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apoteosi

tarragonina 

per celebrar vint

anys de colla 

i cent butlletins



del grup i  de la nostra manera de
ser. Per a mi, som la millor colla del
món.

Vull agrair, especialment, a la nostra
canalla i als grallers, la seva gran
actuació a Tarragona. Sempre he
pensat que són els dos indicadors
de l’estat de forma d’una colla. Si
una colla té bona canalla i bones
gralles i tabalers, la resta resulta
molt més fàcil. I per acabar, vos he
de confessar una cosa: quan va
acabar el concurs i vaig pujar a les

grades amb la canalla a recollir el
premi, no estic segur del tot, però d’al-
là dalt em va semblar veure na Xisca
Mascaró que ballava alegrament amb
la resta de la colla i en Toño amb el
mocador al cap, que s’ho mirava d’un
tros enfora amb un somriure d’orella
a orella fumant-se un puret.

Joan Riera

sona que m’hagi de succeir en aque-
st càrrec, ans el contrari. Perquè
hem de tenir en compte que aquest
esdeveniment només es du a terme
un cop a l’any. Clar que després hi
hem d’afegir les diades, el sopar
final de temporada… Ai, ara em
desvii del tema.

En fi, que els viatges de la colla són
una experiència única de cada any
en la vida d’un president casteller.
En el meu cas sempre he tengut la
sensació d’anar com amb les
cucales posades, centrant la ment
només en l'objectiu final de tornar a
Mallorca sense haver deixat ningú
pel camí, i els dies passats queden
immersos en un nigul de fum, difús
i llunyà. 

Aquest darrer viatge, però, ha deixat
un forat dins aquell garbuix borrós.
Un moment de joia compartida
única en el món, que encara ara en

Cent seixanta segons

Un pic vàrem haver tornat del viatge
al Concurs de Castells de Tarragona
li vaig dir a l'editor del butlletí que
aquest seria l'article més fàcil de fer
de la història. Probablement em vaig
precipitar una mica en fer tal afirma-
ció, ja que les meves capacitats nar-
ratives no s'han desenvolupat mirac-
ulosament en els darrers dos mesos.
No és el mateix tenir les idees clares
que saber expressar-les en tres-
centes cinquanta paraules. En aque-
sta ocasió tres-centes noranta-qua-
tre, per ser exactes. Però bé, aquí
van:

Un viatge casteller és sempre, quan
una és la presidenta de la colla, una
experiència una mica estressant.
DNIs oblidats, certificats de residèn-
cia extraviats, castellers dormits… I
no és que vulgui desencoratjar la per-

pensar-hi em posa els pèls de punta.
Que llargs varen ser aquells dos min-
uts i trenta segons que estàrem
baixos, crosses, contraforts i agulles,
juntament amb la resta de companys
de pinya, esperant notar com el pes
de les nostres respectives rengles dis-
minuïa, cosa que ens indicaria que
havíem descarregat, a la fi, l'esperat
4d8. Perquè evident és que amb el so
de les altres gralles, no vàrem sentir
la nostra aleta com estam acostu-
mats. Supòs que aquest fet va con-
tribuir a fer els cent-seixanta segons
una mica més llargs.

Aquest record, sumat a l'esclat d'ale-
gria col·lectiu perdurarà per sempre
en la meva, en la nostra, memòria,
així com el record dels que ja no hi
són, a qui, d'una manera o altre hem
dedicat la nostra victòria.

Salut i castells

Gràcies

És la primera paraula que en ve al
cap per començar aquest escrit.
Després de l’actuació al concurs (i
de tot el que duim de temporada),
només em queda agrair-vos a tots i
a totes, l’esforç i el compromís que
ens ha duit a fer la millor actuació
dels nostres vint anys d’història.

La veritat és que, amb una colla
com la nostra, esser cap de colla és
relativament fàcil; el gran mèrit és

Carme Rosselló

EL CAP DE COLLA

LA PRESIDENTA



OCTUBRE DE 2006

Fa deu anys, el butlletí del mes d’octu-
bre, el número 40, presentava en por-
tada el dibuix guanyador del concurs
de dibuix que havíem convocat a les
escoles de Manacor per fer el cartell
anunciador de la diada. Era una cons-
trucció humana més semblant a una
muixeranga o un govinda que no a un
castell, però original i fantàstica.

