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ara que tenc vint anys,

ara que encara tenc força.



d'en Toño, que aquests dies pas-
sats ens va deixar. Tot i que,
sabíem de la seva malaltia, el
desenllaç sempre et ve de nou. 

Així i tot, ens ha de quedar la seva
actitud, les seves ganes de col·lab-
orar en tot i el seu coratge, que
ens donava per assolir els objec-
tius com a colla.

Me queden d'ell; aquelles imatges
de quan es col·locaven els baixos i

alguna crossa li feia cossigolles, ell
botava i reia. S'ho passava d'allò
més bé. Era feliç. I, crec que això és
el que hem d'aprendre d'ell, passar-
mos-ho bé i gaudir fent castells. Si
és així, segur que assolirem tot el
que ens proposem.

Res més, només donar ànims i tot
el suport del món a la seva família i
que puguem pregar molts d'anys
per ell. 

Joan Riera

i vaig ser durant quinze anys una de
les seves companyes de pis. No un
pis del tipus amb cuina i bany, aque-
st era el que compartia amb na Pili.
En aquesta especie de comuna nos-
tra: en Biel, na Joana, na Francisca,
en Toni, na Tina, en Paco, na Xisca,
en Sebastià, n'Antònia i molt altres
compartíem amb en Toño el pis de
baix dels castells.

Durant anys, n'Antonio ens va donar
la murga, i crec que no exager si dic
que ens ho deia dues o tres vegades
cada any, que quan descarregàssim
el 4d8 les crosses l'hauríem de con-
vidar a una mariscada. Tanta sort

Antonio

Explica la llegenda que uns coneguts
de n'Antonio li digueren un pic que
no  els agradava això des castells,
que no era de Mallorca. Ell els va con-
testar, segurament aixecant un
d'aquells dits tan grans que tenia:
«tss! los castillos, ni tocarlos». Perquè
així és com ell estimava es castells,
per damunt de ideologies i de
llengües.

Jo som la presidenta de la colla i per
això faig aquest article, però això és
circumstancial,. Sobretot era amiga,

que no el descarregàrem i li férem un
dinar sorpresa, perquè fa poc vàrem
descobrir que no li agrada es marisc!
Només ho feia per riure-se'n de nos-
altres.

Bromes apart, en realitat és una gran
pena que no hagi pogut veure descar-
regat el castell pel que ell va lluitar
amb alegria i coratge fins al darrer
moment. Perquè com ell deia sovint,
sense un pis més, «esto no tiene gra-
cia alguna». Enguany amb un poc de
sort i molta feina ho tornarem a
provar, i si ho aconseguim, ja sabem a
qui el dedicarem.

Salutació i record

Uep Al·lots! Com va això? Volia
aprofitar aquestes quatre retxes
per presentar-me com a nou cap
de colla, donar-vos les gràcies,
donar-vos a conèixer la nova tècni-
ca, els objectius que em fa ganes
assolir, així com també parlar un
poc del concurs.

Però, si vos he de dir la veritat,
avui només em ve de gust xerrar

Carme Rosselló

EL CAP DE COLLA

LA PRESIDENTA

Assemblea General 2015

El passat dissabte 30 de gener es va fer al nostre local
l’Assemblea General Ordinària dels Al·lots de Llevant.
Tant la Junta Directiva sortint com l’Equip Tècnic sor-
tint varen retre comptes de la seva gestió. A més, i
com es costum els anys senars, tocaven eleccions.
Com ve essent tradició, només es va presentar una
llista.

La Junta Directiva estarà encapçalada un any més per
Carme Rosselló com a presidenta mentre que al cap-
davant de l’Equip Tècnic hi ha un debutant en aques-
tes tasques, Joan Riera com a cap de colla.

Formaran la Junta Directiva: Carme Rosselló, presiden-
ta; Sebastiana Bonet, secretària; Pedro Sansaloni, tre-
sorer i Andreu Bonet, Maria Gayà, Martí Miquel, Pilar
Barceló i Pere Berga com a vocals. Quant a l’Equip
Tècnic: Joan Riera, cap de colla; Sebastià Grimalt i Biel
Font, responsables de pinyes; Bel Font, Paula Vives i
Martí Miquel, responsables de canalla.

Com a objectiu de la temporada cal destacar l’aposta
clara de la colla per intentar aconseguir classificar-nos
pel Concurs de Castells de Tarragona que s’ha de fer el
primer cap de setmana d’octubre.



