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Anem de festa.
Al Banc Sabadell estem amb

de festa. Per celebrar-ho

anem

la tradició, estem amb la cultura

junts gaudir

i amb el saber

dies inoblidables.

popular.

sabem que això és molt
tant per

a

i

I també

impor

Anem

on

tots

vostè

vostè.

Per això

en

aquests

plegats

d'uns

vagi.

Anem de festa.

moments
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EL PATI
LA REVISTA DELS

EDITORIAL
Benvolguts Xics,

XICS DE GRANOLLERS
Primer de tot volem felicitar la colla pel preciós 4 de 8 que vam descarregar l' 11 de
setembre a Llinars i per les torres de set que estem descarregant com xurros (més

carrer
Espí i Grau
(Casa de Cultura Sant Francesc)
08400 Granollers BCN

d'una colla ho

CONSELL REDACTOR

Des d' aquí, i com ja hem fet en altres ocasions,

Corme Pratdesaba

de tots

FOTOGRAFIA

Josep

M. Solos

ESPECIAL

discussions,

Jordi Cirac
Jordi Contreras

Garriga

Joan Pou Iglesias
Andreu Merlos

Nogueres

Jordi Oliveras
Jordi Palau

Josep Sardanyés
Sospito

COUABORACIÓ
Ajuntament de Granollers
Generalitat de

Departament

cada número de la

etc. que tenim entre prova i prova, durant les actuacions o al bar

després

de

contrast

d'idees, sempre que es facin civilitzadament, són bons per tirar endavant

qualsevol grup de persones i com més gent en pugui participar millor.
De tota manera, també voldríem remarcar que l' apartat d' opinions vol ser
precisament això, un lloc on expressar les diverses opinions de la gent de la colla
i no pas un lloc on escriure-hi qualsevol cosa que ens passi pel cap. Hauria de ser
una secció mínimament seriosa, cosa que no vol dir que hi hagi opinions més
còmiques o gracioses que d' altres. La revista ja té d' altres seccions de caire més

Doctor Amor

Secció

ja sigui

l'assaig. Ja que tenim un mitjà com larevista on podem expressar les
nostres queixes, opinions, felicitacions, etc. aprofitem-lo i traiem-li tot el suc
possible. D'aquests articles d'opinió que ens doneu se'n poden treure moltes
coses, tant la tècnica, com la junta, com qualsevol membre de la colla. El debat i el

Marc Freixa

More

que,

agradaria agrair la col.laboració
revista o esporádicament, ens

ajuden amb els seus
alguns punts que ens sembla que ens ajudaran a millorar la qualitat de la revista.
En primer lloc, i pel que fa a l' apartat d' opinions, demanaríem a la gent que fos
més participativa i traslladés al paper tots aquells comentaris, propostes,

J. Manel Pérez
Tei. 8791516

Montse

aquells

ens

escrits i articles d' opinió. Tanmateix, voldríem deixar clar

PUBLICITAT

COUABORACIÓ

avui voldríem parlar de

afecten la revista més directament.

temes que

Abel Simona Tei. 87008 80

voldria!). Però, a part de les felicitacions,

Catalunya

de Benestar Social

som conscients que, sovint, les seccions
d'articles
tipus
que rebem i que llavors s'ha de
jugar amb les seccions que hi ha, ja que allò que no podem fer és anar obrint més

humorístic o informal. Tanmateix, també

EDITA:

actuals no donen cabuda a tots els

Xics de Granollers

Colla Castellera

i més seccions.
EL PATI

no

l'opinió

dels

els treballs

es

responsabilitza

seus

co/.laboradors

publicitaris

de
en

i periodístics,

ni s'hi identifica necessàriament.

Per tant, us demanem la vostra col.laboració tant a l'hora d' escriure
de cenyir-vos
.

una

mica

a

l' estructura de la revista, que intentem

seva

.

Moltes

gràcies i animeu-vos!

venda.
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ELS XICS I LA FESTA MAJOR

definitiva, los responsables de
gran año,

Major de Granollers és,

La Festa

esdeveniment únic i
molt especial per a tots nosaltres.
Són dies molt intensos, dies que
exalten molta diversió, molta
imaginació i molt bon ambient. Els
carrers són
plens de gent, molta gent
surt
al
carrer
que
per passar-s'ho bé.
Un altre gran esdeveniment és la
colla dels Xics de Granollers, forma
da per gent de totes les edats que

dubte,

sens

un

s'uneixen per

pujar ben

un

amunt

mateix

fins

a

objectiu,

tocar

el cel.

Aquest objectiu comú suposa
grup ben cohesionat; és com si

un
es

tractés d'una gran família amb trenta
pares, trenta mares i vuitanta o

ponemos manos a la
la temporada 96 que es la
nos

obra con
del V Aniversario de la colla, por lo
cuallos objetivos de la colla son muy
importantes. Con interés y mucho tra

bajo conseguiremos cumplir nues
tros objetivos, tanto a nivel de la Jun
ta, que está trabajando extraordina
de la Técnica, que

riamente,
con la
juventud que atesoran y con
las ganas de trabajar que tienen, si
todos los apoyamos conseguiremos
el objetivo principal, que es de pasar
de ser una colla de 7 a ser una de 8.
Sólo pensarlo se me ponen los pe
los de punta, ¿os imagináis la V Diada
de la colla? 3 de 8, 4 de 8, 2 de 7 y
pilar de 6. Sería increible, pero odecomo

fills.
Els Xics de Granollers, per ells
mateixos ja són sinònim de gresca i
amistat, per això la combinació Xics
Festa Major és realment explosiva.
És la millor combinació per
assegurar-se uns dies realment
increïbles. La cercavila, l'actuació al
final de la cercavila, l'actuació del
noaranta

diumenge, etc., són
especials, però no només

moments

ho són els
la gent de

esdeveniments castellers;
la colla que et trobes pel carrer, al
ballo al sopar de germanor (tot i que

de mala manera per
el
aconseguir tiquet a última hora; o
sinó, pregunteu-ho al Civet o a la
Yoli). En fi, tota la Festa Major és molt
especial, però de segur que és molt

hagis

més
com

suat

si pertanys a una colla
la nostra, els Xics de Granollers.

especial

Josep Sardanyés
TEMPORADA96

Acabada la

temporada 95, con los
objetivos cumplidos y con un gran
éxito por parte de todos, Junta, Téc
nica y todos los Xics, que son, en

4

este
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más

no es

sueño sino

un

una

posi

bilidad que podemos conseguir con
el trabajo de todos.
Mejorar a nivel de tronco, que con la
base del tronco del 4 de 8 es perfec
cionar individualmente. Seguir traba
jando en los castillos de 7. No tan
nuevas
incorporaciones en el tronco
para que el número de

de recambio

sean

posibilidades

mayores. Buscar

difícil yen la ac
muchos; ade
más, si contamos que los ensayos
tienen que ir encaminados a hacer
muchas más pruebas de piñas y que
el número de actuaciones será ma
yor, vamos muy justos de bajos.

bajos

es una

tualidad

no

tarea

tenemos

IIIII·Anl·marosllill
....

.....

La

piña

es

de lo más importante y

debe tenersele un gran respeto por
que es la base del castillo. Con una
buena piña podremos conseguir to
dos los objetivos que nos propon
gamos. En la actualidad tenemos
una buena
piña para castillos de 7.
La incorporación de nuevos compo
nentes de los Xics sería muy impor
tante para cumplir los objetivos de
este año.

(Aquí quisiera

hacer

un

in

el tema de las piñas porque
que es importante que cuando

ciso

en

creo

está realizando una prueba en
los ensayos todo el mundo esté
ATENTO pues puede ser perjudicial
se

para todos ya que si estás despis
no estás
preparado para reci
golpe y, lo que es peor, los críos

tado
bir el

hacerse mucho daño. XICS
consigamos entre todos que esos

pueden

tres

o

cuatro

despistados

estén aten

tos y se conciencen de los impor
tante que es para todos los Xics sa

ber hacer castillos).
y de los peques, nada que repro
char; són unos fenómenos con los
que
mas.

no creo

que

¡Ánimos

tengamos proble

campeones!

Domingo Menchén

JA EL TENIM!!

Ja el tenim! Ja l'hem descarregat!
Felicitats Xics. Felicitats pel treball
que hem anat fent aquesta

temporada,
moment)

la que ja portem (de
de set i hem
el quatre de vuit (que

en

nou

torres

descarregat
no serà l'últim). Encara que alguns
de vosaltres hagueu pensat que el
podíem intentar una mica abans de
Llinars, plaça de castells de vuit
gràcies a nosaltres i poble al qual
hem d'estar en part agraïts perquè
cada any hi hem pogut anar a fer
castells, penso que ha valgut la
pena esperar

una

mica i intentar-lo

4 de 8

descarregat a Llinars.

Renoi

quina alegria!

quan hem vist la possibilitat de
descarregar-lo. I és així la forma en

vol dir folrar? Vol dir que hem de

què hem de

portar més gent nova

continuar

avançant per
poder arribar a ser una colla gran.
A partir d' ara, hem de tocar de peus
a terra i continuar treballant per poder

repetir aquest quatre de vuit aillarg
de la temporada i a més assajar de
forma més seriosa que fins ara el
tres de vuit, encara que com sabeu
el tres és un castell que és força més
difícil que el quatre. A més, aquest
final de temporada haurem de
començar a assajar folres. No, no
ho dic de broma. Si de cara a la
propera temporada volem intentar
el dos de vuit, hem de començar ara
a veure com funcionen els folres i

aprendre

a

treballar-los. Però,

l'assaig i ser
podrem arribar a
a

hi tots. Amb això
ser realment una colla de vuit. A més
també ens cal canalla, ja que com
heu pogut veure aquest any hi ha

hagut

poques

incorporacions

respecte a l' any passat.
Doncs, bé, espero que aquest final
de temporadasigui tan exitosa com
esperem tots.
Ramon Rovira (Cap de colla)
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què

5

OPINIONS

Enhorabona Xics.