El cap de colla aprofitava el seu escrit
per donar l’enhorabona a la colla per
l’estiu d’actuacions que havíem fet i
per deixar clar l’objectiu de la diada de
la colla: descarregar-hi tres castells de
set i mig, cinc, quatre amb agulla i tres
per sota. Acabava el seu escrit amb el
vers d’un poeta: «Els homes es conei-
xen en la lluita». El president feia una
mica de repàs a l’agenda de final de
temporada i feia una valoració positiva
de l’anunci casteller que havíem rodat
sota la direcció d’Àlex Marín. 

La crònica castellera feia referència a
quatre actuacions: Artà, Sant Llorenç,
Sant Joan i la Fira de setembre de
Manacor. Destacava l’actuació d’Artà,
amb castells de set en solitari, i la de
Sant Joan, amb la que aleshores era la
millor actuació fora de Manacor (cinc
de set, quatre de set amb agulla i qua-
tre de set). A la Fira de setembre,
Josep Castellano havia debutat a
dosos. A la mateixa pàgina de la cròni-
ca castellera n’hi havia una altra, de
crònica, però no era de castells, era del
partit de fadrins contra casats que
havíem fet a s’Estany den Mas i que
havia acabat amb la victòria dels
segons.

N’Antònia Adrover va passar per la sec-
ció de l’entrevista i va dir que si havia
de triar entre un castell o un altre es
decantava pel cinc de set. Bartomeu
Llodrà i Jordi Pedrals contaren la seva
experiència. En Tomeu comentava que
l’havia defraudat molt la pel·lícula «La
Teta i la Lluna», ja que pràcticament no
hi sortien castells. En Jordi recordava
un pilar de quatre i un quatre de sis net
que havia fet a Inca l’any anterior.

La secció 10 anys d’història arribava a
la seva fi repassant les temporades
2004 i 2005 i l’arribada dels primer
dos de set carregat.

Fa deu anys
XXV Concurs de Castells
L’agulla venç el pilar

Dia 5 d’octubre de 2014, la TAP de
Tarragona va viure i veure la vint-i-
cinquena edició del concurs de cas-
tells. Va ser un frec a frec entre els
Castellers de Vilafranca i la Colla
Vella de Valls, que després de bas-
tants d’anys tornava a oferir batalla.

El sorteig va fer que els vallencs
haguessin de fer els seus castells
primer que els vilafranquins, i això
donava una mica d’avantatge als
segons, que podien plantejar l’ac-
tuació anant a veure-les venir. La
primera ronda va ser idèntica per a
les dues colles: totes dues descarre-
garen el quatre de nou amb agulla.
La segona ronda, però, va marcar
diferències a favor dels rosats; la
Vella va carregar el tres de deu amb
folre i manilles i els Castellers de
Vilafranca descarregaren el tres de
nou amb agulla, castell que a l’hora
del recompte final seria decisiu. La
tercera ronda va mantenir l’emoció i
les distàncies: les dues colles varen
carregar el dos de vuit sense folre.
Feia molts d’anys que no es veia
una concurs tan disputat.

La quarta ronda va ser la que va
decidir el concurs. La Colla Vella,
que anava líder, va decidir no tirar
castell i quedar a l’expectativa de
Vilafranca, o bé perquè no tenien
més castells assajats o bé perquè
esperaven una possible ensopega-
da dels rivals. La realitat és que els
Castellers de Vilafranca enlairaren
el tres de deu amb folre i manilles,
castell que varen carregar i que els

va donar el lideratge de la classifi-
cació.

La darrera ronda ja va ser pura
anècdota. La Vella va provar sense
èxit el quatre de nou net, castell
que li hauria pogut donar la victò-
ria, però el varen haver de desmun-
tar poc temps després de sonar
gralles. Amb la victòria a la butxa-
ca els verds ja no tingueren neces-
sitat de fer ús de la darrera ronda.

El recompte final de les tres millors
construccions  va donar 6.025
punts als Castellers de Vilafranca
(3d10fm (c), 2d8sf (c), 3d9fa) i
5.970 punts a la Vella de Valls
(3d10fm (c), 2d8sf (c), 4d9fa). 55
punts de diferència varen donar la
victòria als vilafranquins, els 55
punts de diferència que hi ha entre
el tres de nou amb agulla i el qua-
tre de nou amb el pilar.

