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Dues actuacions que

no podien anar millor



pensau les actuacions que ens
queden d'aquí a finals d'agost:
Bellver, Fires i Festes i l'actuació de
Porto Cristo són les úniques on hi
haurà dues o més colles. És per
això que hem d'aprofitar que hi
haurà bones pinyes que ens
donaran la solidesa necessària per
tal de dur a plaça els nostres mil-
lors castells.

Si assolim l'objectiu d'anar al con-
curs de Tarragona, crec que la
resta de temporada la podrem
plantejar d'una altra manera:
proves de castells de vuit, provar
un 2d7 alternatiu (els assajos van

prou bé), més pilars de cinc
(m'agradaria poder-los fer per la
diada) i seguir fent rodar molts de
castellers al tronc, que a una colla
com la nostra, és la millor manera
d'engrescar la gent. Tot i que, els
castellers novells, han de saber, que
fer proves als assajos no significa
pujar a les properes actuacions, però
sí tal vegada a les de final de tempo-
rada o a les de l'any que ve. Tot a la
vida té el seu procés. Res més,
només encoratjar-vos a seguir amb
aquesta línia: força, compromís, acti-
tud i... Visquen els pingüins!

Joan Riera

temporada. Nous companys i algun
de recuperat s'ajuntaren per descar-
regar el 2d7 més primerenc de la
nostra història i veure alguns debuts
als troncs. Perquè enguany tenim
moltes incorporacions noves, cosa
que sempre és motiu d'alegria. I no
només es veu a plaça, sinó també
als assajos, més plens que mai en
aquestes altures del curs casteller.
Això és remarcable perquè igual
que sabem que per assolir l'objectiu
d'aquesta temporada, la temporada
en ella mateixa ha de ser la més
bona, també som conscients que
per aconseguir fites importants a

El que bé comença...

Escric aquests article l'endemà de
l'actuació del diumenge de l'Àngel al
castell de Bellver. La primera visita a
la rodona plaça ciutadana ha vengut
enguany ben d'hora dins el calendari,
coses de la lluna. I tot i que hi
haguéssim de sortir amb el dinar
gairebé a la boca, ho férem com feia
temps que no passava, amb dos
busos ben plens de alegria i ganes
de fer bons castells. 

Gairebé cent castellers vestits de
verd ompliren la segona plaça de la

plaça, la feina s'ha de fer prèviament
als assajos.

Varem començar l'any de la pitjor de
les maneres possibles, amb la mort
d'un company casteller i amic. Aquest
sentiment de pèrdua segurament ens
acompanyarà tota la temporada, però
estic segura que n'Antonio voldria que
això ens servís d'empenta per
esforçar-nos en assolir els nostres
objectius. Encetarem l'any amb pena
però hem començat la temporada
amb alegries, totes a ell dedicades.

Salut i castells

Abans d’anar a Bellver

Uep Al·lot, escric aquestes quatre
retxes un poc abans de partir cap a
l'actuació de Bellver. Els assajos
han anat prou bé, l'ambient a la
colla és positiu, però tot i així, les
intencions són serioses: 3d7, 2d7,
4d7 i pilar de 5, a aquestes alçades
de temporada em tenen una mica
preocupat, però anirà bé, i es clar
que sí.

El motiu d'arrancar amb aquests
castells no és altre que anar millo-
rant la puntuació per tal de poder
anar al concurs de Tarragona. Si

Carme Rosselló

EL CAP DE COLLA

LA PRESIDENTA

Una foto que té deu anys
Ara fa deu anys d’aquesta foto de
grup. El lloc, la Plaça de la Rectoria i el
dia, la celebració del desè aniversari
de la nostra entitat. Aquell dia vàrem
encetar el sa costum de començar la
temporada amb una actuació al peu
del campanar. A la pàgina 5 podreu
veure la fotografia de grup de deu anys
després, o sigui, del dia del vintè ani-
versari. Cares noves, cares velles i
cares canviades: llei de vida...



