una cassola de
en

tres minuts. Retireu

fang.
8

L'arguiñano s'hi hagués llepat els dits!

Peleu les patates, talleu-les a daus i
ofegueu-les amb la ceba. Afegiu-hi
el vi blanc, deixeu-lo evaporar una
mico-i afegiu-hi el brou.
Ouan les patates s'acabin de coure,
agregueu els tomàquets fets puré,
els porros tallats en rodanxes molt
primes i la polpa dels "pimientos

EL PATI
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choriceros". Deixeu-ho

coure uns

minuts.

Afegiu el bonítol i
sal i julivert picat.

amaniu-ho amb

Deixeu-ho coure cinc minuts i deixeu
ho reposar uns 15 minuts.
Serviu-ho en cassola de fang.

UN XIC DE CASTELLS

L'any passat la tècnica va apostar molt
fort, recuperant el quatre amb agulla i el
cinc a principis de temporada, i la tàctica
va donar els seus fruits. Aquest any s'ha
a
apretar l'accelerador a principis
de temporada i això ens ha portat fins a
la torre. Segur que era impensable un
començament millor del cinquè aniversari,
perquè encara que fem mil actes, on la
colla gaudirà més de la festa serà a plaça
fent grans castells. Aquestes han estat les
primerers actuacions del nostre aniversari:

tornat

20/01/96. Mitja Marató. Davant

l'Europa fem dos pilars simultanis per
després fer la torre i un quatre de sis amb
agulla net en el que és la primera actuació
del

nostre

nou

cap de colla.

28/01/96. Somontín

a la Torreta.
Dos pilars simultanis per fer entrar i sortir
la processó de la festa de la Torreta.

10/03/96. Mans Unides. En aquesta
[o clàssica actuació, ens acompanyen els
Castellers d'Esparraguera. Fem el quatre

Primer

de set, després de desmuntar-ne un, el tres
de set, el quatre de sis amb agulla i el
pilar de cinc. Comencem a escalfar motors.

vano

de 5 de la

temporada.
Actuació

d'inici del 5è
aniversari

17/03/96. Escola Bellavista. Tornem
a visitar l'Escola Bellavista, i
[o podem
sortir contents si

en

actuacions

com

aquestes sortim amb el tres de set, el
quatre i la torre de sis i el pilar de cinc.
Sobre el dinar no puc opinar perquè no
hi vaig anar. Queda pendent.

14/04/96. Festa Major del Figaró.
poble, la gent col.labora
a la pinya, la plaça, una de les més
maques .i acollidores que recordem, i és
Bon ambient al

que

protegits

del

Figaró

per les

muntanyes i el poble
als Xics

costa gens
quatre, el tres i

no

descarregar el
de set amb agulla,
de cinc.
visita al

Esperem
Figaró.

el quatre
acabant amb un pilar
que és pugui repetir la

21/04/96. Diada de Sant Jordi.
Cel.lebració del Cinquè aniversari.
AI Porxo, ¡untament amb els de Sants i
Sabadell, que fan castells de set,

descarreguem el quatre
l'agulla. De segon plat fem

de

amb
de
set molt ferma, la primera que veu la
Porxada, i tanquem amb el quatre de set
i el vano de cinc amb un terç nou al pilar
de cinc. Gran actuació de la colla (també
cal destacar el cinc de set de Sabadell i el
pilar de cinc per sota de Sants) i anunci
amb data del primer intent de quatre de
vuit per

set

una

aquest any. Ara,

a

torre

complir

a

l'assaig.

en

aquest establiment

trobareu tot el que
us

Joan

calgui

Prim, 165

-

per

a

l'esport

Tel. (93) 849 90 10

08400 Granollers
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NOTICIARI

ELS XICS

TAMBÉ

.

FEM ESPORT

Com tots sabeu el dia 21 de gener
fer la Mitia Marató Granollers la
Garriga i el Xics hi vam participar. Els
qui hi van participar van ser l'Abel
Simona, en Joan Pau Iglesias, en Doni
es va

Lleonart,

en

Frederic

Víctor Sànchez. La

amb

puicdes

sar a

baixades

prova les nostres

realitzats
van

i

van ser

estar entre 1

I per

l'any
Mitia

Monmany

cursa era

i

en

de 21 Km,

on vam

cames.

po

força bons, [o

que

CARNESTOLTES
es va veure una

pinya, però aquest

no era

gran
per a

cop,
fer castells si nó per a celebrar el
Carnestoltes. Aquesta idea va sortir
d'un grup de mares i d'una pubilla que
van
pensar de fer passar una estona
divertida als Xics, amb tres punts claus:
-Fàcil de fer
-Divertida
-Reivindicativa
Vam començar decidint quin tipus de
disfressa volíem fer per tal que no
tinguéssim feina per preparar-la. La de
mexicans va ser la que ens va semblar
més fàcil. Un grup de mares va
començar a mirar quin tipus de roba
podíem fer servir i unes altres van bus
car rnojoristes
per comprar els barrets
ens
van
més d'un viatge
costar
(que

I
119.000
la butxaca! Demanar
li al Rafa que, en un acte de solidaritat,
les cedeixi a la colla per començar a
fer calaix, seria massa però, com a
mínim, ens va fer propaganda i el nom
de la Colla dels Xics de Granollers es
va
poder sentir per totes les contrades
del Principat. Llàstima que fos abans
que Catalunya Ràdio comencés a

pessetones cap

dos membres de la colla. Només
faltava la coreografia; en això sí que
es va notar la inexperiència [o que va
fallar del tot. Malgrat tot, [o estem
pensant quina mena de pinya
prepararem per l'any vinent i, alerta,
que anem molt llançades!

tar

emetre

a

tot

....

a

Europa

i via lnternet!

PASTA GANSA

h 30min i 1 h 45min.

només animar-vos perquè
que ve hi hagin més Xics a la
Marató.

és clar!

Colomo,

Els temps

acabar,

Un cop més

cercavila, i amb la idea d'un pare,
guarnir un cotxe amb un "Xic
revolucionari", que el van dibuixar i pin
la

vam

ASSEMBLEA GENERAL

El dia 12 de febrer, en Rafa Fors, un
dels nostres intrèpits Xics va anar a visi
tar al
Migui Moto al seu concurs
radiofònic' Pasta Gansa". I ves per on,
que es va aconseguir endur un bon
grapat de pasta! Ni més ni menys que
119.000 pessetones! I tot gràcies a que
va
respondre correctament la setena i
última pregunta: Qui és el director de
la pel.lícula "El efecto mariposa"? En

El passat dia 15 de desembre, es va
celebrar, a l'edifici de la Guardia Ur
bana, l'Assernbleo General dels Xics.
En aquesta ocasió els assistents, uns 50
Xics aproximadament, van aprobar el

a la
temporada 96, els
resultats econòmics de la temporada
anteriori les actuacions de la [unte i de
la tècnica. A més a més els assistents

pressupost per

"Vivo lo Revolución!" Carnestoltes '96

per diferents pobles).
Ja teníem el material i vam començar
a tallar les
peces de roba, que en total
van ser 134
ponxos. En presentar la
idea a la Junta, va semblar que havíem
de portar alguna cosa que fes soroll i
es va decidir comprar les pistoles. Per

PROPERES ACTUACIONS
12 MAIG ANIVERSARI SANTS
19 MAIG ASCENC/Ó (GRANOLLERS)
9 JUNY CORPUS (GRANOLLERS)
30 JUNY SANT CUGAT
7 JULIOL ARENYS DE MAR
1 SETEMBRE FESTA MAJOR (GRANOLLERS)

Xics

Els Xics de Granollers feliciten
l'Handbol Granollers per la

Copa EHF consecutiva

10
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NOTICIARI
escollir el nou cap de colla per a
la propera temporada, en Ramon
Rovira, i la resta de components de
l'equip tècnic. També es va decidir la
composició de la junta que continuarà
presidint en Carles López. A part
d'aquest punts, els més importants, es
van discutir altres temes com
per
exemple anar al Concurs de Tarragona
en cas de poder-hi assistir.
van

En Salvador

CALÇOTADA
El passat dia 3 de març vàrem cele
brar per tercer any consecutiu la
calçotada amb rècord de participació:
170 persones!! S'havien fet càlculs per
150, però el mateix dia es varen apun
tar una vintena de persones més, i això
va fer que
manqués una mica de tot, a
de
pesar
que vàrem comprar 2.000
calçots, quatre xais i un munt de
botifarres; tot regat amb un bon vi i

Així es fa! Bona

feina!

cava.