Castellers de Vilafranca:
4d9fa, 3d9fa, 2d8sf(c), 3d10fm (c)

Colla Vella dels Xiquets de Valls:
4d9fa, 3d10 fm (c), 2d8sf (c),
id4d9sf

Diades que han fet història



LES ACTUACIONS
Sebastià Grimalt

SANT LLORENÇ
13 d’agost
La vila de Sant Llorenç s’ha convertit
en la segona casa dels Al·lots de
Llevant. Ha estat així bàsicament per
dos motius: un perquè una bona parti-
da de castellers de la colla són
llorencins; l’altre perquè hi actuam de
manera ininterrompuda des de l’any
2005. Enguany l’actuació va ser dia 13
d’agost a una plaça Nova plena de
gent.

Ens presentàrem amb dos pilars de
quatre amb segons llorencins i amb la
primera aleta de Joan Puigsegur, que
amb tres anys i mig es convertia en
l’enxaneta més jove de la nostra colla.
La primera ronda de castells va ser per
al tres de set, castell que va pecar de
lentitud i que no ens va sortir tan bé de
mides com els darrers que havíem fet.
Així i tot, el descarregàrem sense
haver de fer cap feina excessiva, ni a la
pinya ni al tronc. L’aposta forta del dia
era el quatre de set amb agulla i l’en-
vestírem en segona ronda. La veritat
és que va necessitar una certa dosi de
treball, especialment l’estructura exte-
rior, però el vàrem saber defensar i
ens anotàrem el tercer quatre amb el
pilar del curs. Cal destacar que el terç
Pep Bover va parar de baix al pilar,
debutant d’aquesta manera com a
baix en un castell de set pisos. La ter-
cera ronda va servir per tornar dur a
plaça el cinc de sis, castell que no
fèiem des del mes d’abril. Aprofitàrem
una quarta ronda per descarregar un
quatre de set que es va portar millor a
plaça que el dia anterior a assaig.

El pilar de cinc clàssic d’aquesta tem-
porada va tancar una bona actuació
davant un públic agraït i col·laborador.

2p4, 3d7, 4d7a, 5d6, 4d7, p5

SANT JOAN
20 d’agost
El dia de sant Bernat vàrem actuar a
Sant Joan, el poble aquí on tradi-
cionalment hem estat més ben
rebuts i més ben acollits. Enguany no
va ser una excepció i els Al·lots de
Llevant vàrem estar a l’alçada del
que es mereix la plaça.

Començàrem l’actuació amb dos
pilars de quatre coronats pels dos
germans santjoaners Núria i Joan
Puigsegur Gaià. Just llavors, i
després de descartar el cinc de set
per manca d’efectius, enlairàrem el
quatre de set com a primer castell.
Ens va sortir un quatre còmode i
fàcil; un dels millors de la temporada
i que no va provocar patiments a cap
nivell. El dos de set era l’aposta forta
del dia i era el castell de la segona
ronda. Potser no ens va sortir tan bé
com a sa Bassa o a Bellver, però el
descarregàrem sense passar per cap
moment de perill i demostrant la
confiança que dóna l’assaig i la
repetició, en algun cas d’anys, de
parelles als diferents pisos. El darrer
castell va ser un tres de set defensat
per l’alineació clàssica; segurament
va ser la construcció més moguda
del dia, però el moviment no va pas-
sar de ser una anècdota que va
provocar comentaris i rialles al pis
de quarts.

A manca d’un membre del pilar de
cinc, tornàrem a alçar dos pilars de
quatre. D’aquesta manera posàrem
punt i final a una actuació que certi-
ficava de manera absoluta la nostra
classificació per al concurs de
Tarragona.

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



TARRAGONA  (CONCURS)
1 d’octubre
Dia 1 d’octubre de 2016 ja forma
part del calendari de dates
històriques dels Al·lots de Llevant,
com dia 31 d’octubre de 1998 o dia
1 de novembre de 2009. Això és així
perquè per primera vegada la nostra
colla participava al Concurs de
Castells de Tarragona, fet ja signifi-
catiu per ell mateix, però sobretot
perquè també per primera vegada
la nostra colla era capaç de comple-
tar un castell de vuit pisos.

El nostre programa a la TAP feia
dies que estava definit. Teníem clar
que a les tres primeres rondes
havíem de fer els castells que
teníem segurs, el cinc de set, el dos
de set i el quatre de set amb agulla
i que la quarta ronda havia de ser el
moment dels reptes superiors.