ABRIL DE 2006

El butlletí del mes d’abril de fa
deu anys tenia per portada la
foto de grup del desè aniversari
que ens havíem fet a la plaça de
la Rectoria feia un parell de set-
manes. En el seu escrit, el cap
de colla feia una mica de repàs
als primers assajos i actuacions.
Valorava de manera positiva
l’assistència als assajos i l’acti-
tud dels castellers. El president
deia que l’optimisme havia de
ser la clau de la temporada i
aprofitava per agrair al batlle i a
les regidores de Cultura i Esports
la seva presència a l’actuació de
la Rectoria. Informava que la
Colla Jove Xiquets de Tarragona
ens acompanyaria per Fires i
Festes.

La crònica castellera, feta per
Pere Flequer, feia repàs de les
dues actuacions fetes fins ales-
hores: les diades d’aniversari de
les dues colles mallorquines.
Entre d’altres coses,  comentava
els tres castells de set descarre-
gats, una llenya de quatre de sis
amb agulla i tres pilars de qua-
tre simultanis amb els tres ger-
mans De Ridder d’enxanetes.

L’entrevistat d’aquella ocasió va
ser Jordi Pedrals, el qual parlava
dels seus inicis, encara frescs, i
es mostrava optimista amb les
possibilitats del dos de set.
N’Antònia Adrover i na Nena
Castellano varen parlar de la
seva experiència, la de la prime-
ra es remuntava al 1996 i la de
la segona a dues temporades
enrere. Totes dues comentaven
que la posició de quarta era una
mica més difícil que les altres
que havien fet.

A la secció 10 anys d’història,
Joan Llodrà feia un repàs als
anys 1998 i 1999, temporades
en què consolidàrem els castells
de sis pisos i carregàrem i des-
carregàrem els primers de set.  

Fa deu anys
SANTA TERESA 1951
Es trenca la primera frontera

Arran d’algun assaig de tres de vuit
fet per la nostra colla, alguns caste-
llers vàrem especular sobre els cas-
tells de vuit que es feien a la dècada
dels cinquanta o seixanta del segle
passat i la manera com es feien. Per
això, dedicarem aquesta secció a la
diada de Santa Teresa de l’any 1951.
Aquell dia els Nens del Vendrell varen
descarregar el primer tres de vuit del
segle XX.

Per contextualitzar aquesta actuació,
direm que la Colla Nova de Valls
havia carregat el tres de vuit dos
cops, durant els anys 1934 i 1935.
Les colles i els castells es varen veure
estroncats per la guerra i el castell no 
va tornar a aparèixer per les places
fins a l’any 1951, en què la Muixerra
de Valls i els mateixos Nens en feren
intents infructuosos. 

Dia 15 d’octubre, a la seva plaça
Vella, els Nens hi volien tornar, i així
ho feren. Milers d’aficionats es con-
gragaren al Vendrell i contemplaren,
sorpresos, una aleta que no es veia
des de feia setze anys. L’alegria va
acabar d’esclatar quan la canalla va
començar a davallar i el castell va
acabar de completar-se. Feia seixan-
ta-un anys que no això no passava.
Aquell tres de vuit va ser una ametla
que es va adreçar: no es tornaria a

completar fins l’any 1969, amb els
mateixos Nens de protagonistes.

I ara ve quan el castell de 1951 resol
els dubtes de les converses dels nos-
tres castellers. Com era aquell tronc
format exclusivament per homes?
Doncs el volum 1 de la gran obra Món
Casteller ens ho deixa ben clar en la
pàgina 576 pel que respecta al pes.
La mitjana del pis de segons era de
85,3 kg, amb un màxim de 98kg i un
mínim de 70. Els tres terços eren
molt consemblants i la mitjana del
seu pes era de 72,3 kg. El pis de
quarts era més lleuger del que
alguns ens fèiem comptes: tenien
una mitjana de 59,3 kg, amb un
màxim de 64 i un mínim de 56. Els
quints eren lleugerets i molt consem-
blants, amb pesos que podríem dir
d’avui en dia: feien 46,6 kg de mitja-
na. El pom també era força lleuger:
un dos feia 25 kg i l’altre 28; l’aixeca-
dor pesava 22 kg i l’enxaneta 21.
Veiem, doncs, que va ser un castell
tan o més lleuger que els que es fan
avui en dia i que desmenteix la creen-
ça que aquells castells eren molt fei-
xucs.