Després de descarregar

per

prime

vegada el Quatre de Vuit l'onze de
setembre a Llinars, m'he posat una
mica sentimental i m'ha vingut de gust
escriure un article seriós (per prime
ra
vegada i sense que serveixi de
precedent). I es que vull felicitar i do
nar les
gràcies a tota la colla pel nou
triomf.
I perquè sóc concient de que quan
ra

pinyes ens deixem de cantar
gent, procuraré ara, amb més calma
no deixar-me a
ningú.
Felicitats i gràcies canalla, la que va
pujar al quatre i la que no ho va fer.
Perquè en els castells vosaltres hi

article
d'opinió, ja sigui membre de la colla o
no, pot donar el seu escrit en un
disquet al Consell redactor de la re
vista o el pot enviar a la següent

I finalment felicitats i

adreça:

gràcies a la Jun
la
al
nostre president
ta,
Tècnica,
Carlos i al nostre cap de colla Ramon.
Felicitats i gràcies a tots, colla, i ara a
pel Tres de Vuit!
a

Oriol Guinart
Pinya de/4 de

8. Tothom és

important a/hora de fer
e/ castell. Si escoltéssiu a/ pallús de /0 mà aixecada.

paraula.

Felicitats i gràcies tronc. Per aguan
tar les estrebades, per posar il.lusió i

esforç

quan pugeu i per

no

perdre

aquesta il.lusió quan no pugeu.
Felicitats i gràcies baixos. Pel vostre

patiment que permet la nostra alegria.
Felicitats i gràcies agulles, rengles,
mà i mans, laterals, i segones, terce
quartes d' aquests. Nosaltres
sabem que en aquell castell vam fer
una bona feina.
res

i

Felicitats i

crosses, daus,
i cordons. No us

gràcies

falques, angles
penseu que

perquè

no us

cantem

valorem la vostra feina.
Felicitats i gràcies als qui

pinya,als fotògrafs
que estan amb la

i

no

grabadors,

canalla,

i

no

fan
als

als que

Fundada al 1876

EL

MÓN

DEL LATEX

CI Nou, 10 Tel. 87961 6908400 Granollers
-

6

Tothom qui

vulgui publicar
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un

Casa de Cultura Sant Francesc
XICS DE GRANOLLERS
CI Espí i Grau núm. 1

O84OOGranoilers
signat amb
congnoms; els articles que
L' escrit ha d' estar

cantem

teniu l' última

NOTA DE lA REDACCiÓ:

controlen el castell. La vostra feina
també és important.
Felicitats i gràcies als que no hi eren i
als lesionats tot i no participar
directament en aquell castell també
l'heu fet possible a l' assaig.

estiguin

no es

publicaran.

nom
no

i

ho

UN XIC DE CASTELLS
mínims bastant mínims. To
La colla ha tornat a fer història en el
món dels castells descarregant el pri
mer carro
gros. Això només és el

quatre de

agulla

més del pilar de
una actuació on

a

cinc, en
cal felicitar els de pinyes
per la imaginació.

resultat de la feina diaria i constant ben
feta, de la il.lusió i ambició per nous
castells, sentiments que com cada any
es respiren als ossojos. Cal continuar
aquest bon camí, cal ossojor folres i
cal anar pel tres (el fem a no, potser
això en definitiva és el que menys im
porta) i per tot això, cal anar a l' assaig.

30/08/96. Cercavila
Festa Blancs i Blaus. In
,.-

terminable

accident,

....

a

causa

sota

aquest any el

�

davant

Després plantem

amb

agulla

30/06/96. Festa Major de
Premià. Comencem aquesta doble
sessió conjunto amb Barcelona amb
la torre, el cinc, el quatre carregat i
dos pilars de cinc. Aquestes alçades
de temporada l'únic emocionat de la
torre és

esperar per

veure

si

es mou a

no.

30/06/96. Diada de Sant Cugat.
A la tarda i

col.lectiva
set

després d'una migdiada
plantem de nou la torre de

(emocionat,

es va moure una

mica),

el quatre amb el pilar, el tres i el pilar.
Per cert, aquest any anem torça
malament de pilars de quatre.

h07 /96.Ens
Polnyà.

07

Sant Joan
a
24 06/96.
Montornès Nor. El talismàn no és
una cançó. Es un barri que ens va evi
tar el pinya de cinc més cantant de la
colla. A més plantem una torre de set
per treure'ns l'espina de l'any passat,
el quatre de set net i el pilar. Gran
ambient, bona pinya i al micro
l'speaker més estimat de la colla.

Festa

Ma�or

de Parets. Actuació
amb més castells que públic. Tres de
sis net aixecat per sota, cinc de sis,
quatre i tres de set i pilar de cinc.

l'Ascenció. Actuem amb els Castellers
de Terrassa a la nostre segona Festa
descarregant la torre, el cinc, el quatre
amb agulla i el pilar de cinc. Gran
actuació. La nota negra: la lessió d'en
Ventura després dels dos intents del
quatre de vuit.

quatre

Blancs i Blaus.
Am
Barcelona i Sants
tornem a millorar com cada
any la nostra actuació de
F.esta Maior. Torre, cinc,
quatre amb agulla i dos
pilars de cinc. Ens
acompanyen els Gegants
Galí i Biscarri que per ce

Espanyolista

19/05/96. Festa Major de

un

molt [ustet.

01/09/96.
05/05/96. Festa de la Penya

plaça.

plu]o
pilar és

exposició

Bellavista. La relació de la colla amb
aquest barri sempre ens ha donat bons
fitxatges. Es per això que cada any ens
hi passem. Plantem un quatre de sis
net, la torre i el tres de sis i el pilar de
cinc. Correcte per la gent que hi érem.

rep aquesta

d'un

la

de la nostra
i de cinc. El pi
lar caminat, al meu parer,
el millor que mai hem fet
per la tranquilitat i fermesa.

04/05/96. Festa del Barri

12/05/96. Aniversari de Sants.
Juntament amb els amics de Sants i els
companys de Vilafranca fem sense
gaires problemes la torre, el cinc i el
quatre de set, a més del pilar de cinc.
Gaudim del pilar de Vilafranca i del
bon ambient amb el qual sempre ens

sis amb

rre, tres i

Festa

Major

de

trobem amb els

lebrar el nostre éinquè aniversari avui
porten la camisa dels Xics.

08 09 96. Festa Ma'or de
Sa ade
Gaudim del primer carro
carregat dels meteòrics Saballuts i dels
grans castells dels Minyons, els quals
ensopeguen per molt poc amb el cinc
de nou. Nosaltres amb el cap al quatre
de vuit fem la torre, el cinc i el quatre
de set més el pilar.
.

11 09 96. Festa Ma 'or de
L inars. Ens acompanyen aquesta
vegada els Tirallongues. S' obre de to
rre. La tècnica diu
que avui és el dia.
La decisió agafa per sorpresa a la co
lla que no té temps de passar-se nervio

descarrega un quatre de vuit com
l'haguéssim fet quinze vegades(ni una
més ni una menys). Emoció, plors,
abraçades i diada pel record. Potser
sa, i

companys de Sants en una nova plaça,
per cert, molt calorossa. Tres i quatre

si

de set. Segona llenya de la tempora
da amb la torre de sis carregada. Cal
no arriscar tant i tirar
sempre la de set.
El pilaricu, com sempre de cinc.

només fem castells per estones

EL PATI

El Pati (Revista dels Xics de Granollers), 10/1996, p. 7 / Xics de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

com

aquesta. Carreguem el cinc, [o feia dies
que la cosa es movia massa, i marxem
ben contents amb el pilar de cinc.

7

ARA FA 5 ANYSHISTÒRIA DELS XICS DE GRANOU1RS
De ben segur que

de la colla

hi ha molta gent, tant
que no sap d'on vam

encara

de fora,
És per això que en aquest apartat
dedicat al5è Aniversari de la colla, aprofitarem
com

sortir els Xics.

per fer-vas-en cinc cèntims.

Tot

va

començar quan

colla dels Blancs

va

un

grup d'amics de la

decidir que

aquell

any, el

1990, farien castells per Festa Maior. Més
endavant, allò que en principi era un acte més
dins de la rivalitat entre els Blancs i Blaus va
esdevenir una activitat totalment desvinculada
dels Blancs, i [o no exclusiva de la Festa Maior.
És així com van néixer els Xics de Granollers.
La primera actuació com a Xics va ser al gener
de 1991, a Valls, en motiu de les Festes de la
Candela. Allà vam fer el nostre primer pilar de
quatre a plaça. No va ser fins al cap de mig any
(Festa Maior de 1991) que vam aconseguir el
primer 3 de 6. El cap de colla d'aleshores era en
Joan Contreras (el primer cap de colla deis Xics).
Durant les temporades de 1991 i de 1992, vam
aconseguir descarregar tots els castells de la
gamma de sis: el tres de sis, el quatre de sis, la
torre de sis, el quatre amb l'agulla i el cinc de sis.
Però el castell més important de la temporada 92
va ser el4 de 7 que es va aconseguir, per
primer
cop, durant el bateig de la colla, celebrat a ?????
de 1992 (el bateig significa el reconeixement ofi
cial dins el món casteller). Els nostres padrins
van ser els
Minyons de Terrassa i els Castellers
de Barcelona. Actualment, el bateig dels Xics es
commemora amb la Diada de la colla.

amb

cap de

aconseguir (I' 11 de setembre, altre cop) la prime

colla, en lordi Contreras, i amb la mirada fixada
en els castells de set. La primera fita
important
aconseguida va ser a I' abril, amb el primer pilar
de cinc. Però no es va acabar tot aquí. Després
de repetir el 4 de 7 per Sant Joan i per Festa
Maior, I'll de setembre es va fer el primer 3 de 7.
En total, aquella temporada, es van aconseguir

ra torre de setcarregada,
que més tard vam
descarregar en dues ocasions. La torre de set és

L' any 1993

va

començar

un nou

descarregar 10 castells de set.
La temporada 94 va ser decisiva per als Xics,
gràcies a un considerable creixement en el nom
bre de castellers
que

en actiu. N'és una prova el fet
assolir per primer cop el S de 7 (altra
I'll de setembre) i el4 de 7 amb l'agulla

es va

vegada
(descarregat per primer cop durant la III Diada).
Durant aquell any, els Xics vam anar, per segon
cop, al Concurs de Tarragona

260 persones.
La temporada
tar

un

salt

on vam

reunir

unes

següent, la del199 5, va represen

qualitatiu molt important. Els Xics vam

Foto de colla. En 5 anys hem crescut
Enhorabona Xics!

el castell que obre pas als castells de vuit, per
I' alta dificultat tècnica que presenta. I ben aviat
van arribar els castells de vuit,
[o que una altra

de les fites importantíssimes d' aquesta mateixa
temporada, va ser carregar el primer carro gros
de la colla, el4 de 8, que es va carregar durant la
IV Diada de la colla.
Durant la temporada actual, la temporada 96,
els Xics no només hem confirmat que som una
colla de 7 totalmentconsolidada sinó que hem
acabat de posar els dos peus dins les colles de 8.
Així ho confirmen les 9 torres de set descarregades
fins ara i el4 de 8 que vam aconseguir descarregar
en la
que [o s'ha convertit en una data màgica per
nosaltres, I'll de setembre. Esperem descarregar
ne moltíssims més i veure moltes altres
sorpreses.

qualitativa i quantitativament fins el punt de descarregar el carro gros.