La primera ronda es presentava
amb el neguit d’allò desconegut i
amb la incertesa de si sabríem con-
trolar els nervis en un ambient difer-
ent al qual estam acostumats. A
l’hora de la veritat el cinc de set va
respondre bé i va posar les bases de
confiança per afrontar la resta de
rondes. La segona ronda era per al
dos de set, el castell que teníem
més treballat. La veritat és que ens
va sortir ambuna mica més de
tremolí del que sol tenir habitual-
ment, però res que no entri dins la
lògica del castell. El descarregàrem
sense perdre-li les formes ni la figu-
ra. Havíem passat la segona ronda i
de cada vegada estàvem més tran-
quils, veient que sabíem controlar
els tempos de l’actuació. La tercera
ronda estava destinada a assegurar
el tercer castell i així va ser amb el
quatre de set amb agulla,castell que

va permetre el debut a dosos de
Maria Antònia Girart.

En quarta ronda, amb la feina feta i
sense pressió, era el moment
d’aprofitar les circumstàncies i de
tornar-nos a enfrontar amb el quatre
de vuit. L’ambient de plaça, que en
rondes anteriors potser era una difi-
cultat a vèncer, ara constituïa un
aliat. Damunt la pinya, conformada
en bona part per amics que ens don-
aven un cop de mà, el quatre de vuit
va pujar sorprenentment fàcil, com a
l’assaig del dimecres anterior i, tot i
que a la part de baix es patia, el tronc
treballava amb comoditat. Vàrem
posar dosos, aixecador i sentírem el
refilet de l’aleta, la mà de n’Aina
Bonet cap al cel, el moment més
esperat. Després va venir l’hora difícil
de controlar les emocions i no deixar-
se dur pels nervis a nivell de tronc i
l’hora del sacrifici i de donar-ho tot a
la pinya, una pinya que va patir i que
es va buidar perquè tot baixàs per
allà on tocava. I així va ser.

Al cap d’una estona, i gats d’una
mescla estranya d’emocions, enlai-
ràrem els preceptius pilars, un vano
de cinc per cloure la nostra actuació
damunt l’arena de la TAP.

“La gota d’aigua no forada la pica
per la seva força, sinó per la seva
insistència”, deia el mestre. Molts
d’anys de gotes d’aigua persistents
han foradat la resistència del quatre
de vuit, un quatre de vuit propietat
de tots aquells que en qualque
moment han portat la nostra
camisa.

5d7, 2d7, 4d7a, 4d8, vano de 5

XXVI Concurs de Castells

Classificació de la jornada de dis-
sabte:

1. Xicots de Vilafranca
2.. Xiquets de Hangzou
3. Marrecs de Salt
4. Castellers de Sant Cugat
5. Moixinganguers d’Igualada
6. Castellers de Terrassa
7. Sagals d’Osona
8. Castellers de S. Pere i S. Pau
9. Bordegassos de Vilanova
10. Castellers d’Esplugues
11. Al·lots de Llevant
12. Castellers de Lleida
13. C. de la Sagrada Família
14. Xics de Granollers
15. Castellers del Poble Sec
16. Castellers de Berga
17. Jove C. de Sitges
18. Colla Jove de Barcelona
19. Xiquets del Serrallo
20. Tirallongues de Manresa

A la classificació final, computant
les tres jornades (Torredembarra,
Tarragona 1 i Tarragona 2), de les
45 colles participants, els Al·lots
de Llevant vàrem acabar en el lloc
23 amb 1205 punts.



L’entrevista: Joan Sard Valor

Joan Llodrà

En Joan Sard és un constructor nàutic
de Cala Millor que té 38 anys a qui li
agrada l’esport, la mar i la vinya.
Amb ell hem conversat poc després
de tornar del Concurs de Tarragona.

Quan i per què et fas casteller?
Va ser el mes de juliol de l’any 2014.
Havia anat a la festa de ses Clovelles
a Petra amb en Tomeu Marqueño i
tornant d’allà em va fer quedar a
assaig. Em va agradar i vaig comprar
la faixa. Vaig debutar a l’actuació del
Port que era poc després. I mira, fins
avui...