Assaig contemporani dels Nens del
Vendrell.

Diades que han fet història



LES ACTUACIONS
Sebastià Grimalt

MANACOR
20 de març

Dia 20 de març, vàrem encetar les
actuacions de la temporada del vintè
aniversari. Va ser, com s’ha fet habitu-
al aquests darrers anys, a la plaça de
la Rectoria i ho férem, per primera
vegada, en solitari.

Escalfàrem motors amb dos pilars de
quatre, un dels quals va permetre la
primera aleta de Lídia Llull i que foren
la primera experiència amb camisa
verda d’una partida de companys nous
a la colla. L’aposta forta del dia era el
tres de set i la posàrem damunt la
taula tot d’una, a la primera ronda. Era
un tres amb una alineació inèdita a
segons (Arnau Llull i Tomeu Marqueño
s’estrenaven en aquesta estructura) i
amb el debut a baixos d’un set pisos
de Miquel Àngel Bisquerra. Ens va sor-
tir un poc mogut i nerviós, però al cap
i a la fi ens va permetre començar
amb bon peu la temporada d’actua-
cions. La segona ronda va ser per a un
cinc de sis amb novetats: comptava
amb el debut de Núria Puigsegur com
a aixecadora; amb l'estrena de
Cristina Riera en el darrer pis del
tronc, i amb la revàlida reeixida de
Morena Contreras com a dos. Va ser
un cinc sense massa història i que va
permetre treballar de cara a reptes
superiors i de futur. Tancàrem les ron-
des de castells amb un dos de sis amb
segons i terços del castell de set i amb
un pom reforçat.

El primer pilar de cinc de la temporada
i el tradicional vermut posaren punt i
final a la nostra feina a plaça i
donaren pas a un dinar de paella al
local.

2p4, 3d7, 5d6, 2d6, p5

BELLVER
3 d’abril

Enguany, el calendari lunar va voler
que el Diumenge de l’Àngel fos dia 3
d’abril i, com cada any, el pati del
castell de Bellver ens emplaçà a fer-
hi castells. Les aspiracions eren
màximes i la colla va respondre en
forma d’assistència, un centenar de
castellers.

Dos pilars de quatre simultanis varen
ser el nostre inici, un d’ells, per cert,
va permetre que Miquel Àngel
Bisquerra Brunet s’estrenàs en això
d’enfilar-se a un castell. La primera
ronda va tornar a ser per al tres de
set, que ens va sortir més o menys
com a l’actuació de la plaça de la
Rectoria, amb mides estretes al
tronc. Aquest castell va propiciar el

debut com a quarta de Cristina
Riera i l’estrena en aquesta estruc-
tura de la dos Nerea Collado. La
segona ronda era per al castell de
més envergadura: el primer dos de
set de l’any. La veritat és que va
pujar molt tranquil i només va tenir
un poc de tremolí moments abans
de la carregada. Val a dir que era el
vintè descarregat del nostre histori-
al i que va permetre que Aina Bonet
fes la seva primera aleta de set. La
darrera tanda va ser en forma de
quatre de set, castell que no ens va
sortir amb les millors mides, però
que va arrodonir una molt bona
actuació i que va permetre un grap-
at d’estrenes: Joan Febrer es va
estrenar de segon; Maria Francisca
Alou de quarta, i Jordi Pedrals va
parar el seu primer castell de set a
dosos.

El pilar de cinc descarregat número
200 va cloure una actuació que ens
va deixar satisfets i amb un somri-
ure a la boca.

2p4, 3d7, 2d7, 4d7, p5



El camí cap a Tarragona
El primer cap de setmana d’octubre es fa a la
Tarraco Arena Plaça de Tarragona el Concurs de
Castells, un esdeveniment biennal que es fa els
anys parells. A la sessió de diumenge matí tenen
dret a participar-hi les dotze millors colles de l’any,
mentre que a l’edició de dissabte capvespre el
torn és per les colles classificades entre el lloc 13è
i el 30è.

El rànquing valorarà les cinc millors actuacions
que ha fet cada colla entre dia 1 de setembre de
2015 i dia 31 d’agost de 2016 i això determinarà
quines són les trenta colles convidades a tan
magne esdeveniment.