Per properes activitats hem de recor
dar als indecisos que no esperin a
l'últim moment. Felicitem a tota
l'organització i agraïm la col.loborcció
de totes aquelles persones que hi van

participar.
ELS REIS D'ORIENT
Ara fa

aproximadament un any i mig
vaig conèixer els XICS. Estaven
preparant una activitat en la que jo no
vaig voler participar, però en la que
aquest any m'hi vaig ficar de ple. Us
preguntareu quina és cquestc activitat
que

especial, és la PASSADA DELS REIS
D'ORIENT que mercès a les bones
conexions amb els Xics passen per les

les cases, i agraïm la participació tan
de la canalla com la dels seus pares.
Agraïm especialment la col.loborcció
de la família Castillo que ens va oferir
la seva casa per tal de poder reposar
un
cop acabada la feina.
Bé, un cop dit tot això m'acomiado
de tots, esperant poder tornar a partici
par aquest any i que el proper potser
que els reis ens regalin a tots sigui el
del 3 de 8.

de la colla.

les

cases

una

que a hi ha molts
la colla i els pobres Reis han
hagut de donar moltes voltes, fins i tot
desdoblar-se, per tal de poder visitar
los tots.
Jo, a l'igual que d'altres Xics, vaig
ajudar aquest Mags en la seva feixuga
tasca portant els presents, avançats,
que anaven deixant a cada casa.
Aquest cop els presents eren: un llibre,
un
"pin faixa" i un magnífic potser de
l'última fita aconseguida pels Xics en
la seva diada: el 4 de 8.
Haig de dir, i no parlo solament com
a
patge sinó també de part dels Reis,
que vam estar molt ben acollits a totes
mica

especial jo

nanos a

de

si s'encomana! I

I'Àlex

i la

seguiu l'exemple

Núria, que d'aquí pocs

una altra anxaneta
del 200 l. FELICITATS A TOTS!
mesos ens

portaran

PRIMERA ESCOLA DE GRALLERS

EI23 de març passat, va començar, per n, la

LES NOVES GENERACIONS

de la Canalla

Aguest any potser era

veure

desitjada "Escola de grallers" que té com
a
objectiu principal aconseguir una colla de
grallers estable per als Xics de Granollers.

tan

tan

cases, per totes

fillo d'en Pedro i la Charo. Felicitem els
nous
pares i fem ganyotes als nens, a

Com a tots els cicles naturals, tot s'ha d' anar
renovant i

als Xics, és clar, això també passa.

Continuamentva arribant gent nova que, amb

el temps, consolida el seu lloc i s'hi queda anys.
El problema ve amb la canalla, ja que hi ha un
petit problema: la canalla CREIX. Com que això

ho podem evitar, hi ha gent se' n preocupa
i ens en va portant de nova: el veí, I' amiguet

no

de la nena, etc Però encara n'hi ha que van
més enllà i ens la porta des del seu naixement
...

(Xics amb pedigree, li' n diuen). Aquest és el
de dues parelles que fa poc ens han portat
la canalla del futur: en Salvador i la Rocío. Ell

cas

Les classes es fan el dissabte al matí a I' edinci

de Càrites, al costat del Pati de la Parròquia.
Actualment hi ha cursos de dos nivells però
està previst poderne fer nns a quatre. l' escola
està oberta a tothom, tant si es trada de gent
de lo colla com de fora. El curs és
quatrimestral i se' n faran dos per any. Tothom
que estigui interessat a participar en futurs
cursos, tingui el nivell que tingui, es pot
adreçar a qualsevol membre de la Junta per
demqnar informació. Ah! I a més, està previst
fer cursets de percussió.

és el fill d'en Ramon i la Núria i ella la
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EL

RACÓ

DELS

·MÉS

XICS

PETIT JOC PER ALS MES XICS
Per fer passar una estona

entretinguda als més xics de la colla, els hem proposat un joc que consisteix en

el següent:
Els hem donat una definició més o menys clara d' alguna cosa relacionada amb els castellers i els hi hem
fet dibuixar. Què dibuixaran? Què ens amaga la seva imaginació?

1) Peça de roba imprescindible per un bon casteller:

/'
,

'.MARC SERRA

-

MARTONA

TctK"-:�
SANDRA

2) 2 de 5 o de 6 amb folre:
SANDRA

MARTONA
MARC SERRA

3) Quin instrument sona quan l'anxaneta fa l'aleta?

h(J

��@I"
"

.�

MARC SERRA

MARTONA

lo"
o

o

.1!}
SANDRA

4) Què f agradaria pujar amb tu quan haguessis de pujar al castell?
SANDRA
MARC SERRA

MARTONA

12
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RACÓ

DELS

MÉS

XICS

No, no!! No us heu pas equivocat de secció. Aquesta secció no és "Eis Xics xerren". És "ELS MÉS XICS
DEMANEN". Hem preguntat a uns quants xics en què els agradaria convertir-se i seguidament els hem
donat el desig que ens demanaven.

Al Jordi Ruano, l'hem
convertit

en un

d'una altra

casteller

galaxia

La Susana

ens

ha

la
que
transforméssim en un
demanat

gran tauró

L'Albert Sala
,

vo

ser un

.

gran magic,

I la

li

Núria, sembla que

agraden

molt els

gatets

EL PATI
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L' ENTREVISTA

PEP PLANAS MARESMA

Benvinguts

temporada

a una nova

castellera que

només

novetats,
casteller, sinó també
no

porta moltes

ens

el món

en

la

en

nostra

re

vista que aquest any incorpora noves
seccions com aquesta que esteu

llegint. En aquest primer número de
la temporada us presentem una en
trevista que vam realitzar, el
diumenge 21 d'abril, al conegut ac

Pep Planas. Esperem

tor

que

us

agradi d' allò més i pugueu conèixer
un

xic més

EL

MÓN

A

DEL TEATRE

interessar-te

a

Vaig fer

no

aquest personatge.

quina edat
una

vas

pel

obra de

començar
teatre?
20n
d'EATP. I

teatre

a

de BUP amb l'assignatura
al mateix any vaig veure una obra
de teatre amateur de l'Esteve Banús,
La Ratera;
i

em

vaig quedar encantat

li vaig demanar

a

va

primeres

conduir

passes

a

en

fer les

aquest

món?

actor.

època molt exitant, descobreixes
totes les coses de l' ofici, tens menys
sentit de la

responsabilitat

ser

Què
que

vas

el més

important
aprendre en aquesta

va ser

primera etapa?
El plaer, per sobre de tot, fas les
coses amb certa
despreocupació. El
que no voldria perdre mai és
en

aquella època aquesta

...

personatge,
14

tens vergonya. Es

una

agafes com

a

alguna

cosa

models.

quines companyies has
estat aillarg de la teva carre

exitació

molt gran, miraves la sala, les
butaques, era un moment molt

ra

La

professional

com

actor?

primera, la companyia FLOTATS,

d' altres de França i de nou
Barcelona he fet espectacles que

després
a

pertanyien a cap companyia
excepte la última, L'Amfitrió, que és
no

del TEATRE LLIURE.

era

màgic

Quines obres teatrals han

interpretades pel Pep
Planas, ja sigui com a prota
gonista o en papers
estat

...

Quin ha
Quin record en guardes deis
inicis com a actor?
Melt macos! Ho associes amb sortir
al vespre, assajar fins tard Et dona
una activitat, el perill d' estar davant
dels companys, posar-te a la pell del

i les

que admires per

En

trusos.

teus

sones

...

I'exitació d'estar dalt de l'escenori:

per l'Esteve Banús que vaig
agafar l' afició al teatre; fins i tot
estava estudiant a l'Institut del Teatre
i vaig fer una obra amb ells, Els In

Va

formar-se com

l'Esteve Banús

que si mai tenia un paper, a mi
m' agradaria entrar en el grup i des
d' aquí ja no en vaig sortir més.