FEBRER DE 2006

El primer butlletí de l’any 2006
tenia una portada ben curiosa for-
mada per dues fotos: una  d’en
Tomeu Penya, guitarra en mà,
cantant al sopar de final de tem-
porada i una altra del mateix can-
tant fent un duet amb el casteller
Tià Bassa.

A les pàgines interiors el nou cap
de colla, Sebastià Grimalt, i el
nou president, Joan Pascual,
feien les respectives presenta-
cions i anàlisis de començament
de temporada. El cap de colla pre-
sentava un lema amb tres parau-
les per guiar el camí d’aquella
temporada: passió, responsabili-
tat i il·lusió. També feia esment a
la necessitat de renovar el pilar
de cinc i deia que no n’hi havia
prou a descarregar els castells de
set, sinó que també s’havien de
fer amb solvència. El president
recordava que complíem deu
anys i feia un poc de repàs a la
nostra trajectòria. També comen-
tava que celebraríem el nostre
aniversari amb una nova actuació
a la plaça de la Rectoria.

Joan Llodrà encetava, en aquell
butlletí, una sèrie d’articles sota
el títol 10 anys d’història. El pri-
mer escrit repassava les primeres
passes de la colla durant els anys
1996 i 1997. Entre d’altres coses
comentava el primer tres de sis
fet per la colla, l’any 97 a Santa
Eugènia.

A més d’un petit resum de les
activitats de vacances, el butlletí
presentava una secció nova: La
vostra experiència. La primera
experiència contada va ser la de
Maria del Pilar Barceló, que recor-
dava que havia entrat a la colla
l’any 1997.

En aquella ocasió, l’entrevistat va
ser el jove casteller Mateu Marcè,
que deia que el castell que li
agradava més, tot i no haver-lo fet
mai, era el tres de set per sota.

Fa deu anysSANTA ÚRSULA 1981
En aquest primer butlletí de l’any
2016 estrenam una nova secció,
Diades que han fet història. Al llarg
dels propers números farem un mica
de repàs a aquelles actuacions que
en el seu moment varen suposar un
salt qualitatiu o varen servir per can-
viar l’ordre casteller existent. No
seguirem un ordre cronològic estricte
i anirem fent salts per envant i per
enrere en el temps.

Per començar, no ho podíem fer
d’una altra manera que no fos amb
l’actuació que ho va canviar tot, amb
l’actuació que va fer reviure els cas-
tells del segle XIX i que durant anys
s’havien considerat gairebé impossi-
bles. Ens referim, evidentment, a la
diada de Santa Úrsula de 1981.

Dia 25 d’octubre de 1981, el petit
món casteller d’aleshores va centrar
la seva atenció a la plaça del Blat de
Valls. I ho feia amb raó. Les dues
colles vallenques havien anunciat el
cinc de vuit i el quatre de nou amb
folre, dos castells que feia gairebé
cent anys que no es completaven; de
fet, el castell de nou ni tan sols s’ha-
via intentat en el segle XX, a diferèn-
cia de la catedral, que sí havien carre-
gat les dues colles.  Tot plegat va fer
que els dies previs els carrers i els
bars de Valls visquessin una eferves-
cència castellera insòlita i que molta
gent es desplacés a la capital de l’Alt
Camp per viure in situ la diada.

Els vermells varen obrir plaça, i ho
feren amb el cinc de vuit, castell que
ja havien carregat diverses vegades i
que els havia donat la victòria l’any
anterior a Tarragona. Alçaren el cas-
tell, el carregaren i, aquest pic, el des-
carregaren enmig de l’eufòria. Feia
95 anys que la catedral no es com-
pletava. Tot seguit va ser el torn de la
Vella, que també va obrir les seves
rondes amb l’objectiu màxim. Amb
en Manel Marco a segons, els rosats
tiraren amunt un castell de nou per
primer cop en 90 anys i, al cap de
pocs minuts, havien descarregat el
quatre de nou amb folre, castell que
feia 92 anys que no es completava.
D’aquesta manera, tancaven una pri-
mera ronda inimaginable. Després
d’això, les dues colles feren castells
de vuit, però la diada ja estava feta.

Avui en dia, aquests castells, els
dominen moltes colles, però alesho-
res eren la dimensió desconeguda.
Amb una preparació i un assaig que
no es poden comparar als d’avui en
dia i amb uns troncs molt més
pesats, aquells castellers obriren la
Segona Època d’Or dels Castells.