Al butlletins que es treguin entre ara i el Concurs
anirem avaluant el rànquing del moment i les pos-
sibilitats que tenim els Al·lots de Llevant per clas-
sificar-nos a la sessió de dissabte capvespre.
Vegem tot seguit quina és la classificació parcial
després de l’actuació de Bellver.

1. Minyons de Terrassa 26.230 punts
2. Colla Vella dels X.de Valls 24.890 punts
3. Castellers de Vilafranca 23.520 punts
4. Xiquets de Tarragona 17.205 punts
...
28. Tirallongues de Manresa 3.990 punts
29. Jove de Castellers de Sitges 3.985 punts
30. Castellers de Cerdanyola 3.965 punts
31. Castellers de Cornellà 3.855 punts
32. Al·lots de Llevant 3.795 punts
33. Castellers de Figueres 3.790 punts
...
I fins a 80 colles a dia d’avui. 

Les cinc millors actuacions dels Al·lots de Llevant
són aquestes:

1. Diada 2015 (2d7, 5d7, 4d7a)   1.020 punts
2. Palma 2015 (2d7, 3d7a, 3d7)  915 punts   
3. Bellver 2016 (2d7, 3d7, 4d7)   850 punts
4. Poble Sec 2015 (3d7, 2d6, p5)   505 punts
5. Rectoria 2016 (3d7, 2d6, p5)   505 punts

És evident que gairebé totes les colles milloraran
la puntuació que tenen actualment i que el tall per
accedir al Concurs no seran els 3.965 punts
actuals. També està clar però que d’aquí a dia 31
d’agost tendrem diverses oportunitats per tal de
fer com a mínim dues actuacions que superin els
505 punts que ens donen la quarta i la cinquena i
poder-nos acostar a xifres de l’ordre de les tres pri-
meres. Si ho feim així a Fires i Festes, Portocristo
o alguna altra, el passaport cap a Tarragona serà
nostre. 

No es tracta de llençar les campanes al vol però sí
de ser conscients que amb una miqueta de feina
podrem ser com a participants i no com a espec-
tadors del més gran esdeveniment del món caste-
ller.

Aquesta fotografia és molt més recent que la de la pàgina 2. És del dia del nostre vintè aniversari i el lloc és el mateix,
la Plaça de la Rectoria de Manacor, però amb un gir de 180 graus amb l’orientació de grup i fotògrafs.

Ara que tenc vint anys!



L’entrevista: Martí Miquel Duran

Joan Llodrà

En Martí té trenta anys, és manacorí
i du un negoci de papereria i material
de neteja. Abans era molt futbolista
però a més de fer castells poca cosa
fa que no sigui feina, gimnàs i alguna
excursió.

Quan i per què et fas casteller?
Passejant per la Fira de Setembre de
l’any 2014 vaig topar en Tomeu
Marqueño i na Maria Martí i vaig fer
la volta amb ells. Ens trobàrem amb
na Neus i na Pilar i entre tots em con-
venceren per venir aquell vespre
mateix a Cala Rajada a una actuació.
Aquell dia mateix em convenceren
també per venir a Reus i ja tenia el
bitllet comprat sense haver vengut a
un sol assaig. I el perquè: havia dei-
xat el futbol i també una relació de
vuit anys, d’alguna manera havia
d’omplir el temps!

I quin balanç en fas de la decisió
presa?
M’ho pas molt bé. Els castells no et
donen els maldecaps del futbol.
Quatre entrenaments per setmana,
partit cada diumenge, fred a l’hi-
vern...

Qui coneixes a la colla?
Molta gent. N’Arnau, en Bernadí, na
Neus, en Marqueño, na Maria Martí,

en Joan Sansó, en Miquel Vives, en
Mateu Marcè... Uns per edat, uns
altres per feina. 

I dels castells en general?
Poc. Sense conèixer ni de molt la ter-
minologia seguia les retransmissions
de TV3, per l’emoció. I a Manacor
havia vengut a veure dues actuacions
i a una m’havien posat a la pinya on
em varen potejar. Fixa’t però si en
sabia poc que fins fa poc encara
comptava pisos per saber quin cas-
tell era.