Qui et

MARESMA, a si ho preferiu, en PEp, que és com tothom el coneix,
li
agrada que li diguin Josep. Va nèixer ara fa 32 anys qels quals 20 ha
ia que
estat vivint a Granollers, tot i que actualment viu a Barcelona. Es fill del doctor
Josep Pianos, té dos germans i una germana. Ha estudiat a L'Estel, a La Parroquia
fins a 1 er d'EGB, i des de 20n d'EGB fins a 8è, a l'Escola Sant Jordi de la Roca. El
BUP i COU el va fer a l'Institut de Cardedeu. La seva formació universitària es
redueix a un any de medicina al Clínic de Barcelona, però aviat es decidí pel teatre
i anà a l'Institut de Teatre de Terrassa durant un any, fins que va marxar a França a
PEP PLANAS

sigut el

teu

modelo

mestre?
No tinc estrictament uns

mestres.

Sí,

hi ha molta gent a qui he agafat com
a model, per
exemple en Flotats que
m'ha influït a l'hora de concebre
l'ofici; jo l'admirava i intentava
aprendre'n molt. Hi ha moltes per-
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secundaris?
Aquí a Barcelona

en

són sis:

CYRANO DE BERGERAC, EL DES
PERTAR DE LA PRIMAVERA, CAL DIR
HO, CASIMIRE ICAROLlNA, EL REI

JOAN i la darrera L' AMFITRi'è),A
fora he fet «Renaldo de Montalban»,

1
1

I

L ENTREVISTA
Ferides mortals» i d' altres.

Actualment, quin és el

projecte més immediat
Dels personatges que has
interpretat, quin ha estat el
més costós?
Jo crec que tots m'han costat, per

exemple
recerca
no

a

L' AMFITRIO és

constant

una

perquè penses que

l' acabes d' agafar.

diferent,

més ric i interessant. Ha estat

el

el que ha estat-i

«quarentena»

T'agradaria

en

n'estic descontent.

no

món teatral?
Tinc

alguna

però fa de

cosa en

mal dir

teatre o

t

hagi

fer

una

De moment no, jo hi seré a temps.
Ara he conegut el mitjà. Ara

m'agradaria

fer

tele-movie.

una

GRANOLLERS

les obres que has
La teva experiència televisiva
es basa en Secrets
interpretat, de quina
en guardes un record
de familia. Quin re
"Es molt trist
més especial? Per què?
cord en guardes?
hi
no
De cap i de totes. Cada que
Molt maco, una
una m'ha servit per a evolu
un teatre a
experiència molt maca,
cionar en alguna cosa. Mai
un record
positiu.
Granollers"
no he hagut de fer
cap
Com valores el
espectacle que no em
vingués de gust fer. En totes hi he paper de l'Aleix?
Dins de qualsevol paper que hagués
après molt.
pogut fer en una sèrie televisiva,
El món no seria el mateix
l' Aleix està emmarcat per la
sense el teatre?
inexperiència d' entrar en el mitjà
I tant que no!
televisiu. El fet de fer un personatge
que durarà 190 capítols i que tu,
Podries viure sense fer quan comences, només en saps cinc,
teatre?
de capítols, que no saps com anirà i
viure
sense
teatre
Sí, jo podria
però que comences a conèixer una família
hauria de canviar de vida. Podria
ha sigut un mitjà al qual m'he hagut
fer-ho, però si puc continuaré fent d' acostumar i conèixer. El
teatre.
personatge de l'Aleix ha estat el que
ha estat per tota aquesta ràpida
elaboració. Si el fes ara, seria
De

a

sèrie televisiva?

...

Que t'omple més, el
la televisió?
El teatre.

tornar

I

EL

MÓN

CASTELLER.

Quin és el record més preuat
que tens de Granollers?
Els assajos de teatre al vespre, algun
dinar a l'Europa.
Què enyores de Granollers?
El Mercat dels dijous.

Plaça la Porxada o plaça Sant
Jaume?
La

Plaça de la Porxada.

Granollers?
20 anys, la família i els amics.
Què s'hauria d'acabar abans la
ronda de Granollers o el teatre?
No sé com estan els problemes de la
Ronda. El teatre és necessari que
s'acabi. Que Granollers tingui un lo
cal per assajar els grups amateurs, per
acollir gires teatrals Granollers és una
ciutat important i és molt trist que no
Què et

lliga

a

...

1
1
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Quin és el teu plat preferit?
M' agrada molt el menjar. Disfruto amb
molts plats. LES AMANIDES.

Escull

platja

o

Muntanya, perquè

es

muntanya?
respira més bé.

Què t'emportaries a
serta? Força llibres.

una

illa de

Un defecte i una virtud d'en Pep
Pianos? Un defecte, el control o la
mala memòria. Una virtut, la paciència.

Quina és la teva música
L' òpera

predilecte?
La

reportera

més "dicharachera" de la

colla,

en

acció.

L'última

condicions i

El lema casteller és: forca, va
hagi lor, equilibri i seny. Quina
un teatre a Granollers.
relació aplicaries a aquest lema
tens
del
món
Quina opinió en
en la vida diaria?
casteller?
Són paraules que abarquen molta
cosa. La combinació de les quatre
Jo no conec gaire el món casteller.
Recordo un dia que veient castells a la també es dóna en el teatre. Són uns
Porxada em vaig posar nerviós, però valors que han de tenir la justa mesu
ra. Aquesta combinació
m'agrada el risc que hi ha i
sobre tot la imatge de grup,
de les quatre paraules do
"Sifos
l' esforç col.lectiu, el contacte
nen un equilibri, una
casteller
entre la gent.
estabilitat. L' equilibri és la
que les anivellaria totes.
Què en saps dels Xics?
Que feu cinc anys i heu
Què et sembla el fet
aconseguit carregar un 4 de
que hi hagi una colla
8 i que avui heu fet una torre de 7.
castellera a Granollers?
Molt bé, els castellers és com una
d'una
família, tens representants de totes les
T'agradaria formar part
colla castellera?
edats. A mi el que m'agrada és l'esforç
M' agrada veure-ho. Hi participaria
comú per una cosa no material. Per
no tinc
no em podria
això m'agrada que hi sigui, a
però
temps,
comprometre. Però si un dia m'ho Granollers.
comenteu possiblement vindria.

tingui

un

facilitats.

teatre

És molt

en

trist que

no

en

hi

m'agradaria
puiar"

Si fossis casteller, en quina part
del castell t'agradaria estar?
M'agradaria PUJAR.

Pronostica el castell que faran
els Xics aquest any?
Descarregaran el4 de 8. És un gran

objectiu.
Montse

16

Garriga Pineda
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pel.lícula que

has vist?

En vídeo he vist MISTERIOSO ASESI

NATO EN MANHAITAN i al cinema,
LEYENDAS DE PASION i EXTASIS.
Recomana una pel.lícula. VIVE
COMO QUIERAS o lA NOCHE DEL
CAZADOR.

L'últim llibre que has

llegit.

En

llegeixo uns quants alhora,
THE

EL VESPRE,
HOUSE, ESCRITS

SPIDER

PORNOGRAFICS.
Recomana

un

llibre.

DÉJAlA QUE

CAIGA.
per les
les
i
escolto
les
vull
intuicions;
portar a
terme, són com «avisos» que tens. A

Ets

supersticiós? Una mica,

hi ha coses que em regalen i
les vull tenir perquè tenen una energia
que és bona.

vegades

quin color et decantes? Me
n'agraden molts, però em decanto pel
Per

vermell.

Què és per
camí al

a

tu, la felicitat? Un

qual tendir,

un

objectiu.

Quin és eilloc més llunyà on has

viatjat?

Per

quin

motiu?