Vella de Valls: 4d9f, 3d8, 2d8f.
Joves de Valls: 5d8, 3d8, i2d8f

Diades que han fet història
Sebastià Grimalt



TOTS ELS TRONCS DE SET (2010-2015)
Joan Llodrà

A continuació teniu un estudi en què he
recopilat qui són els membres de tots
els troncs de tots els castells de set
pisos carregats i descarregats entre
2010 i 2015 (149 castells). Els 274
castells de set anteriors (1998-2009)
hauran de ser feina per una altra ocasió.

2010 (28 castells de set)
46 castellers
Baixos (8): Antonio Fernández 25, Biel
Font 21, Sebastià Barceló 16, Paco Font
16, Toni Font 9, Joan Aguiló 8, Toni
Santandreu 5, Antoni Vidal 1.

Segons (10): Antoni Vidal 23, Joan Riera
Jaume 22, Sebastià Grimalt 20, Jordi
Puigsegur 12, Joan Soler 7, Antoni Puig
5, Jordi Pedrals 4, Pep Riera 4, Tomeu
Mas 3, Pere Flequer 1.

Terços (15): Tomeu Mas 20, Guillem
Rios 18, Tiana Bonet 12, Petra Riera 9,
Neus Barceló 6, Àlex Marín 6, Sebastià
Grimalt 5, Rosa Pasqual 5, Mateu
Marcè 4, Sarah Lara 4, Joan Soler 3,
Maria Martí 3, Miquel Vives 2, Maria F.
Flaquer 2, Antònia Adrover 2.

Quarts (13): Antònia Adrover 22, Marta
Castellano 22, Magdalena Castellano
13, Pilar Barceló 13, Magdalena
Gelabert 11, Maria Martí 10, Maria F.
Flaquer 3, Pep Bover 2, Paula Vives 1,
Inès Cantó 1, Petra Riera 1, Sarah Lara
1.

Dosos (5): Josep Castellano 20, Toni
Reixach 20, Bel Font 13, Paula Vives 8,
Neus Sansaloni 3.

Aixecadors (5): Albert Nadal 14, Mar
Font 6, Antoni Bonet 4, Adelina Mustata
4, Lorena Mustata 3.

Enxanetes (3): Nerea Font 15, Antoni
Bonet 11, Albert Nadal 2.

2011 (21 castells de set)
40 castellers
Baixos (8): Biel Font, 20; Antonio
Fernández, 17; Sebastià Barceló, 15;
Joan Aguiló, 15; Toni Font, 10; Toni
Santandreu, 3; José Beltrán, 2; Antoni
Vidal, 1.

Segons (10): Joan Riera, 19; Antoni
Puig, 17, Jordi Pedrals, 16; Tomeu Mas,
9; Antoni Vidal, 8; Sebastià Grimalt, 7;

Joan Soler, 3; Miquel Vives, 2; Jordi
Puigsegur, 1; Guillem Rios, 1.

Terços (12): Sebastiana Bonet, 13;
Tomeu Mas, 12; Neus Barceló, 12;
Sebastià Grimalt, 12; Maria Martí, 9;
Guillem Rios, 7, Antònia Adrover, 7;
Petra Riera, 6; Joan Soler, 2; Pilar
Barceló, 1; Biel Font, 1; Pep Bover, 1.

Quarts (11): Magdalena Gelabert, 16;
Pilar Barceló, 13; Nena Castellano, 11;
Pep Bover, 10; Marta Castellano, 10;
Antònia Adrover, 7; Maria Martí, 2;
Josep Castellano, 2; Sara Sureda, 2;
Paula Vives, 1, Clàudia Coll, 1.

Dosos (7): Toni Reixach, 12; Bel Font,
10; Paula Vives, 7; Josep Castellano, 7;
Neus Sansaloni, 6; Nerea Font, 6;
Adelina Mustata, 4.

Aixecadors (5):  Albert Nadal, 7; Lorena
Mustata, 7; Mar Font, 7; Adelina
Mustata, 1; Nerea Font, 1.

Enxanetes (4): Albert Nadal, 11; Nerea
Font, 8; Antoni Bonet, 1; Mar Font, 1.

2012 (27 castells de set)
44 castellers
Baixos (9): Biel Font, 25; Antonio
Fernández, 21; Paco Font, 13; Joan
Aguiló, 11; Toni Santandreu, 11; Toni
Font, 11; José Beltrán, 6; Paco Collado,
3; Sebastià Barceló, 2.