LARICIPTA
BACAUÀA LA fVlZCAÍNA"
2 trossos de bacallà per persona

-

-oli d'oliva
1 OOgr de tomàquet natural per persona
cullerada de salsa de tomàquet Salís per persona
de cabeça d'all per persona
250gr de cebes vermelles (de Figueres) per persona
de bitxo per persona
-

e

-

-

-

-

-

-

2

-

pebrots choriceros per persona

Preparació
Dessaleu el bacallà. Piqueu la ceba ben fina i poseu-la,
junt amb els alls, a foc lent durant tres quarts d'hora.
Aneu-ho remenant constantment perquè no s' enganxi

8

fins que quedi ben dauradet.
Perqué els pebrots choriceros s' estovin, els heu de fer
bullir tres vegades seguides amb aigües diferents.
Després de l'última bullida, escorreu-los, talleu-los i traieu
ne la
polpa tot rascant-la amb un ganivet.
Ara cal fregir el tomàquet natural amb unes gotes d' oli, a
foc lent. Quan la ceba estigui al punt, afegiu-hi el pebrots
choriceros, la salsa de tomàquet i el tomàquet natural que
ja heu fregit; remeneu-ho ben bé i deixeu que bulli uns 10
minuts més. De mentres, poseu el bacallà en una cassola
amb oli calent, l' all i el bitxo i deixeu-ho al foc durant uns 6
a 8 minuts
(depèn de com estigui d' escorregut el bacallà)
tal
per
que el bacallà es cogui en lloc de fregir-se.
Un cop ho tingueu tot llest, col.loqueu el bacallà al plat i
tireu-hi la salsa de tomàquet al damunt.

EL PATI
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�DETARRAGONA
Un cop s'han sabut les colles convidades
concurs de Tarragona, més les que per

al

propis ja hi eren convidades, la llista
de colles que hi participaran és la següent:
Per mèrits propis, per haver descarregat el
4 de 810 temporada passada hi ha les dues
colles de Valls, els de Vilafranca, la Jove i
els Xiquets de Tarragona, els Xiquets de
Reus, els de Barcelona, els Castellers de
Terrassa i els de Cornellà. A més hi ha les
altres dues colles de Tarragona, els del
mèrits

Serrallo i els de Sant Pere i Sant Pau, que
hi són convidades per ser colles
organitzadores. Com a colles convidades
hi som, en primer lloc, nosaltres, els Nens
del Vendrell, els Castellers de Sitges i de

Sants, els Xicots de Vilafranca, els d'Alcover
i els Ganxets de Reus. En

total,

18 colles

trobarem a la plaça de braus de
Tarragona el6 d'octubre, a les 9 del matí;
que

ens

hem de llevar d'hora, penseu
que després tenim la recompensa del bu
fet lliure.
tot i que

ens

a

dalt de

vam
un

tot. Quan

d'escalar

l'agulla

força

alta,

més

El dia 13 de
vam

anar

a

concretament a

rra". Ens hi

juliol,

uns

cinquanta

xics

escalar a Montserrat,
l' agulla anomenada "el Go

acompanyar uns quants
membres de l' Agrupació Excursionista de
van

Granollers, qui volem agrair la bona feina
que van fer. Uns quants xics van pujar els
centenars d'escales que hi havia fins arri
bar al peu de l' agulla i d' altres van estimar
se més
pujar amb el funicular fins a un
mirador des d'on es veia el Gorro. Els que
voler pujar fins dalt de l'agulla es van
haver de posar els arnesos per escalar fins

a

dalt,

del davant, que era
per poder-nos fer fotos.

...

Aquell pilar

no era

per

a

cap

especta

nosaltres i la veritat
és que ens va fer sentir molt bé. (Després
vam saber que des de baix al Monestir

dor,

només

era

per

a

havien vist). Fins i tot vam poder sen
els que s'havien quedat al mira
dor ens aplaudien i ells no van voler ser
menys i van fer un pilar de tres amb
l'Alícia, ?????? i la Sandra. Després de
dinar a baix, al Monestir, vam anar a la
plaça principal i vam fer un pilar de
ens

tir

com

pilar de quatre aixecat
tenir
sota.
Vam
força espectadors,
per
sobretot estrangers. AI final, per culpa de
la pluja vam haver de tornar cap a casa,
però la

i

un

veritat és que

molt bé. Va ser
oblidarem mai.

una

ens

ho

vam

experiència

passar
que

no

Pilar de 4 "Sant" a Montserrat. Deixarem a la cono
lla internats a l'escolania. Potser es reformen. Eh
Laureà!

gaudir d'una consumissió i
càrrec del

conjunt

bon ball

un

Bran. Tot i que

a

va cos

es decidís, al
final molts ho van ·fer i es van posar a
bailor. Felicitats als organitzadors i

ta

una

mica que la gent

esperem que ens tinguin preparats un
"Xics a la refresca" (per allò del temps,

XICS A LA FRESCA

a

van

tots

Un cop vam trobar eilloc més adient per
fer la pinya, ja que hi havia molt poc espai
i molt de desnivell, vam començar a pu
jar el pilar. Primer va pujar l'Oliveres i
després la Carme i la Susana,
acompanyades del so de la gralla del
Nogueres (que sonava molt bé oi?)

quatre girat
PIlARANIONTSERRAT

vam ser

esperar que l'Andreu Coromines i
amic seu, en Sergi, acabessin

ja ho sabeu!).
El passat 13 de juliol, la Comissió del
5è Aniversari ens va preparar una bona
festa. Després de passa r el dia a

Montserrat,
ens van

no.

d' arrodonir,
ball al Pati del Casi

i per acabar-ho

preparar

un

Pel mòdic preu de 300 ptes

podies

ELS XICS A RÀDIO 7 vALLÈs
A

partir de principis detemporada, Ràdio
ens reserva un
espai a les 5 de la

7 Vallès

tarda de cada
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actuació,
i de

s'informa d'allò que hem fet
serà la nostra propera actuació.

on

quina

en les actuacions
importants que
fem a Granollers es fan connexions en
directe comentades per gent de la colla.
Més endavant està previst d'incrementar
les col.laboracions entre la ràdio de la
nostra ciutat i la nostra colla.

A més,

ESCULTURA DELS XICS
L' artista
va

granollerina Montserrat Draper
regalar-nos el passat 2 de junyen el

de la seva exposició, juntament amb
I' escultor C. Fiorenza, una escultura titula
da «ELS XICS». Per recollir-la, van ser-hi
marc

d' organització d' assistència mèdica pel
proper concurs de Tarragona.
De totes aquestes ponències cal destacar
com a més rellevant les
que fan referència
a les lesions cervicals, en les
que es va
la
d'utilitzar
un collaret
plantejar possibilitat
per a protegir el raquis cervical dels
components de la pinya que fan de primeres
mans, laterals i agulles i bàsicament de
tots aquells on el cap queda lliure. Aquest
tipus de protecció permetria minimitzar les
possibles lesions que es poden produir en
el cas de fer llenya. No cal dir que aquesta
proposta va aixecar una forta polèmica per
part dels castellers més puristes, una
polèmica que encara dura.

presents el nostre cap de colla i el president.
És d' agrair aquest detall i esperem que
iniciatives d' aquest tipus es repeteixin sovint.

JORNADA DE PRMNCIÓ DE LESIONS
mes

de juny

es va

celebrar

qüestions fonamentals

com la
hidratació a la plaça, la farmaciola
de la colla, etc., mesures senzilles
però molt importants.
Allò en què tothom ja està
d' acord en aquestes jornades és
el bon nivell de condició física que
tot casteller hauria d' assolir, en pri
mer lloc per minimitzar les
possibles lesions, sobretot de

colla local dels Tirallongues conjuntament
amb I' Unitatde Traumatologia de I' esport
de l'Hospital General de Manresa, amb el
títol de «Els aspectes preventius a la
.

ponències que es van presentar feien
referència, tal com diu el títol, a les diferents
Les

conductes que s'han d'adquirir a la plaça:
les pautes d'hidratació, els aspectes
psicològics a la plaça, la farmaciola de la
colla, les lesions cervicals (proposta d'un
collaret ortopèdic com a protecció), les
atencions bàsiques a les caigudes, l'actitud
en els traumatismes cranials, el
paper dels
serveis mèdics a la plaça i la proposta

TEL.CAPDECOLLA8700353
TEL. ACTUACIONS 870 18 38

en

coneix i que s'ha tractat en d' altres
jornades, tot i que és bo insistir en

a

Manresa la 30 Jornada de Prevenció de
Lesions del Casteller, organitzades per la

plaça»

que són les mateixes que
els
tractats de la medicina de
s'expliciten
I' esport (''Year book of sports medicine"),

recuperació,

sobretot per als esports de més rise,
com ara el rugbi, el futbol americà,
el futbol, la boxa, els esports de
motor i, en aquest cas, el món
casteller.
La resta de ponències no es va
diferenciar gaire del que ja es

Gràcies Montserrat!