A Arizona, de vacances, amb

d' allà que
família.

anava

a veure

un

amic

la

seva

Nou OPEL CORSA 1.7 DIÈS.EL

MENYS DE 4 PrES EL KM,
UNA REGLA DE TRES QUE No FALLA
dir-te que amb l'Opel Corsa 1.7 Dièsel
lOen economia? Les regles de tres ja no seran un

Qui
treuries

Perquè

et

un

donin
als

d'economia

...

aquí

DIÈSEL,

problema.
podràs donar tu
només un dipòsit
el quilòmetre.

en tens una

-,

que

DIÈSEL

PER ALS EXPERTS EN

homologat de 90 Km/h. segons tarifo vigent del combustible
Per vendes a flotes, consulteu el vostre Concessionari
Oficial Opel.

referents a

eI28-3-96.

lliçons

qui creuen que ho saben tot: amb
més de 1000 Km, menys de 4 ptes

OPEL
Dades

anava a

un consum

ENGINYERIA ALEMANYA AL SEU ABAST

\:I: : :HI: : : : : : : : : : : : :':': : : : : : :\: : :¡: : : : : \:\'\: :\'\¡: : : : : : :':I I: \I: :¡: : \: : : : : : : : : : : :\: : : : : :': : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \:\: '¡: : : : : : : : : : : : : : : : \:\:\:\:\:\:,: : : : : ¡:¡:\:\: : : : ': :': : ¡: : :': \: : : : : ': : : : :'\:\: : : : : I': : : : : I: : \: :'I: : : : : : : ¡: : : : :\: : : : : : : : : \: \: : : : : OPEL -Et
,

(

DISSABTES TARDA OBERT

I

AUTOMOBILS BERTRAN, S.A.
Ctra. Nacional
Prat de la

Riba,

152,

Km.

25,500.

Tel. 84941 33. GRANOLLERS

19. Tels. 879 61 66

-

879 45 49. GRANOLLERS.

CONCESSIO:'lJARIS OFICIALS OPEL, MIllORS PER EXPERIÈNCIA.
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PIT I COLLONS

RIVALITAT SANA ENTRE COllES?

Benvinguts

a

aquesta

nova

etapa que

El Pati. I amb aquesta nova
etapa la secció Pit i Collons pren un
nou tarannà, en el qual continuarem amb

comença

el

to

humorístic, però amb

concrets i més

realitzarem
actuacions

exemple
speakers.

específics. És
resums

uns
a

seria

temes més
a

dir,

que

sobre les

partir d'un tema. Un
aquell simposi sobre els

Bé prou de palla i anem més al gra.
Com ja heu pogut llegir, el tema

d'aquesta

revista és

la rivalitat

sana en

les colles. Doncs bé, anem a abor
dar-lo. Aquest és un tema bastant
tre

escabrós, ja

que quan

es

fa

una

entre-

la premsa sempre surt la típica
pregunta de : "Com són les relacions de

vista

a

la Colla

vulgeu),

XXXX0 (poseu-hi la colla que
amb les altres colles de la co

marca/
província/principat ".
Generalment, la persona entrevistada
quan sent aquesta pregunta ja nota algu
...

na cosa a

l'interior del

seu

estómac que

contrades)
amb la
la

a

mantenim

sana

de colles; només competim
veure
qui fa els millors

resta

plaça

rivalitat

una

a

castells, però sense barallar-nos". I jo dic:
I UN BE NEGRE AMB POTES ROSSES.
Això

hi ha

no

qui s'ho cregui. No podem

concebre el món casteller

petits "piques"

sense

aquest

colles del mateix

entre

nivell.

el fa regirar, però no obstant això, aquest
petit rebombori estomacal (potser produït
per les mongetes amb botifarra que s'ha

de les colles

menjat abans de l' actuació) aconsegueix
articular una resposta similar (en aquesta

pentinats similars als grups radicals del
futbol a causa de la seva avançada edat),

vida sempre

que

segueixen uns patrons,
desenganyeu-vos) a la següent: "No,
nosaltres

se

(o

"naltrus"

les

segons

Tot comença

en

els

sectors més

uns

bones

paraules de
en l'època
suport
de tal (poseu-hi un nom de cap de colla)
avui no ens haguessin fotut aquestes
malgrat

les

radicals

llueixen

(els quals

seves

"Nens,

com ara:

això

refereixen pas a les
sinó
a les que es fan amb
que
mengen
el braç)", són els primers en posar
botifarres

(i

no es

es

"cullerada al tema". Però, deixem aquests
sectors radicals, que no hi veuen més enllà

del color de les

seves

colles i

a

qui

no

els

fa vergonya reconèixer en públic o en
privat que "al enemigo ni agua", referint
se a uns

XXXXX

els

senyors que vesteixen de color

(poseu-hi

uns

un

i que s' enfilen

color)

damunts dels altres amb més

Desmuntant la

pinya

després de descarregar
un

4 de 7

CASA BASSA
COMICS

G

È

N

E

R

o

E

E

U

P

N

T

LLIBRES

CINEMA
JOCS ROL

Mitges, Mitjons, Slips, Pijames

Ah! i també faixes per CASTELLERS.
Teniu el

10% de DESCOMPTE

CI Barcelona 31 Granollers Tel. 879 61 80
Santa
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PIT I COLLONS

gràcia,

menys

els castells és

cosa

que evidencia que

de

una cosa

rivalitat,

clarament quina és la colla que ha
"guanyat". Més d'una vegada s'ha
arribat a notar una certa tibantor a la

com

tothom afirma; això, sí, si l'altre a altri
cau, millor per a nosaltres. A part

en algunes places les
i, fins
"aficions" han arribat a fer-se notar de
valent, fent que aquella plaça sembli un
combat, una guerra Clar que, allà rai,

plaça;

d' aquests sectors radicals, com deiem,
tothom afirma que la rivalitat és sana,

però

no

s'ho

creuen

ni

ells mateixos.

i tot,

...

1 és que, fins i tot aquells que en cercles
reduïts íntims (això, ara no recordo qui

ja hi

m'ho

dient que la rivalitat dels castells és sana,
perquè ha quedat demostrat que tothom

Així, doncs, que ningú

inspirar ) diuen que,
evidentment, hi ha rivalitat castellera,
però que a les places tots som una
va

...

la "Rivalitat sana" és

colla de la qual formen part, jo que en
cercles encara més íntims i més reduïts
(sovint una habitació personal i intrans
ferible amb una gran tassa blanca per

en

Aquestes

arribar

a

tot

lamentant-se

digui? És primavera.
fet, Mireia, ets ben original; tothom

sap que ha arribat la
fixa't com va la gent

i

cosa.

què vols que

-De

ser

massoquistes en potència, i donar-se cops
de cap contra la paret

primavera,

(fragment

Verge?

i per

menors

no

provocar alderulls

amb dues colles

ciutats

1 si no, fixeu-vos

en

a

pressa. Sabeu que la

presència de
a

les

més)."

periodístiques que fan a la tele (que
sembla que acabin de descobrir els
castells per omplir els espais que estaven
dedicats als diferents especials sobre les

-Ouon dic

les competicions del Barça i
elevar
la moral dels culés amb
així,
per
cultura popular). No sé com carai s'ho
fan, però sempre porten convidats de
colles conegudes en el món casteller com

-Suposo que deuen
nosaltres, no?

victòries

fort

cop de

1

a

punyal baix ventre.
les places? Doncs, el

com un

només cal

veure

mateix. Si

Concursos de

Castells,

diades de Colles grans, etc. on sempre
hi ha alguna "bufetada" que altra (i no
ens referim a caigudes) i on
podem veure

com

som

perquè balança?
-Perquè el primordial

-Si

tots

etc., etc.,

equilibri,
-Però

a

normals; hi ha gent que
pateix, que hi posa força,

coses

pensa, que

valor i seny.

la colla també hi ha

a

«estan

parléssim de la pinya, jo diria que són

que ens passem totes les
actuacions amagats, masegats, amb la

escorpí, ja
por al

per tal de no ser trepitjats
t'has
-No, nena,
passat. Els que ho passen
més malament són els de la Tècnica que,
cos

...

de segur, són
es

Capricorn, perquè cada
trenquen les banyes per tal
no

tremoli

la pinya

i

no

pateixi.
-I la canalla, la canalla per força ha de
ser
peixos. Ho han de ser perquè no pa
ren
quiets ni un sol moment, a més se'ls
exigeix ser ràpids com les sardines i

lleugers
-La

les

com

Pobres

anguiles.

.