Segons (11): Antoni Puig, 22; Joan
Riera, 21; Jordi Puigsegur, 18; Jordi
Pedrals, 11; Tomeu Mas, 9; Sebastià
Grimalt, 8; Guillem Rios, 6; Arnau Llull,
5; Marc Servera, 1; Miquel Vives, 1;
Mateu Marcè, 1.

Terços (11): Sebastiana Bonet, 22;
Tomeu Mas, 13; Guillem Rios, 12;
Mateu Marcè, 10; Josep Castellano, 9;
Antònia Adrover, 8; Pep Bover, 8; Neus
Barceló, 8; Maria Martí, 7; Sebastià
Grimalt, 4; Pilar Barceló, 2.

Quarts (11): Marta Castellano, 25;
Clàudia Coll, 17; Pilar Barceló, 14;
Magdalena Gelabert, 12; Sara Sureda,
12; Paula Vives, 10; Magdalena
Castellano, 2; Antònia Adrover, 2;
Maria Martí, 2; Patrícia Barceló, 2;
Josep Castellano, 1.

Dosos (7): Bel Font, 20; Nerea Font, 18;
Sara Sánchez, 15; Adelina Mustata, 6;

Toni Reixach, 3; Paula Vives, 3; Albert
Nadal, 1.

Aixecadors (4): Maria del Mar Font, 15;
Nerea Collado, 13; Jordi Pedrals Jr, 2;
Lorena Mustata, 1.

Enxanetes (3): Lorena Mustata, 22;
Maria del Mar Font, 3; Albert Nadal, 2.

2013 (27 castells de set)
42castellers
Baixos (8): Biel Font 24, Toni
Santandreu 18, Paco Font 15,
Antonio Fernández 12, Paco Collado
12, Toni Font 11, Joan Aguiló 5,
Adrià Ramiro 1.

Segons (9): Joan Riera 26, Antoni Puig
21, Bernadí Martí 20, Jordi Pedrals 11,
Arnau Llull 9, Jordi Puigsegur 5,
Tomeu Mas 3, Sebastià Grimalt 2,
Guillem Rios 1.

Terços (10): Josep Castellano 21,
Sebastiana Bonet 18, Pep Bover 18,
Neus Barceló 14, Tomeu Mas 7,
Guillem Rios 6, Maria Martí 6, Pilar
Barceló 4, Sebastià Grimalt 2, Paula
Vives 2.

Quarts (12): Marta Castellano 26,
Clàudia Coll 24, Pilar Barceló 17,
Magdalena Castellano 7, Magdalena
Gelabert 5, Paula Vives 5, Bel Font 5,
Sara Sureda 4, Nerea Font 2, Maria
Martí 1, Patrícia Barceló 1, Josep
Castellano 1.

Dosos (6): Nerea Font 24, Sara
Sánchez 19, Albert Nadal 9, Marc
Pasqual 5, Adelina Mustata 2, Daiana
Cortés 1.

Aixecadors (5): Nerea Collado 11,
Maria del Mar Font 7, Jordi Pedrals Jr.
7, Ainhara Riera 4, Lorena Mustata 1.

Enxanetes (3): Maria del Mar Font 18,
Lorena Mustata 7, Nerea Collado 2.



2015 (21 castells de set)
40 castellers
Baixos (7): Paco Collado 19, Toni
Santandreu 14, Biel Font 12,
Andreu Bonet 12, Toni Font 7,
Joan Aguiló 7, Sebastià Barceló 5.

Segons (9): Joan Riera 18,
Sebastià Grimalt 15, Antoni Puig
11, Toni Arnau Llull 8, Bernadí
Martí 7, Jordi Pedrals 6, Tomeu
Mas 5, Tomeu Marqueño 3,
Andreu Ribot 3.

Terços (10): Josep Castellano 18,
Pep Bover 16, Tomeu Mas 11,
Sebastiana Bonet 10, Paula Vives
7, Maria Martí 5, Sebastià Grimalt
5, Rosa Pascual 2, Andreu Ribot
1, Bel Font  1.

Quarts (10): Marta Castellano 17,
Maria del Pilar Barceló 15, Nerea
Font Sorroche 14, Sara Sureda
Niedrich 7, Clàudia Coll 4, Sara
Sánchez 4, Daiana Cortés 4, Maria
Martí 3, Llúcia Sanchez 3,
Magdalena Castellano 3, Bel Font
2.

Dosos (5): Maria del Mar Font 18,
Daiana Cortés 14, Cristina Riera 9,
Nerea Font 3, Nerea Collado 1.

Aixecadors (3): Mariona Pedrals
11, Maria Antònia Girart 6, Aina
Bonet 6.