El passat

Una altra ponència força importat va ser
la presentada pel Dr. Roset, membre de la
colla dels Minyons de Terrassa, que tenia
com
a
títol "L'actitud davant dels
traumatismes cranials". En aquesta
ponència es va parlar de I' energia poten
cial que es genera en una caiguda i de
I' absorció d' aquesta energia per part de
la pinya. Partint d'aquesta possibilitat, es
va
plantejar la casuística d'un traumatisme
cranial i es van definir els diferents tipus de
traumatismes i de lesions que poden donar
se i les conductes a
seguir fins a la total

l'esquena

i

l'espatlla,

i per altra

banda per l'ajuda que això suposa
a les colles naves per a poder
Sense comentaris. Que cadascú

ho interpreti

com

VI N E A F E R CASTE LLS

vulgui.

am

b

eIs

XICS de Granollers
Casa de Cultura Sant Francesc

Assaig

(CI Espí i Grau, 4)

cumans / atvenares ae lj a / / n. aet

vespre

Sala de Cultura Sant Francesc

CI Espí i Grau, 1 (al costat de l'escola Pereanton)
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progressar molt
un

ràpidament i

situar-se

en

Família Garcia al complet. AI mig el
Marc, que na sabem si serà anxaneta a
anirà directament a fer-li campnyia alseu

bon nivell dins el món casteller.

pare. Enharabara

CURS DE GRALLES I CAIXA

"Papis"

El passat dissabte 21 de setembre,
grallers dels Xics va
la
reemprendre seva activitat. En aquest
segon curs, que es continua realitzant el
dissabte al matí, hi ha quatre grups de
gralla: un grup de tercer nivell, dos de
segon i un nou grup per a la gent que
comença aquest any. A més, s'ha
començat un nou curs, amb dos grups,
per a aprendre a tocar la caixa. Si algú
vol afegir-se a cap d'aquests grups,
l'escola de

només cal que

qualsevol

dia

es dirigeixi
d'assaig.

a

l'Alfons

V TROBADA DE COLLES DEL VALLÈS

de Granollers

els 5 anys d'història. AI

exposades
El passat mes de juny, es va celebrar una
reunió convocada pels Castellers de

Terrassa, colla que té la

responsabilitat de
coordinar la V Trabada de Calles del Vallès,
amb la intenció de presentar la proposta
triada.
A la reunió hi van assistir els Xics de
Granollers, Castellers de Mollet, Castellers
de Montcada, Castellers de Sabadell,
Castellers de Terrassa i Minyons de Terrassa.
Es va aprovar el resultat econòmic de la IV
T robada i també la proposta de celebració
de la V Trobada de colles a Ullastrell el
proper 20 d'octubre.
També hi van assistir membres de la junta
dels Castellers de Ripollet que van mani
festar el seu interès en participar en la
trobada per primer any. Els vàrem expli
car
que, tot i que pertanyen a la Coordi
nadora de Colles, tradicionalment la
participació en la trobada es pot fer l' any
següent de la presentació oficial de la
colla. Arran d'això, es va iniciar un debat
sobre el futur de la trobada. Després de
debatre sobre quins foren els seus origens,
la problemàtica del número de colles al
Vallès (9 el 1996), la conveniència a no
d'un reglament, etc. no es va arribar a
cap conclusió però es va acordar que se
celebraria una reunió per parlar-ne una
vegada finalitzada la temporada.
ELS XICS AL MUSEU DE GRANOLLERS
va

inaugurar-se al Museu

Xics de

una

setantena

museu

de

hi ha

fotografies

dividides en diferents parts: inicis, 1 r, 2n,
3r, 4t i 5è any, el Concurs de Tarragona i
les activitats extracastelleres. L' exposició
es
complementa amb unes vitrines on hi
ha records d'actuacions, trobades a
diades on ha participat la colla. També
s'hi poden trobar els 9 números d'EI Pati
un
pòster gegant del 4 de 8, un
ordinador amb informació sobre el món
casteller i un vídeo de dues hores de
durada amb actuacions i entrevistes dels
5 anys dels Xics.
ja sabeu que esteu tots convidats a visitar
Ia, però recordeu que el 29 de setembre
l' exposició tancarà les seves portes.
,

ASSEMBLEA

EXTRAORDINÀRIA

colla a la mà, es va determinar que segons
els resultats de la votació no es podien

acceptar

objectors.

assamblea també va servir per
plantejar altra vegada l'interrogant:
Concurs de Tarragona, sí a no? Després
de deliberar sobre les noves normes del
concurs (colles de 8, castell mínim que
puntua 4 de 7, etc.) i sobre tots els pros i
contres, democràticament i per majoria,
es va decidir anar a
Tarragona. Això sí,
des de la tècnica es va demanar a la co
lia que posés tot el seu potencial per anar
a tirar els castells
que es tinguin.
A part d' aquests, altres temes també van
ocupar l' ordre del dia: informar sobre els Xics
a la fresca, sobre el
pilar a I' agulla de
Montserrat, sobre ellocal i sobre la possibilitat
d'organitzar anualment la festa de cap d'any
al parquet amb l'objectiu d'obtenir uns
ingressos fixos forts.

Aquesta

I DE NOU, UN ALTRE XIC

Divendres 5 de

juliol, després

d'un

a la Porxada, es va celebrar una
assemblea general. Aquesta reunió va ser
vir per tractar diversos temes, d'entre els
quals va destacar la proposta d' acceptar
a no objetors per què fessin alguna de
les moltes feines que té la colla. Per no
entrar en qüestions ideològiques, tema del
qualla colla sempre s'ha desentès com a
entitat (per evitar, així, problemes), la
discussió va acabar amb una votació que
es va caracteritzar per la seva controvèrsia
(igual nombre d' abstencions que de vots
a favor de l'
acceptació d' objectors).
Aquest problema es va solucionar en el

assaig

moment

El 28 d' agost

l'exposició,

Granollers, 5 anys de castells, on es pot
apreciar l' evolució de la nostra colla en

en

què, amb els

Bé, nois, això que a cada revista hi hagi
d'haver un article sobre un nou nat, ja s'ha
convertit en un costum arrelat dins la co
lia. Sí, sí, aquesta vegada, i tal com us
vam anunciar en edicions anteriors, hem
de felicitar l' Àlex i la Núria, que han
aportat un nou xic a la colla. Es diu Marc
i segons diuen, té bona pinta d'aixecador.
Així que, ja ho sabeu, a felicitar els nous
pares i

si us decidiu, que ja sabeu
és la canalla del futur i així

a veure

aquesta
ja tindrem article

que

per

a

la propera edició

de la revista.

Estatuts de la
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EL

RACÓ

MÉS

DELS

XICS

Benvinguts al gran concurs "DISSENYADORS DE CAS1ELLS". Les bases del concurs són molt senzilles:
hem donat als membres de la canalla un sobre amb moltes figuretes i ells, utilitzant la seva imaginació, han
construit aquests castells. Els membres del jurat han decidit donar el premi a tots rels participants per la
gran qualitat de tots els castells.

3 de 9 amb

en

Ramon

d'aguantador

MARTONA

3 de 12 amb doble

agulla

RAUL

Torre de

de 9
amb fo/re

4

JAVI

12
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amb

14

fo/re

MOlSES

EL

5 de 9 caòtic amb

"Sotapinya"

Doble 2de 7 amb

aguila

i 5 aletes

RACÓ

DELS

DANI CAPILLA

2 de 8 i

pilar de 4 peniat pels quints

MANOLl

Fabulós 4 de 9 amb folre

MÉS

XICS

SANDRA

SUSANA

EL PATI
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SERGI BARJUAN ESCLUSA

Hola

XICS!!!

Benvinguts

a

aquesta ocasió ha
conegut futbolista de casa

L' entrevista. En
estat

un

qui ha accedit a respondre
les preguntes d'aquesta secció. El
nostra

nostre

personatge és

en

1

Sergi

Barjuan Esclusa amb qui vam que
dar el mes de juliol, just abans de
començar la pretemporada amb el
seu equip, el Futbol Club Barcelo
na.

EL

MÓN

DEL FUTBOL

o el Noi de les
Franqueses, tal com se'l
el món del futbol, té 24 anys, actualment viu [dorm] a La
Garriga. Ha estudiat a l'Escola Pia de Granollers i a la de Sarrià. També
ha fet FP d'Electrònica i CO.U. En Sergi té 3 germans, el seu pare
treballa a Coaliment i la seva mare es dedica a la Comptabilitat de
l'Escola Pia de Granollers.

SERGI BARJUAN ESCLUSA

coneix

Des de

quina edat recordes
jugues a futbol?

que
Des dels 7 anys.
D' on

prové

la

teva

afició

a

aquest esport?

família; el meu
també
havia
pare
jugat a futbol, igual
Prové de la

que el

meu

meva

tiet i

una

mica el

meu

ovt.

Quan

dedicar-te,
seriosament, al futbol?
Potser l' any que vaig fer el salt amb
el Barça i que vam quedar aquí, amb
el Juvenil, Campions de Catalunya.
vas

Per quants

equips

has

estat

abans d'arribar al Barca?
Amb el Granollers.
'

de

accedir
mitjà
qui
les dependències del

Per
a

vas

Barça?
Una mica de tots, tant dels

meus

del
acceptar,
Granollers. Després de l' encarregat
pares, que

van

aleshores, aquest fet per
tu?

Molta por, timidesa. Amb 16 anys,
un noi
que ve de poble, que
s'enfronta a quedar-se a viure a
Barcelona i a començar a jugar amb
gent que està més ben preparada,
fa por Aleshores suposava deixar
la família, començar una cosa
diferent.
...

Quant de temps vas estar a
la Masia? Què recordes
d' aquesta època?
3 anys. Recordo moments molt
bons com, per exemple, després
de cada any que et vagin renovant i
d' altres de molt difícils, com trobar
te sol, trucar als pares.

Explica'ns el dia del teu de
but en el primer equip.
Va

sentir en arribar a
Can Barça? Què suposava,

14

vas

a

com

del Barcelona, l'Oriol Tort.
Què

en

ser

a

Turquia

Galatasaray. Sorpresa
molta gent. A mi, quan
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contra

el

per mi i per
em van

dir

que debutava

vaig començar a tre
molar, però un cop vaig vestir-me vaig
fer el meu partit de sempre.
Què recordes del
vas

primer dia
trepitjar el Camp

que
Nou?
Recordo el Camp tot ple, de
gespa. No sentia tants nervis com
el dia del debut però estava intrigat

sobre què passaria. Són sensacions
diferents, 110.000 persones mirant,

t'imposa.
Fas alguna cosa especial
abans ilo després de cada

partit?
Abans de començar el partit, quan
l'arbitre està a punt de pitar faig una
creu amb el
peu dret i em santifico.
Per

quins sobrenoms

conegut

entre

els

ets

teus

companys?
Per molts: pony,

enano

...