és

Junta

s'expandeixen

càncer.

per tot arreu,

Aquests
allà

son

on

cal, mirant que no falti de res, ens
permeten gaudir de tots els luxes
-I per acabar, Les Mares. Han de ser
Aquari, ja que si la canalla són peixos,
elles són les peixeres.
-I tot i que pateixen molt, últimament
també les podem deixar soles, ja que es
unes

gladiadores

festes

....

del buen

,

que ni

comer»

«Los

les supe

'Com veieu aquest és el nostre article d'
aquesta revista. Avui, influenciades pels
astres

que ha

,

sobretot

branques,

la canalla.

pel

cometa

tingut el detall de

del nostre

per exemple els de tronc són ben diferents
que els de la pinya i tots aquests són

diferents

vegades

una

...

-També té

ells és

a

per

I' equilibri, tot i que de
ben desequilibrats».

ren.

colla és

esbojarrada, «laca», esverada,
etc

Balança.

-I

munten
ser

-Ouè vols dir? Que la

"colles rivals" i, quan els fan
l'esmentada pregunta, fan una competició
per a veure qui és el primer que nega
que senti

el

per Festa Major.
-I com són els Verge?

a

encara

tronc, jo diria que és

...

en

Verge em refereixo al signe
del zodíac. 1 és Verge perquè va néixer

en

l'evidència,

fer que tinc
nostra colla és
a

-Com que Verge?
-De fet, Ester, sempre estàs pensant
mateix!

les entrevistes

no

amb el Laure, que és de

no

criatures!

-Va, fem el que hem vingut

la

i si

....

gemegant uns "No pot ser que ens hagin
fet això, aquella colla de PIIIIIIIIIIIIIIIIT
censurat per

(Culli)

SOSPITO. ASTROLOGIA

-I

passada
i tot poden

utopia.

fet,

que el tronc

SECCiÓ

-Bé, jo, digues alguna

persones, fins

vingui

a

sabem de quin signe són
cadascun d' ells però, si parléssim del

-De

setmana

la

actuació.

pura

Jordi Palau

magdalenes
succeït

una

consolen plorant com unes
per els desastres que han

es

no em

vol el pitjor per a la seva colla rival i el
millor per a la pròpia. Desenganyem-nos,

germanor i fins i tot aquells que volen
mantenir una imatge honesta i sensata,
s' enganyen i enganyen el personal de

seure)

estan acostumats.

de la pinya,
canalla.

no

Hyakutake
l'any

visitar-nos

cinquè aniversari. Aquest cop
deures, tot i que estem esperant

posem
els resultats dels anteriors

(afanyeu-vos!).

Fins aviat:

S.S.

(Secció Sospito)

Sí, suposo que deuen ser de signes
diferents perquè, si et fixes en el Juanca,
no té res a veure amb el Mateu,
que és

-
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CÒCTEL

CASTELLER

Som els corresponsals de l'Agència In
formativa Castellera, AIC(que caic) i la
nostra intenció des d' aquesta secció és
donar uno visió de la realitat castellera,
del que es fa, del que es diu i del que es
comenta a les places. De tot el que, en
definitiva, cal saber per seguir el fil de la
temporada castellera. Les nostres fonts les
aconseguim
plaça, suant sota el
sol de les dues de migdia mirant castells,
i no com d' altres que posen el contesta
dor automàtic cada diumenge. La nostra

trepit¡'ant

és independent i imparcial i no
està a favor o en contra de cap colla.
Comencem:
Tot i sortir de la hivernació castellera

Agència

d' aquests últims

mesos,

ens

...

hem pogut

assabentar, pels nostres "topos" que tenim

les colles i per diverses fonts de
contrastada solvència, que hi ha hagut
canvis a la tècnica de moltes colles, com
per exemple als Castellers de Barcelona,
Cornellà, Montcada, als Minyons de
Terrassa i als Xics. Si alguna colla ha
canviat de cap de colla i no us ho diem
(que ja pot ser) és perquè el nostre "topo"
encara hiverna. Paciència.
Més actualitat: sembla que els equips
tècnics de diferents colles tinguin fantasies
eròtiques diverses, només imaginant-se els
castells que es comencen a pensar i a
a

febre dels 3 per sota, segons els ossojos
d'algunes colles darrerament. Ja ho
veurem. No obstant això, els pilars
continuen pisando fuerte.
I parlant de pisando fuerte, hi ha
algunes colles que sembla que es pensin
que la temporada acaba per Sant Joan, i
com saben els mestres vallencs, la tempo
rada comença aquell dia. Per demostrar
aquesta afirmació només cal veure els
castells que ja estan fent els Minyons, els
de Vilafranca, els Castellers de Barcelona
i els de Terrassa, Xics, Sabadell
Aquí,
qui no corre, vola.
El Racó de l'Aficionat Casteller:
La vida de l' aficionat casteller és molt
3 de 1 dels castellers de Sabadell.

Granollers,

totes

assajar. Aquí

en

teniu

uns

exemples:

descarregar el 5 de 9 amb folre i el pilar
de 8 (que com s'ha vist es pot fer), el 3 de
8 per sota i el 4 de 9 (castells encara fac
tibles) i després ja vénen elucubracions
mentals: el pilar de 7 i el 2 de 8 (sí, sí,
sense folre) i el 4 de 100mb folre i
manilles. Cal recordar, però, vistes
expereriències passades,

que

aquestes

elucubracions es poden convertir en
realitat. Per tant, no ens mullem el cul, però
esperem el millor.
Seguint la tendència dels últims anys,
han anat sortint més colles, fins i tot a
Castelló i a Mallorca (els Castellers de Ma
llorca i els AI. lots de Levant, de Manacor).
A Catalunya han aparegut els Marrecs de
Salt, els Castellers de l' Albera, els Vailets
de Ripollet, els Capgrossos de Mataró i
els Castellers d'Altafulla, de Sant Cugat,
de Sant Andreu de la Barca, de Sant Feliu,
de Martorell i de Rubí. Pràcticament és
impossible seguir la pista de tantes colles.
Farem el que podrem.
Així com l' any passat va existir la febre
pilonera, aquest any sembla que serà la

20

EL PATI

El Pati (Revista dels Xics de Granollers), 5/1996, p. 20 / Xics de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

2 ¡ ·4-96

dura. Cal

una

donarem
sobreviure
d'arreu del

preparació física

i

d'aquestes línees us
unes
pinzellades de com
a totes les
places castelleres

psicològica.

Des

i a quines actuacions cal
s'hi
què
pot trobar. Començarem
comentant les properes actuacions:
Festa Major de Cornellà: primera
setmana de juny. Possible veure 1 r castell
de nou.
Aniversari Castellers de Barcelona: 16 de
juny. Bons castells per anar fent rodatge.
Festa de Sant Pere a Reus: 22 de juny.
Espai de sobres a la plaça.
Sant Joan a Valls. No hi hem anat mai a causa
de la resaca de la festa de la nit anterior.
anar

i

país

CÒCTEL
Major de Terrassa: 30 de juny. Im
prescindible.
Santa Margarida i els Monjos: 21 de
juliol. Plaça dura. S'hi ha d'anar almenys
Festa

un

cop

a

Firagost

la vida a patir.
Valls: 7 d'agost. No hi hem

a

anat mai.

La Bisbal: 15 d' agost. Ja en parlarem.
Sant Magí a Tarragona: 19 d'agost.