Enxanetes (4): Nerea Collado
Barceló 9, Maria Antònia Girart 7,
Marina Fuster 4, Jordi Pedrals Jr.
1.

2014 (25 castells de set) 
46 castellers
Baixos (9): Paco Collado 22, Biel
Font 18, Toni Santandreu 18, Joan
Aguiló 13, Toni Font, 10, Sebastià
Barceló 7, Paco Font 4, Joan
Caldentey 3, Edgard Morocho 1.

Segons (8): Joan Riera 24,
Sebastià Grimalt 22, Bernadí
Martí 18, Antoni Puig 8, Jordi
Pedrals 7, Toni Arnau Llull 6,
Tomeu Marqueño 6, Tomeu Mas 5.

Terços (11): Sebastiana Bonet 23,
Josep Castellano 16, Pep Bover
16, Tomeu Mas 15, Rosa Pasqual
8, Maria Martí 8, Paula Vives 3,
Sebastià Grimalt 3, Andreu Ribot
2, Pilar Barceló 1, Neus Barceló 1.

Quarts (11): Clàudia Coll 22, Pilar
Barceló 19, Nena Castellano 14,
Paula Vives 10, Sara Sureda 9, Bel
Font 7, Marta Castellano 7, Nerea
Font 4, Maria Martí 2, Sara
Sánchez 1, Llúcia Sánchez 1.

Dosos (6): Nerea Font 20, Sara
Sánchez 15, Daiana Cortés 12,
Marc Pasqual 5, Cristina Riera 4,
Biel Font G.2.

Aixecadors (5): Maria Antònia
Girart 11, Jordi Pedrals Jr. 8,
Ainhara Riera 5, Nerea Collado 4,
Marina Fuster 1.

Enxanetes (4): Maria del Mar Font
15, Nerea Collado 7, Marina Fuster
2, Morena Contreras 1.

Resum 2010-2015
149 castells de 7 (74 castellers)

Baixos (14): Biel Font 120, Antonio
Fernández 76, Toni Santandreu 69, Joan
Aguiló 59, Toni Font 58, Paco Collado 56,
Paco Font 48, Sebastià Barceló 45,
Andreu Bonet 12, José Beltrán 8, Joan
Caldentey 3, Antoni Vidal 1, Adrià Ramiro
1, Edgard Morocho 1.

Segons (18): Joan Riera 130, Antoni Puig
84, Sebastià Grimalt 74, Jordi Pedrals 55,
Bernadí Martí 45, Jordi Puigsegur 36,
Antoni Vidal 31, Toni Arnau Llull 28,
Tomeu Mas 25, Joan Soler 10, Tomeu
Marqueño 9, Guillem Rios 8, Pep Riera 4,
Miquel Vives 3, Andreu Ribot 3, Pere
Flequer 1, Marc Servera 1, M. Marcè 1.

Terços (22): Sebastiana Bonet 98, Tomeu
Mas 78, Josep Castellano 64, Pep Bover
59, Guillem Rios 43, Neus Barceló 41,
Maria Martí 38, Sebastià Grimalt 31,
Antònia Adrover 17, Petra Riera 15, Rosa
Pasqual 15, Mateu Marcè 14, Paula Vives
12, Pilar Barceló 8, Àlex Marín 6, Joan
Soler 5, Sarah Lara 4, Andreu Ribot 3,
Miquel Vives 2, Maria F. Flaquer 2, Biel
Font 1, Bel Font 1.

Quarts (21): Marta Castellano 107, Pilar
Barceló 91, Clàudia Coll 68, Nena
Castellano 50, Magdalena Gelabert 44,
Sara Sureda 34, Antònia Adrover 33,
Paula Vives 27, Maria Martí 20, Nerea
Font 20, Bel Font 14, Pep Bover 12, Sara
Sánchez 5, Josep Castellano 4, Llúcia
Sánchez 4, Daiana Cortés 4, Maria F.
Flaquer 3, Patrícia Barceló 3, Inès Cantó
1, Petra Riera 1, Sarah Lara 1.

Dosos (15): Nerea Font 68, Sara Sánchez
49, Bel Font 43, Toni Reixach 35, Josep
Castellano 27, Daiana Cortés 27, Paula
Vives 18, Maria del Mar Font 18, Cristina
Riera 13, Adelina Mustata 12, Albert
Nadal 10, Marc Pasqual 10, Neus
Sansaloni 9, Biel Font 2, Nerea Collado 1.