En el

vestuari hi

ha molts" apodos" en plan

Cruyff?
El

Com era l'ambient que es
vivia al vestuari durant l'era

Com

el

Cruyff?

que ets a Can

debut.

meu

alguna persona
t'hagi marcat en la teva

Anomena

de conya.

que

carrera

1

1

valores, personalment,

teu

treball futbolístic des

Barça?

AI tenir, en el vestuari, un gendre,
Sorprenent! Ni jo m'ho pensava. Pri
un fill i un capità bastant arrelat als
mer, debutar a la Copa d'Europa i
costums del Míster,
després, continuar
es feia una mica difí
comptant en els
11
cil argumentar alguna
Els partits
plans del Míster
cosa en contra del
Pocs jugadors han
són el reflexe
fet el que jo he fet:
Míster. Era un vestuari
dels
bastant unit pel que fa
en un any jugar als
II
entrenaments
als jugadors de la casa
Mundials, guanyar
...

com

Nadal, Guardiola,

Amor, Chapi, Oscar
Tots aquests sempre

una

encara

que

El teu pas per l'Eurocopa va
ser un dels més esplèndids.
Quina opinió et mereix el
treball que has realitzat?
Estic molt content després de
veure els
partits, veure que tu has
rendit al màxim, però que la sort
potser no ha acompanyat.

altres de fora que s'han acostumat
aqui són també molt bons
i

companys.

De l'era Cruyff què n'has
après tècnicament com a fut

bolista?
Molt! Primer he après

molt
dur, primer tu i després els altres.
M'ha ensenyat molt. Potser és una
persona que de cara a I' exterior té
una forma de pensar bastant dura
però que quan t'ha de fer aprendre
una cosa, te l' ensenya bé.
a ser

et resta

Copa

A Can

Barça qui m'ha ajudat molt

és el Toña de la Cruz.

Qui és el
ídol?

mirall? I el

teu

teu

vaig arribar al Barça i em
endarrerir, posant-me de late

Quan
van

ral, el meu mirall va ser el Chapi
perquè ell jugava en aquell moment
de lateral.
El meu ídol, el López Ufarte, que
jugava d' extrem esquerre.

d'Europa.

anàvem

junts
l'Abelardo, el Lopetegui

Quin record

Lliga, jugar

final de la

...

una

futbolística?

Hi ha moltes persones que m'han
marcat, sobretot aquí a Granollers,
els entrenadors són més humans.

Quin és el partit que
recordes més especialment
com a aficionat i com a juga
dor?
Com a aficionat, el de la Primera
Copa d'Europa, i com a jugador, el
debut m'ha marcat molt.
Com

a

celona,
Quina és la millor virtut que
ha de tenir un futbolista?
Treball constant, el dia a dia. On
aprens més i agafes el físic és en
l' entrenament. El partit és el reflexe
de l' entrenament.

de l'era

membre del F.C. Bar

aquesta

com veus

els nous
l'entrenador
?
fitxatxes,
nova

temporada,

•••

Espero que sigui

una

temporada

totalment diferent a la passada, es
pero que arribem a guanyar alguns
títols. Pel que fa a l'equip, és sor
presa, tant per l'entrenador que no

CASA BASSA
GÈNERE

o

E

P

U

N

T

en

aquest establiment

trobareu tot el que

Mitges, Mitjons, Slips, Pijames
Ah!

d'home i dona, etc.

us

calgui

a

l'esport

i també faixes per CASTELLERS.
Teniu el

J 0% de DESCOMPTE

Joan Prim, 165
Santa

per

Esperança,

12

•

Tel. 870 03 67

•

Granollers

-

Tel.

(93) 849 90 10

08400 Granollers

EL PATI

El Pati (Revista dels Xics de Granollers), 10/1996, p. 15 / Xics de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

15

El

teu

plat predilecte?

La

pasta.
Escull:

platja

muntanya.

o

Les dues.

Què t'enduries

en una

illa

deserta? Una barca per tornar.
Un defecte teu. Una virtut.

El

plantejament farà, com
jugadors i els que estem

sabem quin

pels
aquí,

nous

que

a veure

habituar o
Quin

si

ens

arribarem

a

no.

objectiu t'agradaria

assolir,

com

aquesta

nova

futbolista,

a

Sí,

tant

la

GRANOLLERS

meu

ritme.

I

EL

MÓN

Has

vingut alguna vegada a

la Porxada a veure castells?
Sí, des del balcó quan vaig fer el
pregó de Festa major. Vaig ajudar
a I'enxaneta a pujar amb la faixa.

Què és allò que més t' agrada
de Granollers?
M'agrada la Porxada, els parcs.
Però les ciutats grans em

en

casteller,

quina
del
castell
t'agradaria
posició

un

o

restaurant

Què li

esportiu,

manca,
a

den

nivell

Granollers.

Li falta que els

quarts

3 deB.
un

consell

a

la colla

castellera perquè pugui
assolir els seus objectius.
Treball, assajar molt.

jugadors que es que

aquí puguin arribar al primer

cap gros.
Una virtut, molt bona persona.

Quina és la

predilecta?

teva

música

La lenta.

Recomana

un

lloc per

passar l'estiu. Puc recomenar
Les Franqueses,
ne molts

Cantabria, Canadà

...

Quina és l'última pel.lícula
que has vist? Revange
Recomana

un

llibre. Cartes

d' amor de Pere Calders.

Montse

equip.

Podem aplicar el lema
casteller de força, equilibri,
valor i senyal món del futbol?

16

a

Quins castells pronosti
ques que els Xics faran

Dóna

Europa.
a

estar

terços.

granollerí.
La Fonda

pujar,

en

aquestany?
Descarregar el4 de B i intentar el

m'agraden.

defecte, molt

...

saps dels Xics?
Que assageu el divendres.

Què

estar?
M' agradaria

CASTELLER

Recomana

el valor són

importants.

Si fossis

no

com

temporada?

Continuar mantenint el
Continuant sent jo.

destrossen,

força

meu

EL PATI
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Garriga

Quin és el teu color
predilecte? El vermell.

haguessis de triar entre
jugar a la Selecció
espanyola o a la Selecció ca
talana, per quina et
Si

decantaries? Si la catalana fos
al mateix nivell que l'espanyola,
aleshores a la catalana.
A

quin país

que

no

has

t'agradaria viatjar?
M' agradaria visitar Canadà.

estat

/Y.9.l!.r!:. TARGETA
MIRÓ-MASTERCARD
LA

TARGETA

MIRÓ

SENSE CANVIAR

DE

ARA, AL SOL.LICITAR

MASTERCARD,

PODRÀ DISFRUTAR,

BANC, GRATUITAMENT I SENSE CAP

COST ANUAL, DE TOTS ELS AVANTATGES DE COMPRAR EN

MÉS

DE

DE 300.000 ESTABLIMETS DE TOTA ESPANYA I EN

12

MILIONS

EN

TOT

L'INSTANT I PAGAR EN

EL

MÓN,

CÒMODES

GAUDIR

DE

MÉS

CRÈDIT

MENSUALITATS A PARTIR

II

DE 5.000 PTES. AL MES

Hispamer

Posi's
Miró
a

01

000001··

N�lEVIES

GARCIA

CADUCA

01

3

NAIDAl

IG
..

08/95_

I

.."

la butxaca. t
p
1

1
I
1
_,

.§.�. GRATUITA
SOL.LICITI-LA!

Plaça

de la Corona, 19 Granollers
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A

I

característic d' aquest

PlY I COLLONS

Benvinguts
de la

aquesta

a

nova

seccio.

En

d'episodis

ocasió

aquesta
una

començarem

explicar

per

edició

d'aquesta

nostra revista i

espècimen és la

gran saviesa que té sobre el món

nova

saga

la fauna del

casteller, o més ben dit, el millor
dels espècimens que ens podem
món

trobada castellera. A

trobar

en una

causa

de la gran varietat d' aquests

elements, haurem de prorrogar
aquest capítol a les següents revis
tes.

enrotllem més i anem
Però
a avançar en la matèria. Així, doncs,
un dels
primers membres de la fau
na del Món Casteller seria el que és
conegut popularment com I 'avi de la
colla. El nom científic d'aquesta
espècie és experimentus iaius i el
seu hàbitat el
podem trobar en les
zones de tradició castellera, tot i que,

cosa li
permet
d'aconsellar tothom de la colla. Sovint
també formen el sector més radical
de la colla i sovint tirarien castells
que potser la tècnica no veu prou
capaç de tirar. Malgrat tot, són uns
elements molt estimats per les colles.
Un altre dels elements de la fauna
castellera és el fotògraf empedernit.
El seu nom científic és fotografus

casteller, la qual

emprenyadorus o fotografus
semblantus a japonesus. El

molt sovint per les
més càmeres de

places amb
fotografiar
penjades al coll, amb una bossa ple
na de carrets de fotografies. El seu
rostre no el podreu veure mai, ja que

veurem
una

o

durant tota I' actuació, davant del seu
rostre hi ha una càmara de fotogra
fiar. El podreu reconèixer molt

fàcilment,

ja

que

és

aquell

humanoide capaç de passar-se tota
una actuació buscant instantànies
de qualsevol cosa que passa a
I' actuació. Pot arribar a ser molt

agobiant ja

que, si

no

te

n'adones,

no ens

actualment,

es

comença

a

Fins i tot

aquí

se'ns han colat

els

"fotogrofus
emprenyadors"
Haurem de po·
sor un

detector

de metalls

porto

a

lo

...

escam

zona no tant històrica. El
semblant sol ésser una perso
na d'avançada edat, molt sovint amb
ulleres i que replica amb
contundència "abans no ho feiem
així". Sol tenir un posat enfadat
sobretot quan se li porta la contrària.
Si tenen un bon dia o si la memòria
els permet recordar-se' n, sovint expli
quen castells (batalles no, si us plau,
que ja en tenim prou amb les dels
nostres
avis) que ells han
protagonitzat o han viscut en les
places castelleres. El tret més

par per la
seu

EL RESTAURANT

CAN PALAU

CELEBRAAMB ELS XICS LES GRANS ACTUACIONS
CTRA. MASNOU-GRANOLLERS KM 10 TEL 845614508410 VILANOVA DEL VALLÈS
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ser
que te'l trobis als morros
intentant immortalitzar el moment en

pot

què el lateral del castell
de

veu a

l'ampolla d'aigua, alguna
cosa
d'aquest estil. Els
professionals són capaços de
tar

o

una

escala

aconseguir

prou;

més
por

pesats.
últim

espècimen

revista és l'anomenat

castellmaníac. El seu nom científic
és forofus castellus o castellus
adictus. No té una descripció física
concreta, ja que és una espècie molt
variada. El tret característic més
important és el fet que és un

personatge
sola

que
actuació

no

es

perd

important

ni

una

i

que

no

en

properes

8.- T'abstindràs de lligar o sortir amb
nois/es de les altres colles.
9.- No desitjaràs assolir les
construccions de les altres colles
sense

la

tenir

compte la realitat de

en

teva.