Mola. Castells de nou.
El Catllar: 24 d' agost. Bons castells.
L' Arboç: 25 d' agost. Preparació o anticip
de Sant Fèlix.
Igualada: 25 d'agost. Castells de 8.
Sincerament, sempre hem anat a l' Arboç.
Sant Fèlix a Vilafranca: 30 d'agost. Cita
obligada. Cal rodatge previ. Principiants,
absteniu-vos-en.
Sant Raimon a Vilafranca: 31 d' agost. Per si
no n'has
tingut prou. Bons castells.
Festa Major de Granollers: 1 de setembre.
Per principiants que no van a Sant Fèlix.
Cada número comentarem una actuació i
plaça perquè sapigueu què us hi podeu
trobar. Avui farem la fitxa tècnica de la plaça
de La Bisbal, la diada del 15 d'agost:

Finalment

-Característiques físiques: plaça blanca,

molt de sol, ombra escassa i molt busca
da. Calor intensa.
-Posició recomanable a la plaça: a
l'entrada d'un garatge, perquè hi ha
ombra.
-Recomanable: ulleres de sol i visera.
-Bar: a la plaça n'hi ha un. És casteller.
Cervesa fresca fins a les dues. Un altre bar
a

la secció: Coses que

entenem.

de la mateixa ciutat? Ho podrien fer els
de Barcelona i Sants, Castellers i Minyons
de Terrassa, les dues de Valls Sabem,
però, que ja hi ha hagut alguna mena
d' experiència pilot.
-Ouino és la utilitat dels pseudònims que
es
posen algunes colles (Borinots,
Cargolins, Ceballuts" .)?
-Es produirà d'aquí un temps la
metamorfosi dels Capgrossos? Canviaran
de nom llavors?
...

gaire complicat.
múltiples opcions en

-Aparcament:

no

totes

direccions. Si no, a casa entre les 4 i les 5.
-Colles habituals: 3 colles de nou.
-Castells: de castells de 8 en amunt.
-Lema de la plaça: «Plaça més castellera
sense colla pròpia»
-Preu

estrenem

Aquí us traspassarem alguns
enigmes que la nostra humil Agència no
arriba a comprendre tot i els seus esforços.
Són els Expedients X dels castells:
-Per què no hi ha més colles que assagin
conjuntament? Per què no ho fan les colles
no

prop.

-Dincr:

CASTELLER

aproximat (sense dinar,
5): 3000-3500 ptes.

a

repartir

entre 4 ó

-Valoració:

* * *

Esperem suggerències

enigmes. Fins al
I Només per a castelladictes irrecuperables.
*
*
Interessant.
Si no tens res més a fer.
****
***
Si pots, no t'ho perdis.
*

Assistència

per
proper número.

aquests

AIC(QUE CAIC)

obligatòria.

�LAPEYRE
Le instalamos las puertas¡ las
las ventanas¡ la escalera

cocinas¡

•••

• GRANOLLERS
9HOO/13HOO

_

-

15HOO/19HOO
N. 152 Barcelona

Puigcerda,

km 24,9

• MATARO
9H30/13H30

_

-

16HOO/20HOO
Carni RAL 617
08302 MATARO

08400 GRANOLLERS

Tel:

(93) 75712

Tel:

(93)

Fax:

(93)

Fax:

(93)

849 37 00

68

757 04 20

849 55 88

Retirada de mercancias
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ELS XICS XERREN
Avui

podreu

comprovar, entre

1) Què faries

perquè

tu

•••

d'altres, les facultats lingüístiques d'alguns dels membres dels

tot

Granollers s' assabentés que és el Sè Aniversari dels Xics?

2) Tradueix el següent fragment a la llengua de la "Madre Patria"
d'en Cervantes). No s'hi valen adaptacions barates.
HEn

aquell moment el cap de colla
poseu-hi collons
una gla."

estrebades! Terços,
fumbre un pet com
VANESSA

un

i

mica)

una

No ho sé

...

...

FERNÁNDEZ
(anxaneta;
xic des de

any)

fa 6 mesos)

1) Faria moltes activitats i molta propaganda.
2) En aquel momento el jefe gritó muy serio:
'Levantador, arriba y sin pasarse! Tercios, po
ner
cojones que las muletas parece que no
aguantan!' Pero al fin el castillo explotó

nens de les escoles, els donaria pósters
diria que és el 5è Aniversari dels Xics.
2) En este momento el jefe del grupo llamó
mucho tranquilo: 'Achecador, arriba y sin
hacer golpes! Tersos, hacer fuerza que las
crassos están cansadas!' Pero al fin el castillo

1) Als

i els

cayó.

SERGI PALAU

PILAR

XAVIER

(crossa

GUIRADO
(pinya; xic des
de fa més d'l

PUJADES

xic
un

o

pinya;

des de fa
any i

mig)

any i

1) Inventaria una campanya publicitària,
pernjaria cartells, faria activitats perquè la gent
a venir. També faria un taller
original,
divertit per aconseguir més canalla
2) En aquel momento el jefe llamó (ai, no!)
gritó inteligentemente: 'Acolchador, arriba y
sin mover-lo! Los del tercer piso, poner colones
que las "crassos" (que potser et penses que

s'animi

...

trec

excel.lent, jo?) ya no pueden más' Pero
"castijo" cayó insensatamente.

de pronto, el

I

I
/

J±=

-

-

-

-

rJ

ti

-

-

1)

(lateral;

xic

des de fa

un

any)

mig)

Faria

una

tar. Faria

crida amb cartells per fer-nos

alguna

cosa

apoteósica

a

no

la

Porxada.

2)

En este momento el

lló

con

de la

chi

jefe
pandilla
ímpetu:'(espera elevador no,
oi?) Levantador, arriba y sin tropiezos! Tercios,
ponerle cojones que las muletas parece que
(se achafen? no, no!) se inclinan!' (costa, eh!)
Pero en conjunto el castillo hizo un estallido
mucho

...

....

como una

bombona de butano.

e�()�
,4�. Seuee�,
Og400�

16

7d. g70 7320

I
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va

MAITE

xic des

(pinya;

faria molta publicitat.
En aquel momento el cabeza de grupo chilló con
mucho coco: 'Levantador, arriba y sin hacer movi
mientos bruscos! Tercios, poner testículos que las
sobaqueras parece que (asti, que no em surti) les
empiezan a temblar los muslos!' Pero, de todos mo
dos, el castillo se metió un guarrazo apoteósico.

1)
2)

cridar amb molt de seny: 'Acotxador, amunt i sense fer
que les crosses sembla que fan figa!' Però tot plegat, el castell

de fa mig

any

(altrament dita la llengua

va

CLARA
SAPERAS

CATALÁN
(pinya; xic des
de fa

xics. Ara ho veureu!
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1) Aquí, al mig de la Porxada, faria un 4 de
tipus falla amb un marcador que fes el

8

compte enrera dels dies que falten per cele
brar la Diada del 5è Aniversari.

2)

En

chilló

momento, el cabeza de grupo
mucho sentido común: 'Elevador,

aquel
con

arriba y sin tirones! Tercios ponerle cojones
que las muletas parece que hacen higo!' Pero
esta fermosa construcción se hizo un pedo
como una bellota.

ELS XI.CS XERREN

MERITXELL

PEDRO CANELO

REMOLINS

(contrafort;

(crossa

a

des de fa

falca;

xic des de fa
un

any i

3 anys i

•••

ÀLEXSERRA
(segon i lateral;

xic

xic des de fa

uns

7

mig)

mesos)

mig)

1) Cremaria

tota

lo ciutat i quan lo
un local

reconstruissin faria que construissin
per ols Xics, pel seu 5è aniversari.

En ese momento, el coba de lo companyía
chilló concienzudamente: 'Aupador, pc'ribo
y sindar tirones. Tercios, poned testículos que
los muletos parece que se muer,en (o que se
están cagando de cansancio)'. (Es molt difícil,
eh!) Mos ol final (això és influència dels Jocs
florals), el castillo cayó de golpe y porrazo.

2)

invitacions per a uno botifarrada
de
de la Diada. Ah! Pera
l'actuació
després
els donaria el tiquet a l'actuació, abans, no! I
penjaria pósters i pancartes guapes a I' entrada

1) Primer de tot ho diria a TVG. També faria
cartells, buscaria lo complicitat de l'Ajuntament
i llavors per part de coda casteller, que ho faci

i sortida de Granollers.

2)

2)
jefe de grupo gritó:
'Acotxador, arriba y a agarrarse bien! Terce
ros, ponerle cojones que los muletas van flo
jos!' Pero al final el castillo ha rebentada como
un cristal.

legal del

1) Repartiria

En

ese

momento

el

córrer.

Yen

ese

preciso

momento

grupo avisó

con

el representante

gran conocimiento:'

Chaval, el de arribo, pa'riba y con ojo!