Quina posició ocupes als castells?
Depèn del castell. Puc fer de vent o
segon vent, però també de segones
mans. La posició més difícil però és
fer de lateral interior a la torre del
cinc de set. Ho pas ben puta...

I en dos dies, membre de la directiva
i de l’equip tècnic. Com ha estat
això?
No feia tres mesos que era a la colla
i ja em varen fer responsable del
local. És bo de dur, però de vegades
cansa haver d’anar darrere tanta
gent arreplegant trastos. Quant a la
tècnica, som ajudant de l’equip de
canalla i pràcticament acab de
començar.

Conta’ns la teva experiència futbole-
ra dins els Al·lots de Llevant.

Va ser entrar a la colla i ja em pitja-
ren per venir al torneig intercasteller
de Terrassa 2015. Vàrem passar
molt de gust. Ho donàrem tot i arribà-
rem destrossats a la final, on vàrem
perdre sense discussió. Però férem
segons de 32! En Bernadí era l’entre-
nador i na Pilar, n’Andreu i jo els capi-
tans. Férem un gran equip.

Ja que parles de n’Andreu Bonet, heu
tengut molt de contacte en poc
temps. Saps que et considera el seu
binomi?
Clar! A Bellver el vaig anar a cercar
per ballar la polca amb ell. És un dels
castellers que m’ha agradat més
conèixer. Encara que de vegades he
de saber coses d’ell per la seva cosi-
na Apol·lònia...

T’ha fet dels Minyons de Terrassa?
Seré correcte. No tenc preferències
per cap colla.

Ens classificarem per anar al Concurs
de Tarragona?
Crec que sí. Anam al lloc 32 i arribar
al 30 no hauria de ser gaire difícil.
Trob que hi hauríem d’anar a fer el
quatre de vuit, ja és hora de pitjar un
poc més. Encara que només sigui pel
record den Toño.

Alguna anècdota d’aquest any i mig a
la colla?
Dues. La primera. A Reus em posa-
ren de primer vent i jo no hi havia fet
mai. Com es fa? Aguanta fort una mà
a cada cuixa... Quan va començar a
pujar gent, no sé perquè, em vaig
girar i vaig abandonar un dels dos
segons i em vaig posar a fer de late-
ral. La segona. Diumenge a Bellver
en Toni Puig havia de quadrar el pri-
mer castell. No ho feia i al final el
vàrem fer entrar però vist el movi-
ment no sé si ho va fer gaire bé.

Com és que aprofites qualsevol detall
per punyir en Toni Puig? Què t’ha fet?
Toca molt el meu binomi i n’Andreu
és intocable. No ho volia dir però:
Visca els Minyons!

Ja acabam. Qui ha de ser el casteller
que ha de ser entrevistat en la prope-
ra edició d’aquest butlletí?
Na Bel Massanet. Vàrem entrar al
mateix temps a la colla. Som de la
mateixa quinta i ens duim molt bé.
L’altra opció era na Paquita Alou que
haurà d’esperar una temporadeta.



Aquestes darreres setmanes han dei-
xat algunes novetats no estrictament
tècniques. Una d’elles és que ja s’ha
confirmat el cartell de colles que ani-
ran a la diada de Sant Fèlix dia 30
d’agost: finalment seran les matei-
xes de l’any passat, els Castellers de
Vilafranca, les dues de Valls i els
Minyons de Terrassa. Una altra nove-
tat és que la web Baròmetre
Casteller ha presentat una aplicació
per a mòbil amb el mateix nom que
la web on consultar tot de dades
estadístiques referents al món dels
castells, des de la millor actuació o
castell d’una colla fins al rànquing de
les 100 millors actuacions de la his-
tòria. I parlant de rànquings...els
Al·lots de Llevant ja estam situats a la
32a posició del rànquing del concurs.

Per acabar, direm que fa unes setma-
nes es va presentar oficialment el
XXVI Concurs de Castells. Hi ha dues
novetats importants respecte a d’al-
tres edicions. Una és l’increment d’un
7% en els premis. L’altra és la reduc-
ció del temps disponible a l’hora d’e-
xecutar un castell: a partir del
moment que els donin l’ordre per fer
el castell, les colles tindran fins a un
màxim de  4 o 5 minuts, en funció del
castell, per col·locar els segons
damunt la pinya.