10.- Faràs silenci i escoltaràs les

ordres del Cap de colla durant els

assajos

i actuacions.

JordiPalau
us havíem
promès, del
article es pot aprofitar tot.
Bàsicament ha estat pensat per
millorar la qualitat de les colles i, així,
poder augmentar la quantitat i qualitat
dels castells.
Tot i que pensem que el Decàleg
s'ha de complir, tots sabem que tota
norma té les seves
excepcions. La
nostra també en té i us les resumirem
breument.

Bé,

com

nostre

SECCiÓ SOSPITO
Estimats

amics

i

amigues,

trobem per adquirir
nous coneixements i donar noves
opinions del nostre petit món: la co
lia. Abans de començar el nostre
novament

ens

immillorable, megainteressant, sú
article, ens agradaria saludar
per,
...

cordialment

part de la
ha abandonat

tercera

a una

nostra secció que

ens

temporalment. HOLA MIREIA !!!!
STOP. ESTEM AMB TU. STOP. TENS
EXACTAMENT 4 MESOS PER FUN
DAR LA COLLA "XICS DE BOSTON".
STOP. FINS AVIAT. STOP.
Un cop saludada la nostra
-

companya, passarem

que

ja

us

hem

a

escriure

comentat

el

tan

humilment: EL NOSTRE ARTICLE.

DECÀLEG

DEL BON CASTELLER

és

assisteixi a les
diades
castelleres.
A l'igual
grans
el
de
iaio
la
colla, té una
que
castellera
experiència
prou
important. Domina les places
castelleres millor que el lavabo de
casa seva.
Sap els racons més
exòtics i els miradors més
importants de totes les places del
món casteller recordant dades, da
tes, castells i posicions de castellers
en el tronc, folre o manilles.
Sap
trobar molt fàcilment les 7 diferències
en dues fotos de castells i és capaç
de definir-ne amb exactitud les
característiques. Podria ser nomenat
Doctor Honoris Causa del Món

impossible

continuarem

ja

d'aquests

etudis diuen que el fotògraf agafa un
"mono" tal pels castells que troba a
faltar sentir-se segon, per la qual
cosa
puja dalt l'escala i amb la gent
dels costats té la sensació
d'esdevenir un segon. Les èpoques
de més abundància d'aquesta
població són les èpoques de con
cursos de
fotografia, temporada en
la qual poden arribar a ser molt

d'aquesta

aqesta edició ja n'hem tingut

edicions. Només cal recordar-vos que
hem de ser tots a l'assaig en aquest
final de temporada que se'ns presen
ta per poder assolir els objectius
esperats. Així, doncs, fins la propera.

vada. Estudis recents ens indiquen
que la cadira o escala són utilitzades
pels fotògrafs per tal d'aconseguir
centrar l'atenció no en la colla
castellera que actua, sinó en ell

El tercer i

per

altra

petit tamboret per
perspectiva més ele

mateix. Una segona versió

Bé,

galet

o un

una

Casteller.

1 Estimaràs la teva colla per sobre
de tot i sobre totes les altres colles.
2.- No prendràs el nom de la teva co
lia en va.
3.- No faltaràs a cap compromís exigit
per la teva colla (assajos, actuacions,
.-

Diada, etc.).
4.- Honraràs la teva colla i els

seus

no

rellotges
bijuteria.

les pinyes amb
i d' altres elements de
entraràs

Punt 3: L'única

excepció a aquesta
els compromisos
familiars o una malaltia greu.
Punt 8: Amors veritables o
disminució dràstica pel que fa al nom
bre de la canalla. Si això es donés,
s'hauria de triar gent de colles molt
consolidades (valentes) dins el món
casteller.
Punt 9: L'excepció només es pot do
nar
mentre dorms (els somnis
sempre són la font d'inspiració).
Punt 10: Aquesta norma també té una
única excepció: que tu siguis el Cap
de colla.
norma

són

Esperem
totes
com

tingueu

compte
aquestes normes que creiem,
ja hem dit anteriorment, que són
que

a

6.- No criticaràs ni maleiràs les

decisions preses per la Tècnica de la
teva colla.
7.- No desitjaràs fracassos castellers
a les altres colles.

en

bàsiques per al bon funcionament de
qualsevol colla. Sense més
romanços,

la

nostra

s' acomiada de tots

components.
5.- Mai

Excepcions:

manca

complir

secció

de la
hem
de
jo que
normes:
el
d'aquestes
a

causa

de temps,
una

punt3.
FINSAWJ
S.S.
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Ja hi tormem a ser amb els corresponsals
de l' Agència Informativa Castellera AIC(que
caic). A l'últim número de la revista vam
començar fent un resum de l' actualitat
castellera, però com que hem vist que els
nostres companys

periodistes se'n

surten

adrecem a ells perquè seguiu
l' evolució de les gairebé 50 colles que
existeixen ara per ara. Per això, us donem
una llista dels
mitjans de comunicació que
informen periòdicament de castells. En el
mitjà radiofònic, a Catalunya Ràdio (102.8),
dins el programa Tàpies Variades, els dilluns
de les 6 a les 7 de la tarda hi ha un petit
prou

bé,

us

algunes actuacions
del cap de setmana. A Catalunya
Informació, (92.0, 103.5) els diumenges hi

espai

comenten

on es

les 10.30 del matí i

altre

ha un espai a
les 9 del vespre, on es fa un repàs força
exhaustiu de les actuacions, a més
d'entrevistes i una agenda de les properes
actuacions. A la Cadena Ser (96.9) també
hi ha un programa, el Carrussel Casteller,
cap a les 3 de la tarda del diumenge, on es
repassen les actuacions realitzades i es fan
entrevistes i tertúlies. A més, solen
retrasmetre en directe algunes de les
actuacions més importants de la tempora
da, o bé fan conexions. Quant a la premsa
escrita, El Periódico cada dilluns dedica un
espai a comentar les actuacions més
destacades. El País compta amb una secció
semblant, mentre que La Vanguardia ho fa
però no gaire regularment. AI Mundo De
portivo, els dissabtes també hi ha una co
lumna on es fa una previsió de les properes
actuacions. Això també ho fan El Periódico
i l'Avui el divendres (aquest últim, els dilluns
també sol dedicar un espai a comentar les

actuacions)

un

a

.

El racó de l'aficionat casteller
La vida de l'aficionat casteller és molt dura.
Cal una preparació física i psicològica. En
aquesta secció us tormen a donar consells
per sobreviure a les places castelleres del
país. Com que l' agenda està molt atapeïda,
en aquest
número us en comentarem dues:
LA MERCE a Barcelona (24 de

força

bons

bars, vells,

A la

al pàrquing directament.
-Dinar: A cosa, que com el dinar de lo
mama no hi ha res_
-Colles habituals: Minyons i Barcelona, i
alguna altra de 9.
-Castells: Minyons, al seu aire. Les altres,
castells de 8 o de 9.
-Cost oproximoí: 500 per persono.
SANTA URSULA a Valls (20

veure

anar

d'octubre):
-Característiques físiques: Plaça molt petita
i amb força pendent al final.
-Posició recomanable

a

la

Dins la
escales
del
les

plaça:

Evitar les arcades
fons.
-Recomanable: Arribar d'hora. Comencen
molt puntuals. És bo fer tertúlies a la plaça.
-Bar: Cap en especial.
-Aparcament: Millor anar a les afores (és
i

plaça.

ciutat petita).
-Dinar: Bons restaurants,

una

però no és època

de calçots; llàstima.
-Colles habituals: Només la Vella í la Joves
de Valls.
-Castells: Els més difícils de la temporada
i

potser

-Cost aproximat:
4000 a repartir en
tre els del colxe.
-Valoració: Només
per

a

castelladictes

irrecuperables. Si no
tens

res

més

a

fer.

lnteresscnt. Si pots,
no
rho perdis.
Assistència

obligatòria.

-Posició recomanable a la plaça: Cap pro
blema. La gent després de la 1 a ronda

20

no

entenem

de voltar per les places castelleres
anem trobant fenòmens de difícil

explicació que tot seguit us presentem
si

sou

per
capaços de treure' n l'entrellat.

Com és que hi ha colles que no volen
la seva Festa Major? No seria el
més normal? De fet, també hi ha colles a

1)

actuar per

qui

no

deixen actuar per la

seva

Intent de 5 de 9 amb
folre per part dels
minyons. Altre cop
es van
-quedoro les

portes de l'èxit.
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Festa Major,

molt menys.
que
Quina
mena d'intervenció divina ha fet
2)
ressuscitar un (suposat) mort Uoves de Valls)?
Gairebé ningú no donava res per aquesta
colla al principi de temporada i ara només
cal veure els castells que està fent!
3) Per què les colles punteres enganyen
sistemàticament a l' aficionat casteller?
Davant del fart d' anuncis d'intents de castells
espectaculars que finalment no es tiren a
plaça, hom té la sensació de jugar al gat i a
la rata. On són el5 de 9 i el4 de 9 amb el
pilar de Sant Fèlix? On són el4 de 9 net i el
2 de 9 tan desitjats? En fi, continuarem
buscant. Tornem a esperar propostes per a
la resolució d'aquests enigmes. Fins al proper
cosa

encara

entenem

número.

algun més.

plaça Sant

-Recomanable: Prendre pocièncio amb els
xaves. Anar amb aire didàctic. Millor en
trar amb les colles, pel carrer Ciutat (a la
dreta de l'Ajuntament).

força

del país

Jaume, gran però molt plena al principi.

marxa.