Terce

lo que tenemos los españoles por
unos desconocidos que no
aguantan!'

ros, poner

que

hay

Pero los elementos

no

fueron afines al deseo
con los

y el castillo no pudo luchar
elementos y se vino abajo.

popular

MARC FREIXA
(terç; xic des de
l/inici de la colla

MIREIA SERRA

ALBERT

(quart; xic des de fa
més de 4 anys)

SALAS

(dos;

xic des

de fa 5

1) Colocaria quatre figures en llocs estratègics
de la ciutat amb temes relacionats amb èls
castells i amb una explicació sobre el 5è
Aniversari. També aprofitaria el moments de
més activitat social de la ciutat per fer
més, faria un assaig de portes
obertes (abans de Festa Major) perquè la gent
de la ciutat captés l'ambient d'un assaig.
2) En ese mismo instante el "cap de collo"
dijo pensando lo que se desía: 'Venga,
"ocoíxcdor" arriba y finito!. Venga, "íerços'",
cojones que las "crosses" parece que se des
vanecen!' Pero todo plegado (no! no!) de re
pente, todo se fue al traste.
actuacions. A

1) Penjaria molta propaganda i els dissabtes
a

tota la gent de la ciutat i de la comarca que
és el 5è aniversari, fent castells i atacant la
a

gent amb tríptics.

va!

CD ROM

"Terços",

que difícil! Posaria posters a codo
donaria paperets a tothom a les
actuacions, etc. Passaria vídeos a les escoles,

1) Uala,

botiga,

faria tallers,

poner lo que yo sabeis que los

"crosses" parecen

flanes,

parece que

se

espachurran (totxa-ho, que quedo molt
malament!)' A fin de cuentas, el "castell" se

etc.

el cabezo de colla (es pot
mucho "senyo": (uf! que
dilicill] 'Achecador, arriba y sin hacer
"estrabadas". Tersios, poner cojones que las
muletas parece que hacen figas (ei, que he
suspès el castellà, jo!)' Pera toda en conjunto,
el castillo hizo un "pea" como uno "aglano"
(es diu així, en castellà?).

2)

aquellos momentos el cabeza a el en
cargado (no, no ha posis això!) chilló con mu
cha responsabilidad i serenar (ai, no! sereni
dad): "'Aixecador", pa'riba y que no se mue
"En

2)

En

ese

momento

dir això?) chilló

con

...

derrumbó.

•

INTERNET Ara

diumenges aniria a la Porxada i comunicaria

anys)

Términos de la

jerga

podrà "navegar"

castellera. Para más información consultar "El món casteller"

a

bon preu

Consulta, programes "interoctius",
educació, jocs, etc
...

ORDINADORS A MILLOR PREU!
COMERCIAL CLAPERA

MARIÀ MASPONS, 4 TEL.

8704542
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1 LA CIUTAT

TAMBÉ

la secció "Els Xics xerren" s'ha ampliat i a partir d'ara l'anomenarem "Els Xics xerren i la ciutat
també". Amb aquestes petites entrevistes volem sentir les opinions, idees, suggerencies, etc. que la gent de la ciutat de
Granollers té respecte a nosaltres, els Xics, però també respecte als problemes o a les activitats de la ciutat. També volem
aconseguir que aquesta revista no sigui només dels Xics sinó també de Granollers.
Com

podeu

veure,

preguntes que hem fet als tres primers entrevistats són:
Què
creus que hauríem de fer els Xics per promocionar-nos dins la ciutat de Granollers, per exemple,
1)
durant aquest any que és el nostre 5è aniversari?
2) Un dia ets a la Porxada mirant-nos i resulta que un dels baixos no arriba però l'actuació ha de
i
de baix. Què faries?
començar. El cap de colla et demana que ens donis un cop de mà que et posis
de
Granollers?
Creus que reben prou
de
les
entitats
culturals
actual
la
situació
creus
es
Quina
3)
que
o que és gràcies al mateixos membres de les entitats que sobreviuen? Aquest
de
les
institucions
suport
suport está repartit a parts iguals?
Les

JOSEP
saIx
; COSTA

(34

anys;
llibreter i

Tenir

un

SARSANY

MEDALLA

GRAU

(26

(41 anys;
comerç)

anys;

presentadora

local

estable,

cèntric. Això

i ho dic per

dóna molta vida,
experiència.
En un local es pot donar informació sobre
la col/a, s'hi poden fer actes, t'hi pots re
unir, etc. Ara vosaltres ia us heu consolidat
com a col/a i el que us falta és un local. A
més amb la gent que moveu, és molt
necessari.

m'hi posaria perquè s'ha de
saber molt bé el que fas. lsi m'ho demana
el cap de col/a n'hi ha per plegar! Fer
pinya sí, però fer de baix

2) No,

AMADEU

TORRES

de televisió)

membre
dels Blaus)

J)

MIRIAM

no

...

3) Aquesta pregunta és

més

complicada,

en sou, de
moltes
actuacions i molta
coneguts. Feu
promoció: samarretes, pósters, adhesius,
etc. Però crec que és bàsic que tingueu un
local perquè la gent sàpiga on sou, on ha

J) D'entrada, déu n'hi do com

d'anar a buscar informació, etc. És a dir,
haurieu de tenir una seu. Un altre sistema
seria això que ia heu fet, obrir la revista a
la ciutat i distribuir-la en l/ocs on hi passa
També
molta gent, com ara forns, etc
estaria bé que rebessiu més suport dels
...

mitians de comunicació; potser caldria
hi tinguessiu un espai fix.

que

"Creus que tinc l'aptitud
física adecuada per a fer-ho?" Em sabria
molt de greu que la cosa anés malament

2) Li preguntaria:

eh! Mira, està bé que rebin suport
econòmic de l'Aiuntament, però també pot
ser
contraproduent (t'ho dic per la meva
experiència amb els diables). A vegades,

per culpa meva, però en principi diria que
sí. Algun cop he estat a la pinya i l'ambient

l'Aiuntament, pitior per

és molt maco, està molt bé sentir-se part

la col/a. AI principi, per engegar, sí que
va bé rebre aiuts, però al cap de 5 anys

de la pinya. Ara, si m'hagués demanat
d'enfilar-me, li hauria dit que no!

com

més si posa

a

(com porteu vosaltres),

és la gent

qui ho

ha de tirar endavant. Seria. ideal que
poguessiu aconseguir un local traient les
peles de sota les pedres, sense necesitar
les

24

peles

de

l'Aiuntament.

que Granollers té un
molt actiu, inquiet i viu; hi
ha moltes entitats i se'n creen de noves.
Però els aiuts sembla que cada cop són
menys i ara encara més, amb els retal/s
dels pressupostos. Refiar-se de les
institucions no és bo.

3) Sempre s'ha dit
teixit asociatiu
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J) Se'n poden fer moltes de coses. Jo crec
important és l'anar de
Els
Xics teniu famílies
porta.

que la feina més

porta

a

senceres

que

us

acompanyen. La publicitat

perd, però la vivència i el contacte por
ta a fer una col/a ferma com la vostra. El
que sí que hi podria aiudar seria fer parti
cipar més a la gent, per exemple amb
petits tal/ers els dissabtes a les tardes, per
fer conèixer a la gent el funcionament d' un
castel/la disciplina que hi ha al darrera,
es

etc Encara que

després

no

s'apuntessin

a

la col/a, els donaria un coneixement i una
il.lusió de conèixer el folklore del país.

2)

Primer felicitaria el cap de colla per

creure

que io ho puc fer! Després li diria
sóc la persona equivocada. Si fos

io
qüestió de vida a mort ho faria.
que

Si més

no

la bona intenció i predisposició sí que hi
seria però l'elecció no seria la correcta.
Fer pinya, sí que en faria.

3) La veritat és que no en reben massa,
però de fet, el suport que es dóna a la
cultura mai no es suficient. Per mi, s'hauria
d'invertir més en cultura. Falten molts
milions per al tema cultural, folklòric i
esportiu. Ah! I pel que fa al vostre local,
penso que hi ha l' obligació moral per part
de l'administració trabar-vos un local.