Aixecadors (13): Maria del Mar Font 35,
Nerea Collado 28, Albert Nadal 21, Jordi
Pedrals Jr. 17, Maria Antònia Girart
17,Lorena Mustata 12, Mariona Pedrals
11, Ainhara Riera 9, Aina Bonet 6,
Adelina Mustata 5, Toni Bonet 4, Nerea
Font 1, Marina Fuster 1.

Enxanetes (10): Maria del Mar Font 37,
Lorena Mustata 29, Nerea Font 23, Nerea
Collado 18, Albert Nadal 15, Antoni
Bonet 13, Maria Antònia Girart 7, Marina
Fuster 6, Morena Contreras 1, Jordi
Pedrals Jr. 1.



L’entrevista: Andreu Bonet Julià

Joan Llodrà

N’Andreu és del Forn de Can Bonet
de Llucmajor. És un electricista i llan-
terner que fa feina a Porreres que no
fa gaire que ha fet els 40 anys. A més
de ser del Barça de tota la vida, li
agrada anar a  concerts i anar a fer
voltes en moto.

Quan i per què et fas casteller?
L’agost de 2014 a un sopar familiar i
amb amics de la família, la presiden-
ta hi era i va pitjar perquè n’Aina, la
meva filla, es fes castellera. Vàrem
venir a la Diada, a mirar. Li va agra-
dar i decidírem provar-ho a principis
de 2015. Com més va més li agrada,
i a mi també.

Què coneixies dels castells?
Els meus cosins són dels Castellers
de Sant Cugat des del primer dia i
ara fa vint anys vaig anar a una
actuació seva i a algun assaig. A part
d’això anava seguint el Quarts de
Nou i les retransmissions de les prin-
cipals diades.

Quina posició ocupes?
Faig de baix. I no m’hi veia. Jo em
feia acompanyant n’Aina i ajudant a
tancar la pinya.

Per quines altres colles sents simpa-
tia?
Pels Castellers de Sant Cugat, per
motius familiars i pels Minyons de
Terrassa, que a Sant Fèlix em varen
impressionar. Ser dels Castellers de
Vilafranca no té gaire mèrit. És com
ara fer-se del Barça i no quan m’hi
vaig fer jo. 

Quina valoració fas de la temporada
2015? Com ho ha fet na Neus?
Na Neus sempre serà per jo la millor
cap de colla. Arribar al local sense
conèixer pràcticament ningú i sentir
aquella dona que veies que coman-
dava! Quant a la temporada i des de
la ignorància del debutant, tal vega-
da ens ha faltat una miqueta d’ambi-
ció com a colla.

Pensaves que en Joan Riera seria el
cap de colla 2016?
No. Donava més números a en Martí!
Anirà bé! Tota la confiança del món a
un home que a primera vista sembla
seriot però després veus que és del
riure. A més és gran, fort i gros: el
prototip de cap de colla. La canalla
no s’atrevirà a fer-li segons quines
preguntes ni peticions perquè els
imposa més que na Neus. Quan ho
vaig dir a n’Aina va bufar!

I la teva filla. Com s’ha adaptat a la
colla?
Molt millor que no em pensava. Està
animadíssima per tornar a començar.
Tenen una amistat/rivalitat amb els
altres de la canalla que els motiva mol-
tíssim. A la fi hem trobat l’activitat
extraescolar ideal.

Què en diu el teu entorn llucmajorer
d’això de fer castells?
Primera reacció: oh, que bé! Segona:
estàs sonat! I deixes pujar la nina? De
deu, nou, no hi durien la filla...

Parlem de caigudes si et sembla be.
Quantes n’has viscut i com?
Hem caigut tres vegades el 2015, la
meva única temporada. Tant el 3d6
com el p5 carregats varen ser caigu-
des sense importància i a més pràcti-
cament per etapes i sense perill. La
primera, però, el 4d7 carregat a Palma
va ser terrorífica  i a més era la prime-
ra. Jo anava de baix i aquell instant
d’un segon entre que saps que cau i
que arriba tot el tronc a damunt la
pinya es fa llarguíssim i amb un silenci
que fa por. De tota manera, això no és
res per qui ha vist caure castells de
deu pisos!

Veig que t’ha marcat l’anada a Sant
Fèlix 2015.
Jo no havia vist mai colles tan grans ni
per descomptat aquells castellots. És
una altra dimensió. Un que només ho
ha vist per la tele ha de quedar impres-
sionat.