A

enganxosos i barats.
-Aparcament: Recomanem el tren i si no,

setembre):
-Característiques físiques:

Coses que

-Bar: Intentar evilar els fast-food. A Ciutot

Vella hi ha

I

J
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1) Creieu que és bo per al món casteller que hi hagi tantes colles? Les colles que es creen noves, s'ho haurien
de pensar dues vegades i pensar, per exemple, en la responsabilitat que això comporta? Es tracta només d'un
boom?
2) Ara que ja sabem que ens han convidatal Concurs de Tarragona i envistes de l'experiència d'altres anys, què
ens hauriem d'endur peralleugeriraquella lenta agonia abans no arriba l'hora d'anaral bufetlliure?

NÚRIALÓPEZ
(dos; xic des del
principi

de la

colla)
així tothom
bé això dels castells. A més, com
més castells es vegin, a la gent que no és de
cap colla també els agradaran més.
2) M'enduria menjar, entrepans per quan
esperem, jocs, un ventilador per si fa calor,
paer i llapis per a dibuixar i ja està!

1)

A mi

ja m'està bé, perquè

coneix més

ANDREU

BERTA DALMAU

COROMINES
(pinya; xic des

xic des de fa 1

de fa 3

any i

(crossa i pinya;

anys)

1) Sí, crec que és bo perquè així hi ha més
gent que pot fer castells, i gent de llocs més
diversos. Tant se val si totes les colles que
surten noves no fan castells grans.
2) Si es pogués fer una paellada, la faria,

però com

que

no es

pot, rn' emportaria

un

bota que anés
corrent, els grallers que fessin xivarri i miraria
els castells grans, que ja és prou entretingut.
O sinó, no portaria res i així a l'hora del
bufet atacaríem amb més força!

parell

d' entrepans,

una

xic des del

(terç;
principi de la colla)

1) Suposo que és bo perquè com més millor.
D'aquesta manera hi ha més gent que
coneix el món

dels castells i

es

pot donar

conèixer el fet casteller. Trobo que
está bé. De fet, ara sembla que ja no en
més

a

surtin tantes.

2) Jo

no

hi he estat mai, al Concurs,

suposo que el fet d' estar entre
gresca,

ja es

passa bé

hi

estat

ja t'ho diré millor!

hagi

l'espera.

però

ics, fent
Però, quan

om

GLÒRlANÚÑEZ
(pinya; xic des
defa3anys)

LAUREÀ

ALBERT HERRERO

mig)

CARBONELL

(canalla; xic des
anys)

de fa 3
si hi ha tantes
conflictes
com, per
després
ara
Concurs,
que
ja no hi pot
exemple, pel
anar tothom i s'ha de fer una selecció. I en
cara
que ara sigui un boom i després algunes
colles es desfacin, almenys hauran pogut
veure
què és això dels castells.
Primer
2)
portaria algun joc de taula per tenir
la canalla quieta i després portaria el piqui
piqui particular de la colla (més que res per
fer enveja a les altres collesf

1) Suposo

que és

colles

bo, però

es creen

1) Crec que continuaran sortint noves colles
però serà més calmat, no en sortiran tantes.
Es bo que n'hi hagi moltes perquè si la gent
ho coneix, aleshores els agradaran els castells,
però-si no tenen la possibilitat de conèixer
ho, no els podran agradar.
2) M' enportaria jocs de taula, un o dos parells
de cartes, begudes, uns coixins, una piscina,
una casa allà al mig per a la canalla, amb
jocs a dins, taules, aire condicionat i cadires,

1) D' entrada, jo crec que sí.

Però s'ha de ser

responsable, és elar! De tota manera, el fet
que hi hagi més o menys colles no vol dir
que

se

sigui

més

o

menys

responsable.

2) Una cistella de pic-nic, tu! Personalment,
rn' emportaria les altres mares; així segur
que no m'avorriria!

és elar!

v.

(� (t�� bf_�1
•

Avgda.

Francesc

�AftAi�(�b

Ribas, 24-26
08400 Granollers
Tel./Fax 846 49 69

PLAÇA PORXAOA,

3

-

TEL. MOVIL 908 99 23 87
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GRANOLLERS
-

FAX 879 49 78

ESTEVE COLL

(lateral
lateral;
de fa

MARIONA
VENTURA

o

segon
xic des

OLIVERAS

(quint i pinya;

any)

un

JORDI

xic

any i

1) Sí que ha estat un boom, però està molt
bé continuar una tradició mil-lenòric com
aquesta. Aillarg del temps ja s'anirà veient
qui són els bons i els dolents.
2) Moltes xibeques!!! I aigua amb mànegues
per anar-nos ruixant, a nosaltres i al veïnat.
També m'emportaria una parell de cadires.

(segon;

des de fa 1

del

mig)

colla

sopar, és

és quedar per anar a
cosa seriosa. Però està bé,

no com

una

perquè la gent s'ho passa bé i hi ha més
competitivitat. Sembla que de moment
aquest boom no passarà.
2) Menjar, beure, un ventilador, llibres o
còmics, una piscineta petita, un banyador i
ja

principi de la

colla)

1) Primer s'ho haurien de pensar perquè fer
una

xic des

està!

1) Anem a pams. Crec que és bo sempre que
la colla que surti tingui uns mínims: ha de
saber d' on ve i on va. Tard o d'hora hi haurá
com una selecció natural de les
espècies i
només sobreviuran els forts. A part de la
responsabilitat que han de tenir les colles
quan neixen, les colles que les envolten i
que els donen suport també han d' assumir
part d'aquesta

responsabilitat.

2) D'entrada m'emportaria una estesa de
parasols tipus Coca-Cola (un per cada deu);
unes barres de bar per a la colla
amb noies fent top-less (per fer enveja a les
altres colies!). Ah! Nosaltres les podríem to
car i ells només mirar! Així I'
agonia seria
fins
i
voldríem
tot,
agradable i,
que fos més

després,

llarga!
FETHISEN
HAMIDA

ESMESUCOSA

(traducció

a/ català: "Fet i ben

(crossa;
de fa 3

a

JOANFASRA

xic des

(crossa i pinya;
xic des de fa

anys)

mida") (mà i mà; xic
des de fa gairebé un
any)
1) Jo crec

que és bo

gairebé
anys)

perquè s'ha de tenir

l'experiència i s'ha de provar. Si
sulta que
no

no

surt

bé i la colla

no

llavors

re

funciona,

res.

passa
No hi he estat mai al concurs,

2)
m'emportaria

però

de pic-nie on
no hi falti res (beguda, bocates
), la ràdio,
el biquini o el bañador i, si fa falta, alguna
cadira plegable, d'aquelles de càmping.
una

dos

nevereta

...

1) Crec que no és bo que n'hi hagi tantes; ara
un boom,
però d'aquí a 5 o 6 anys no en

és

Només quedaran les que
realment funcionen.
2) Si fa calor m'enduria un vano i després, el

quedaran tantes.

parxís, un parasol, entrepans, llaminadures,
pipes

...

Crec que és bo perquè dóna més
divulgació. Com més colles hi hagi, més gent
coneixerà el món casteller i I' ambient que
hi ha a les colles, que és el més important i
que jo qualifico de gran família.
2) Una cadira, una sala amb aire condicionat
i amb amplitud (que diuen que és molt
agobiant). També m'emportaria un zoom per
poder mirar bé els castells sense haver-se de
moure. A més, un bon
jalar: pollastre, rostit,
cabrit, ah! i que ens ho servissin tot, eh!

1)

Plaça Porxada,

1

Tel. 8702289

Roger

de Flor, 81

Tel. 8709401

Mercat Nou

(Roger

de

Flor, 1O-l2)

Tel870 32 63

�

eL.LABOQAClO AR'I'I'.SANA

!J

Granollers
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1 LA CIUTAT

TAMBÉ

1 ) Creieu que és bo per al món casteller i per a la cuhura catalana en general que hi hagi tantes colles? Es tracta només d'un boom
que passarà d'aquí a poc? Com a espectadar, o com a afeccionat, aquestboom ha pennès que pogués conèixer millor aquesta

tradició?
2) Creieu que I' associaciomisme, tan viu a Granollers, (no pas entès com a tribus urbanes sinó com associacions esportives,
cuhurals, de lleure, alt.) ajuda el joventa formar-se com a persones i a adquirir uns valors o això és més aviatfeina dels pares i dels
educadors?
3) Un dels rajolers de la Festa Major no pot ser a Granollers el diumenge de la rajolada i la colla afectada li demana a vostè que el
sustituexi. Estaria dísposata barallar-se amb el fang? Com es prepararia per un esdevenimentcom aquest?
MONTSERRAT

GABI MOTO

ESPERANÇA

JUUÀ (52 anys;

(46

BOSCH

comerciant)

Responsable

(39

de Formació

auxiliar de

anys.

i Activitats

anys;

biblioteca)

del

Servei d' esports

de l'Ajuntament
de Granollers.

1) Jo crec

que és bo que les

coses

creixin.

exemple, durant les Olimpíades va
haver-hi castells i segur que això va ajudar
Per

molt que la gent de fora ho conegués.
bé, suposo que al haver-hi tantes colles
també hi deu haver problemes econòmics,
amb les subvencions, etc. Pel que fa a mi,
rn' agrada molt anar a la plaça a veure
castells; m' agrada molt veure-us actuar a la
Porxada. En gaudeixo molt. Fins i tot, a
l'estiu, a la platja, m'agrada escoltar els pro
grames de castells que fan a la ràdio.

Ara

2) Ha de ser tot junt. Per molt que la joventut
vagi a una associació, si a casa no tenen un
bon exemple no els servirà de res. Si a fora
els ensenyen una cosa i dins de casa una
altra, malament.

3) Sí, sí que ho faria. Em cansaria molt però
no
m'importaria embrutar-me. Tant ajudaria
colla com a l'altra. Però m'ho haurien
de dir amb antelació i així miraria de fer uns
dies de gimnàs per aguantar i no fer el
ridícul. Si ho hagués de fer ara mateix, a la

a una

tercera

rajola ja

bufaria!