PASSATEMPS

La foto d' aquest número gairebé no necesita

pistes, però per els qui encara
dubteu, aquí en teniu unes quantés:
1 Si quan era petita era tant belluguet com
la seva filla, els de casa devien anar de bòlit!
comentaris ni

-

LES7

2 Amb ella

quatre de tres

són

en

-

generacions diferents.

DIFERÈN CIES

3 Les ulleres amaguen
-

uns

ulls molt bonics.

Foto del número anterior: Mateu Capilla

Patrocinador del proper concurs: Congelats
Ventura.

DOCTORAMOR
Ja hi tornem a ser Tot seguit presentem un recull
de les peticions més interessants:
l'efecte Dimitri: he rebut milions de missatges
destinats a aquest exemplar únic. No els he inclòs
..

-

aquí perquè crec

que

la Revista que obri

busca't
-

aquesta

ne

és la

meva

feina i

algú vol donar un missatge d'amor,

si

un

una nova

que demani a
secció. Això sí, Dimitri,

guardaespatlles.

«Estimat cap de colla:
El teu cul em fascina, els

teus

sempre t'estimaré. Quan dius que
l'anxaneta baixi, el meu cor salta d'amor.

jo

Amb això, només et vull dir que T'ESTIMO.»
Apreciat! da admirador! a: el sentiment que desprèn
el teu missatge m'ha commogut. Estàs molt equivo
que

l'amor

en

no

hi ha

res

d'impossible.

Si estimes vertaderament el nostre atractiu cap de
només et dic que intentis endinsar-te més en el
món casteller i ja veuràs com despertaràs en ell aque

colla,
lla

passió ferotge de

castells. Però,
que et

quan un cap de colla parla de
si el teu cas és de timidesa, t' aconsello

busquis

l'hora d'iniciar

col.laboradors i feu

un

complot

a

una conversa.

Doctor Amor, volem saber

-

El
un

perquè

en

s'ha fet el quatre de vuit. Bea i Mireia.
problema és que na sabeu distingir entre

vostre

«Streap-tease»

-corn

a

fer castells. Per

tant, a l'hora de fer el quatre de vuit, concentreu-vos
en el castell i no en el
«pecho lobo» del Jk, encara
li està sortint la

que

ara

una

quart).

vena

afeminada

(aviat

serà

Sóc un quart del 4 de 7 amb agulla i
voldria demanar-li consellsobre un proble
sentimental. Resulta que el primer dia
vaig arribar a la colla em vaig enamo
rar d'una noia. Però quan m'hi vull acos
tar, llavors em toca pujar. A més, ella fa de
crossa i per tant, la nostra comunicació és
força difícil, ja que si li vull dir alguna cosa
ha de ser a través de la resta del tronc i em
ma

que

fa vergonya. Què puc fer? Ajudi'mI
El teu problema és difícil de resoldre, però tot i això,
he pensat en tres solucions diferentsr: la primera
podria ser que passis del rotllo de pujar i et dediquis
a

fer de

els que fa I' Abel- i

una

sirn-

tindries possibitats
sinuosament amb ella. la segona

dau; d'aquesta

de

manera

refregar-te
podria ser que tinguessis
un xec

Juanka es descamisa davant nostre a l'hora
de fer castells. Després es queixeran perquè
no

que, per damunt de tot, hi venim

-

ulls són verds
com la camisa dels castellers de Vilafranca.
Ja sé que el nostre amor és impossible, però

cada, ja

ple insinuació MASCULINA cap a vosaltres. Sembleu
dues papallones al voltant d' ell. Haurieu d'intentar
establir prioritats a l'assaig, ja que no sé si sabeu

en

blanc

(qualsevol dilluns,

una

petita

conversa

-amb

la mà- amb la tècnica de tronc
de matinada, al cafè) per tal que

a

que
a

no

sigui

ni dimarts ni divendres ni dia

d'actuació

vigília-.

Jo de

tu

confiaria

no

missatges

massa en
passar els teus
través del tronc, ja que ja se

amorosos a

sap que sempre es targiversa la relitat i la tafaneria
castellera alimenta moltes boques.
-

«Abans de

res,

cal dir que sóc molt

vergonyós i em costa iniciar-me en facetes
desconegudes per a mi de la vida castellera.
Per tant, doctor, m'agradaria saber quan
m'atreviré a sortir d'una punyetera vegada
de sota la pinya sense tenir cap vergonya
dels contactes carnals que he rebut

...

culs, culs que toquen pits

(mans

quin
vergonyós.
T'aconsello que surtis d'una vegada de sota la pinya,
que sinó el pi es pot podrir. No has de tenir vergonya
dels contactes físics que puguis tenir a sota la pinya,
que toquen

escàndol!}.»

...

El

que això és el pa de cada dia dels castellers i
sempre són ben intencionats. El teu problema és que

ja

tens

una

cosa

manca

d' estabilitat

que fa que

fregament

a

una

no

psicològica enorme,
distingeixis entre un lleuger

«sovada» aferrisada. Hauries

d' estudiar anatomia amb
tar

distingir

les parts del

profunditat i després inten
cos.

ella

pugés. Així tindries la «teva» crossa al mateix
pis que tu i cara a cara. la tercera, i la més efectiva,
de la teva vergonya,
ella i la convidessis a una vetllada a
amb la llum de la lluna plena -però sempre

seria que et
t' encaressis a

la

platja

desprenguessis

Nota: Tots els consells

aquí donats són fruit de la
imaginació; demano disculpes si he ferit I' orgull
d'alguns dels lectors i pacients.
meva
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.lY.?.l!.f!:. TARGETA
.MIRÓ-.MASTERCARD
LA

TARGETA

SENSE

DE

CANVIAR DE

MASTERCARD,

PODRÀ DISFRUTAR,

BANC, GRATUITAMENT I SENSE CAP

ANUAL, DE TOTS ELS AVANTATGES DE COMPRAR EN

COST

MÉS

MIRÓ

ARA, AL SOL.LICITAR

DE 300.000 ESTABLIMETS DE TOTA ESPANYA I EN

12

MILIONS

EN

TOT

L'INSTANT I PAGAR EN

EL

MÓN,

CÒMODES

GAUDIR

MÉS

CRÈDIT

DE

A

MENSUALITATS A PARTIR

DE 5.000 PTES. AL MES

I

II
Hispamer

Posi's

01

000001

NilEVES

GARCIA

01

3

NAIDAl

Miró
a la butxaca. t
CAO,UCA'

08/95

I

.,

I

p

1
1

:
.",

Es
.......

.

GRATUITA

SOL.LICITI-LA!

Plaça

�

MIRO

de la Corona,19 Granollers
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ESTADISTICA
TEMPORA D A 1996

CASTELLS DE SIS
CASTELLS ASSOLITS

INTENTS

DESMUNTATS

LLENYA

CARREGAT DESCARREGAT
8

PILAR DE QUATRE
PILAR DE

QUATRE

QUATRE

PER SOTA
1

DE SIS*

1

TRESDE SIS

QUATRE DE SIS

1

AMB AGULLA

1

CINCDESIS

TRES

DE SIS PER SOTA

1
13

TOTAL
*

A més cal

afegir tres quatre de

sis net.

CASTELLS DE SET
CASTELLS ASSOLITS

INTENTS
DESMUNTATS

PILAR DE

LLENYA

CARREGAT DESCARREGAT
5

CINC;

PILAR DE CINC PER SOTA

f

TORRE DE SIS

QUATRE

3

DE SET

4

1

TRESDE SET

QUATRE DE

3
2

SET AMB AGULLA

CINCDE SET
TRES DE SET PER SOTA
1

TOTAL

17
CASTELLS DE VUIT
CASTELLS ASSOLITS

INTENTS
DESMUNTATS

LLENYA

TORRE SE SET

CARREGATS

DESCARREGATS
1

QUATRE SE VUIT
TRES DE VUIT

TOTAL

1
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Lo

va a

disfrutar.

\
\

5

PUERTAS

Honda Civic 5 puertas
16V, 90CV a partir de 1.940.000 Pis.

Hay

un

HAY UN CONCESIONARIO HONDA CERCA DE USTED

Germán Motors, S.A.
Autovia de l'Ametlla, km.

0,200, Pol. Font de/ Radium. Tel. 8466333,

GRANOLLERS, Barce/ona

28
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