Sebastià Grimalt

L’actualitat castellera d’aquest inici
de primavera no presenta gaire nove-
tats respecte del butlletí de fa dos
mesos. Si bé és veritat que, a hores
d’ara, la gran majoria de colles ja han
actuat, també ho és que en molts
casos es tracta d’actuacions de
presa de contacte o rodatge i els
registres quant a castells i actua-
cions no han anat més enllà dels
vuits pisos bàsics, com sol esser nor-
mal en aquestes dates, d’altra
banda. El castell més destacat que
s’ha fet fins ara és el tres de vuit, cas-
tell que han assolit els Minyons de
Terrassa i tres colles barcelonines,
els Castellers de Barcelona, els de
Sants i els de la Vila de Gràcia. Els
Minyons són els que compten amb
l’actuació més completa ja que han
afegit el tres i el quatre de vuit al dos
de set, completant d’aquesta mane-
ra allò que es coneix com a clàssica
de vuit. 

Agenda

17 d’abril
Actuació a Porreres
A la X Diada de l’Agricultura
Ecològica.
A les 12:15 davant l’Ajuntament

24 d’abril
Diada de Primavera a Palma
Actuació al migdia

1 de maig
Actuació a ses Salines
Amb els Castellers de Mallorca
A les 12h a la plaça de
l’Ajuntament

28 de maig
Fires i Festes de Manacor
Actuació a les 18h a sa Bassa
amb Castellers de Mallorca i la
Colla Joves dels Xiquets de Valls
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ASSAJOS: DIMECRES 19:30 I DISSABTES 19:00

Web renovada

A www.al-lotsdellevant.cat hi
tenim la nostra web de ja fa una
bona partida d’anys. Amb el
temps s’ha anat ampliant i
millorant. Vàrem començar
amb un blog creat per Jordi
Pedrals, seguírem després amb
un format web de la mà de Jordi
Puigsergur i ara en Tomeu
Marqueño li ha fet millores per
fer-la més moderna i atractiva.
Gràcies a tots per les hores!



Nom: David Gómez Sierra
Edat: 35 anys
Professió: Tècnic d’ascensors
Com has conegut la colla?
Per en Joan Riera i família
Què és el que més t’agrada?
Tot el grup

Noves camises verdes
Sara Sureda

Nom: Maria Antònia Zafra
Lliteras
Edat: 26 anys
Professió: Dissenyadora gràfica
Com has conegut la colla?
Per en Tomeu Marqueño, que
som companys de feina.
Què és el que més t’agrada?
El bon ambient

Nom: Miquel Àngel Bisquerra
Brunet
Edat: 13 anys
Escola: IES Llorenç Garcies i Font
Com has conegut la colla?
Per la meva cosina Alícia
Què és el que més t’agrada?
L’ambient

Nom: Marjolein García Guzmán
Edat: 17 anys
Escola: IES Mossèn Alcover
Com has conegut la colla?
Per la meva família
Què és el que més t’agrada?
La concentració que hi ha i
també l’ambient

Nom: Joan Bisquerra Sancho
Edat: 45 anys
Professió: Empresari
Com has conegut la colla?
Pel meu germà Miquel Àngel
Què és el que més t’agrada?
El companyerisme

Nom: Lídia Llull Matas
Edat: 9 anys
Escola: CEIP Sant Miquel (Son
Carrió)
Com has conegut la colla?
Per na Marina Fuster
Què és el que més t’agrada?
Pujar als castells

La joia de la corona

Els butlletins dels Al·lots de Llevant ens informen puntual-
ment cada dos mesos de l’activitat castellera i social de
la colla. A més, fan un poc la feina de difusió  per als nous
membres de l’entitat i d’informació històrica i actual del
món casteller a tothom.

D’ençà de l’any 2000 n’han sortit 97 números i els con-
servam perfectament enquadernats com a document,
pràcticament històric, imprescindible per conèixer a fons
la nostra història com a entitat. Són a la vostra disposició
per a consulta. Parlau amb en Joan Llodrà si en voleu
algun dels quatre volums en préstec.