1) Els castellers són una tradició molt
arrelada a Catalunya i no és casualitat que
quan la gent es pot expressar lliurement
aquesta tradició es manifesti amb més força.
Això és un símptoma que demostra aquesta
llibertat. La gent recupera les manifestacions
culturals com aquesta quan les coses im
prescindibles de la vida (el menjar, el treball,
etc.) estan assegurades. No crec pas que
sigui un boom, el que està passant. A mi, el
fet que ara els castells es coneguin més,
m'ha ajudat a conèixer la terminologia (e15
de talo el4 de tal)
2)Jo mateix pertanyo a 4 associacions (en
tre esportives i culturals). El que més es nota
és la maldat i el soroll de la minoria que es
fa veure pel soroll i la destrucció que fan.
Però si hi hagués més gent dolenta que
bona, no podríem viure. A mi
I' associacionisme a Granollers m'interressa
molt i precisament ara, amb I' esport. És bo
que el jovent formi part d' un grup humà que
pensin com ells i que es respectin els uns als
altres. Per mi, com a estranger,
l'associacionisme és una forma que permet
l'integració i que permet donar allò que
tenim de bo i compartir-ho.
3) Demanar-me que fes de rajoler blau
(que és la colla amb la que més
m'identifico) em semblaria equivocat ja
que partiríem amb molt poques
possibilitats de guanyar (i qui guanya la
rajolada té molts punts guanyats!). Per tant,
els donaria les gràcies per la confiança i els
proposaria que busquéssim algú altre. Si
fos per col.laborar i ajudar a preparar el fang,
encara. Però com a esportista que sóc,
no
m'agrada guanyar i si fes jo de
guanyaríem! Si m'ho demanés a colla
dels blancs, els diria que sí perquè no
.

1) M' agradaria que no fos pas un boom. De
fet, no crec qye sigui negatiu que hi hagi

colles. Es bo per a la gent que no ho
coneix; per exemple, aquí a Granollers, amb
vosaltres, segur que molta gent ha conegut
més el món dels castells. No sé si els
castellers seran un boom, però recordo que
hi havia molts sardanistes i moltes
de
col es de sardanes i ara ha disminuït.
M' agradaria que això no passés amb els
tantes

¡'ove

que tingués una continuïtat. Jo
abans ho coneixia d'haver-ho sentit (els de
Vilafranca, els de Valls ) però quan els Xics
vau començar i anava a plaça a veure-us, la

castells,

...

gent

m'explicava

l'anxaneta,

que si

aquell era
llenya,

que el castell havia fet

etc.

Tot hi ajuda, és clar, i els pares i els
educadors per descomptat. Entrar en una
associació és molt bo perquè descobreixen
un nou
tipus de valors, de relacions que
només anant a les discoteques no poden
que és bo que el jovent s' apunti

2)

adquiri�. C�ec

a associacions.

3)

Si m'ho demanen per

un

esdeveniment

important com la rajolada, els hauria de
dir que sí. M' entrenaria ajupint-me cada dia,
tan

perquè ha de ser molt cansat allò! Els diria

que sí perquè un esdeveniment com aquest
és molt important per tal que la Festa Major
vagi bé. Encara que no sé si guanyarien els

Blancs, amb mi!

ral'oler,

m'importaria

24

tant

perdre!
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PASSATEMPS

LES 7
\

DIFERENCIES
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Aquí teniu les pistes de la foto enigmàtica
d' aquest número (aquest cop la foto no és
que ajudi gaire!):
1-. És de família numerosa i ell és el

penúltim.
2-. Les

espatlles tenen una caracte
especial (i sinó, pregunteu-ho

seves

rística molt

als que pugen a sobre seu!).
3-. Més d' una mare voldria un
ell per a la seva filla.

mosso com

Foto del número anterior: Dolors Fabra

Patrocinador del proper concurs: Discos
SONS

\\\

DOCTORAMOR
Un altre cop comença la rutina monòtona i

feixuga, i amb el curs diem adéu a l'estiu. Amb la
tardor la melangia s' apodera de nosaltres i després
de la «locura» de l'estiu, cada pardal al seu niu.1
les millors actuacions
castelleres de l'any, podreu gaudir del frec a frec
entre les tenebres de la pi nya, que quan fa fred
és quan més «gustillu» hi trobes. Ara «nern al
gra», i ja sé que heu estatesperantaquest moment
tot l'estiu, i dono gràcies a l'escassa gent que ha
gosat escriure'm. Tot i així, he fet petites
ara

que

comencen

investigacions

...

Sóc gennà d'un antic membre de la colla.
Tinc un problema sentimental i és que esíic
enamoratd'una «xke», Peròaquesta naes
fixa amb mi. Què puc fer?
-

Estàs obsessionat, oi? Doncs,

no

prenguis

Lemon

obsession. Fixa't-hi, el meu consell és que et fixis
A la paret (com els pòsters) i ella es fixarà EN tu.
Tot xic té una xica que li cottespon, i potser vas
errat i no és aquesta la teva xica. Però si ho és,
no et preocupis
perquè ja arribarà el moment de
carregar el castell de la teva vida.
Ei Doctor! Tinc un problema. Estic
encmoraclssin!! M'agada bojalllel1tuna noia
(i quina noia ). Ella és rossa, alta, prima
(encara que ella digui que és una vaca boja).
Bé, en resum: ella és la CLARA SAPERES.
Miri Doctor, és que ja no ho aguanto més;
-

...

es pasa a sobre meu a la pinya (JO
DER!!!) és que és massa!! «ELS BATECS DEL

quan

MEU COR FAN DESQUADRAR EL CASTELL».
Ajudi'm! Si més no, a que em passi aquesta
par que tinc quan pario amb ella. LB.L
Estimat lector, la Clara Soperes és un enigma per
a

mi, ja que no he pogut mirar-la directament als

meravellosos ulls, i com que totesles veritats
són en els ulls no puc aconsellar-te sobre allò que
seus

podries fer en aquest cas. Això sÍ,

culpa
teva hem de fer un quatre de vuit desquadrat,
m'ocuparé personalmentque els encarregats de
si per

fer les pinyes et canviïn de lloc. Per cert, Clara,
ets una Vaca Boja disfressada? (entonació d'en

Mikimoto).
-

Voldríem que ens ajudessis a fer que el

amor vingui a la colla. T'expliquem
és la seva relació amb el fet casteller: La
seva gennana és una
anxa� de la colla, ell
la ve a buscar alguns dies. Es molt trist que
només el paguem veure el dimecres a l'escola
de castells.

nostre

com

A.Ganido S.Castilio C.Femández
El que heu de fer, és fer propaganda de la colla
per tal que el vostre estimat noi

vingui. Heu de

vigilar amb aquest sagal tan fonedís; aiXÍ, doncs,
aneu amb
compte perquè a les dotze de la nit pot
desaparèixer com a la història de la Ventafocs.
Bromes a pari, ara que ve el Concurs de Tarragona,

podrieu aprofitar I' avinentesa per convidar-lo i
d'aquesta manera aprofondir en la vostra relació.
Bé,

com

que avui

jo

no

deixo

llegir

meus

pacients habituals:

un

hi ha més consultes, us
m'ho enviat un dels

petit escrit que

LES CROSSES DELS CASTELLS AMB FOLRE

L'altre dia

em

vaig quedar pillat mirant el diari.
mega-torre de vuit. I

Sortia la fabulosa foto d' una

en les
pobres crosses. I és que no deu
molar gens ni mica.
Per ol tronc tot són felicitacions i per a les
estimades crosses, a callar i a patir, perquè si
diuen alguna cosa ja surt el senyor cop de pinyes
criticant-les i carregant-se-les amb un article a
una revista de difusió internacional com
aquesta.
I és que no Puidor! Per què tan mal rotllo? El món
està tope mal repartit, ja que: no té igual de mèrit
suar, olorar peus i haver de compartir l'oxigen
entre el baix, el contrafort i l'agulla, que estar
feliçment a dalt del castell, on pots respirar aire
pur i el paisatge és magnífic? Fem un crit a totes
les santes crosses i currem-nos-ho perquè se
sentin felices. Hi ho qui ja s'ho ha currat, com és
el cas d'en Marc B., un baix que sap com fer feliç
les seves crosses (les va convidar a sopar, el
colega!). Així clar, fins i tot jo també lligo (i mira

pensava

difícil). Vinga, per avui ja en tinc prou.
LLarga vida i bon rotllo.
El que sempre critica. (Avui, amant de les crosses)
que és
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ESTADíSTICA

CASTELLS DE SIS
CASTELLS ASSOLITS

INTENTS
DESMUNTAT

LLENYA

CARREGAT

DESCARREGAT
10

PILAR DE QUATRE

PILAR DE QUATRE PER SOTA
1

QUATRE DE SIS
TRES DE SIS

1

QUATRE DE SIS AMB AGULLA

2

TORRE DE SIS

4

1

1

CINC DE SIS

1

TRES DE SIS PER SOTA
TOTAL

O

O

20

1

CASTELLS DE SET
CASTELLS ASSOLITS

INTENTS
DESMUNTAT

LLENYA

CARREGAT

DESCARREGAT
21

PILAR DE CINC
PILAR DE CINC PER SOTA
QUATRE DE SET

1

9

1

TRES DE SET

7

QUATRE DE SET AMB AGULLA

6

CINC DE SET

1

6

2

58

TRES DE SET PER SOTA
9

TORRE DE SET
TOTAL

1

O

CASTELLS DE VUIT
CASTELLS ASSOLITS

INT(::NTS
DESMUNTAT

QUATRE DE VUIT

LLENYA

CARREGAT

D.ESCARREGAT
1

2

TRES DE VUIT
TORRE DE VUIT AMB FOLRE
TOTAL

2

O

O

1

TOTAL CASTELLS
CASTELLS ASSOLITS

INTENTS

1

TOTAL CASTELLS

DEPARTAMENT

26

D'ESTADíSTICA

DESMUNTATI
31

LLENYA

DESCRIPTIVA.
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O

CARREGATIDESCARREGAT
79
31

XICS DE GRANOLLERS

JUAN I MANEL

�LAPEYRE
Le instalamos las puertas, las

las ventanas, la escalera

• GRANOLLERS
9HOO/13HOO

_

•••

• MATARO

9H30/13H30

-

_

-

15HOO/19HOO

16HOO/20HOO

N. 152 Barcelona

Cami RAL617

Puigcerda,

km 24,9

08302 MATARO

08400 GRANOLLERS

Tel:

(93)

Tel:

Fax:

(93)

(93)

849 37 00

Fax: (93) 849 55 88
Retirada de mercancias

cocinas,

L__-'--

__

--'--

---'
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757 12 68
757 04 20

Què diuen els nostres alumnes?
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