I l’equip de futbol dels Al·lots de
Llevant?
Vaig ser el capità (amb Martí i Pilar)
dels subcampions del torneig casteller
2015. Jo feia no res que era a la colla
i un dia que es va suspendre una excur-
sió de canalla en Bernadí em va esco-
metre i em va dir que ja m’avisarien
per l’entrenament. Jo no sabia ni que
haguéssim d’anar a Terrassa! Però va
ser mel. Mai havia fet nou partits en
dos dies i l’endemà anar a fer feina.
Però una monada, vàrem riure i férem
segons de trenta-dos! I enguany que
havíem de guanyar hem quedat fora al
sorteig...

Ja acabam. Qui ha de ser el casteller
que ha de ser entrevistat en la propera
edició d’aquest butlletí?
El meu binomi i gran amic. (N’Andreu

no dóna el nom, però tothom sap que

es refereix a en Martí Miquel).



Un dels actes més significatius que
s’han celebrat les darreres setmanes
ha estat la celebració de la Nit de
Castells. Una de les protagonistes de
la vetllada va ser Helena Llagostera,
castellera i excap de colla de la
Joves, la primera dona a pujar a un
castell de nou pisos, que va ser reco-
neguda per la seva trajectòria. Una
altra notícia que ha deixat el període
de vacances és que la Coordinadora
ha acceptat els Xiquets de Montblanc
com a nova colla en formació. Ara ja
hi ha 100 colles que formen part de
la Coordinadora: 87 de ple dret i 13
en formació.

Les primeres actuacions, anecdòti-
ques fins ara, ja han deixat algun cas-
tell de set pisos i fins i tot dos quatres
de vuit, un dels Capgrossos de
Mataró i un altre dels Castellers de
Barcelona. Els mataronins compten,
de moment, amb la millor actuació
(5d7, 4d8, 7d7), feta a la diada de
Santa Eulàlia a Barcelona.

Sebastià Grimalt

A poc a poc, les colles van sortint del
seu repòs hivernal i tornen a l’activi-
tat. Aquesta activitat compareix pri-
mer a l’àmbit administratiu, en
forma d’assemblees, i després al tèc-
nic, amb els primers assajos i algu-
nes actuacions tímides. Segurament,
l’acte més significatiu de moltes
assemblees és la renovació dels diri-
gents de la colla. En aquest sentit,
farem menció a la renovació que han
viscut tres de les colles grans, els
Capgrossos de Mataró, els Castellers
de Vilafranca i els Minyons de
Terrassa. La colla del Maresme ha
confiat la presidència i la direcció
tècnica als germans Castellví, en Xevi
en serà el president i en Mia el cap
de colla. Els vilafranquins han optat
per dos castellers veterans per dirigir-
los, Joan Badell com a president i
Toni Bach com a cap de colla. Els
Minyons només han renovat el cap
de colla, que tornarà a ser Albert
Pérez, després que ja ho fos fa un
parell de temporades. Les dues
colles vallenques continuaran amb
els mateixos dirigents de l’any pas-
sat.

Agenda

20 de març
Diada d’Inici de Temporada
Plaça de la Rectoria. 12:30
Amb els Castellers de Mallorca.
Abans hi haurà berenar al local.

3 d’abril
Diada de l’Àngel a Palma.
Castell de Bellver.
Capvespre.
Amb Castellers de Mallorca.

24 d’abril
Diada de Primavera a Palma
Ses Voltes. 12:00
Amb Castellers de Mallorca
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20è aniversari

Això és el primer cartell que
convidava a formar part de l’a-
ventura de crear una colla cas-
tellera. Se’ns convocava a
anar al primer assaig, “entre-
nament” en deia, d’una no
nata encara “Colla Castellera
de Manacor”. Vint anys des-
prés s’ha demostrat que la
cosa tenia futur. Enguany hau-
rem de celebrar l’efemèride
així com toca. Serà qüestió
d’aferrar-s’hi i també de fer
festa a rompre. Molts d’anys!



Segurament molts de vosaltres ja hau-
reu endevinat qui és que em va mollar
aquesta perla ja fa uns anys quan jo
era cap de colla. Sï, ho heu encertat,
n’Antonio Fernández, aquell casteller
que mocador al cap, botella de cervesa
dins la butxaca de la camisa i tassó de
bessons a les mans venia cap a jo el
temps del descans i em deia “¿que
pasa jefa?”. Aquell casteller amb qui
vaig tenir el privilegi de viure de ben a
prop la consecució del primer 2d7 des-
carregat i de carregar el 4d8, i mai més
ben dit, ja que li feia de crossa. 
A n’Antonio, na Pilar i la seva filla, na
Pili, els vaig conèixer a la colla. La seva
filla va venir uns anys i després ho va
deixar, però ell i la seva dona van
seguir. Dels primers anys els record
com tots uns personatges en el bon
sentit de la paraula. A ell i la seva dona,
que parlaven amb tothom, queien bé a
tothom, s’apuntaven a tot i a qualsevol
activitat de la colla. Sempre explicaven
que “habian ido a Vals (La Candela
2001) y nos lo pasamos muy bien y nos
encantó” i per això havien decidit ser
castellers. 

Amb el temps, de n’Antonio, tot i la
diferència d’edat que ens separava, em
vaig adonar que s’havia convertit en un
amic, amb qui parlàvem de la vida i
dels castells de forma apassionada; al
4d7a, jo a vegades pujava per la rengla
en que ell feia de baix, i després de fer
el castell li demanava com havia anat,
si havia estat bé i em responia: “¡que si
he estado bien me preguntas! De pun-
tillas y todo me ponia ¿no te dabas
cuenta que la rengla subia y bajaba?
Los castillos de 7 ya son aburridos.” I jo
em posava a riure. Amb ell hem anat
d’acampada a Son Serra; de viatge a
Mataró, a Terrassa, a Vilafranca del
Penedès, a Reus, a Igualada (quasi a
un puticlub); ens hem disfressat; hem

fet pilars als dimonis per Sant Antoni;
hem anat d’excursió; hem fet paelles;
ens va fer queimada, un licor que jo
només vaig poder tastar de fort que
era; se’n va riure de nosaltres, quan
un grup de castellers que vam anar a
fer un tram del Camí de Santiago,
érem prop de León, la seva terra i li
vàrem explicar que ens havien donat
allotjament dins una “palloza”. I mil
històries més que segur que a molts
de nosaltres no han aturat de venir-
nos al cap aquests dies.

Un grup d’Al·lots vàrem viure amb ell
i na Pilar la nostra primer experiència
al concurs de castells de Tarragona
on férem pinya als Sagals d’Osona.
Aquell dia vàrem arribar a la conclu-
sió que un dia nosaltres aniríem a
actuar al concurs, i ell va decidir que
fins que els Al·lots de Llevant hagues-
sin d’actuar al concurs, ell no hi tor-
naria. No sé si va arribar a saber el
repte que ens hem proposat per
aquesta temporada, però estic segu-
ra que li hagués fet una il·lusionada
enorme. Ara pens que dels 150 cas-
tellers que ens hem proposat ser,
només serem 149, perquè sent que
hi ha un buit dins la colla que no
podrem tornar a omplir. El vuit, amb
v baixa, segur que no tardarem en
omplir-lo i aquest dia, encara que no
faci de baix serà més present que
mai a la plaça, perquè els Al·lots de
Llevant no podrem tornar a pensar en
castells de vuit sense pensar amb
n’Antonio.

Ni tres por sota ni ostias, cuatro de vuit
Sebastiana Bonet

Serà molt dur començar aquesta
temporada, començar aquest camí
que pretenem que ens dugui fins a
Tarragona i fer- ho sense tu, sense
el teu posat tranquil i alegre, sense
la teva bonhomia, sense que no
donis branca si no es fan castells de
set importants, sense que no hi
siguis d’aquí un mes a Sa Rectoria
per celebrar el 20è aniversari de la
colla, ni a rebre la Jove “ de Vals” per
Fires i Festes.

Quan li vaig dir a na Maria Antònia
que no el tornaríem a veure no s’ho
creia, de fet ni sabia que estàs
malalt, i que “si ho estava, idò no ho
pareixia”, i és que n’Antonio va ser
capaç de viure, ser feliç i fer feliç als
altres tot i la seva malaltia. És per
això que hem de donar gràcies a
Déu, o a la vida, o al món o a qui
sigui per haver tengut el privilegi
d’haver- lo pogut conèixer i compar-
tir tants i tants bons moments amb
ell, alguns senzillament irrepetibles.

“Cal anar endavant sense perdre el
pas.
Cal regar la terra amb la suor del
dur treball.
Cal que neixin flors a cada instant.”

Ara ens toca caminar sense
n’Antonio i seguir sembrant flors i
regar- les com ell ha anat fent al
llarg d’aquests darrers 15 anys dins
la colla i dins les nostres vides, sen-
zillament, perquè cal. Una abraçada
molt forta a tots, Al·lots.