I per què quedes?
Perquè m’agrada, perquè hi he fet
molts amics. Pràcticament només
coneixia en Tomeu Marqueño i ara
puc dir que som amic d’una gentada.

Què coneixies aleshores del món cas-
teller?
La veritat és que molt poca cosa.
Quan era petit i es començaven a fer
retransmissions per TV3 de diades
senceres a l’estiu, jo les seguia.
Recordava sobretot les gralles, les
melodies, alguna d’elles ben dins el
meu capet i que ara he tornat a sen-
tir. Dels Al·lots de Llevant només
sabia que existien, però no els havia
vist actuar mai.

Quina posició ocupes als castells?
Només una, primeres mans. Cada
castell és diferent però en general es
pot dur. Depèn molt del segon i del
segones. Una cosa és ben certa però,
el primeres mans sent el castell.

Quin ha estat per tu el castell més
difícil en què has participat?
A la primera torre en què vaig fer de
primeres en Toni Puig estava de
segon i va venir molt cap a jo. Ho vaig
haver de donar tot i vaig passar molt
de gust. Normalment no som de dir
res dins una pinya però aquell dia
vaig dir de tot.

I del quatre de vuit què me’n dius?
Vaig fer de primeres a en Jordi
Pedrals, amb en Miquel Jordi de
segones. No vaig haver de fer més
feina que a un castell de set. Però
estàvem nerviosos, record que just
abans de començar tenia en Toni
Arnau a davant i hi estava tant com
jo. Crec que és el moment de més
concentració que he tengut d’ençà
que faig castells.

Com veu el teu entorn familiar i d’a-
mistats que t’hagis fet casteller?
Primerament amb estranyesa, com
si fos una cosa que no fos per jo.
Després quan vénen a veure les
actuacions la cosa canvia. Els cas-
tells, les gralles, tot això agrada. A ca

nostra els agrada.

Què ens pots dir dels viatges caste-
llers?
Mira, a Tarragona vaig passar molt
de gust de veure gent que havia
conegut en viatges castellers o amb
visites d’altres colles a Manacor.
Amb el temps que fa que estic a la
colla no he fet tots els viatges però
per altra banda he fet sortides amb
gent de la colla com ara Sant Fèlix o
el Torneig de Futbol Sala que han
estat molt enriquidores. I com que a
les Diades he estat a la barra conei-
xes més gent, aquesta mateixa gent
que em vaig retrobar a la plaça de
Tarragona o pel facebook.

Ara hem descarregat el quatre de
vuit, a partir d’aquí, cap on creus que
anirem? Seguirem una línia asce-
dent o això és el màxim on podem
arribar?
Fer-lo era necessari per rompre la
rutina. Jo crec que hem d’anar a
més, la gent està per això. Estar per
damunt dels Castellers de Mallorca
és bo.

Com has après el que saps de cas-
tells?
Amb qui parl més de temes caste-
llers, de tècnica, de noms, de colles,
és amb en Toni Arnau. I és ell qui
m’insisteix perquè véngui més.

Què véns poc a assaig?
Cert. Però és per qüestions de feina.
D’ara fins el juny és quan més feina
tenc. De tota manera intent venir a
un dels dos assajos setmanals i a les
actuacions.

Et veus a mig termini a la Junta
Directiva o a l’Equip Tècnic?
No ho crec. A mi m’absorbeix molt la
meva feina. Només puc dir que em
veig venint a castells. Però més enllà
d’això no ho puc dir, però mai se
sap...

Na M. Francisca Alou, et va triar per-
què diu que tot el que tens de gran
ho tens de bona persona. És cert?
Jo sempre intent ajudar tothom. Si
sé que puc i no ho faig, després no
puc dormir bé.

Qui ha de ser el proper entrevistat?
Na Marga Buades, perquè és encan-
tadora i molt guapa.



especial 20 anys i 100 butlletins

En aquestes quatre pàgines que segueixen us oferim un
especial “20 anys i 100 butlletins” ja que coincidint amb
el mes del vintè aniversari de la fundació oficial dels
Al·lots de Llevant i amb la nostra primera participació al
Concurs de Castells de Tarragona aquesta revisteta arri-
ba a centenària. Diversos equips de redacció han anat
contant puntualment cada dos mesos d’ençà de l’any
2000 l’actualitat de la colla i ho celebram així.

Cinc castellers que podríem definir com històrics
dels Al·lots de Llevant ens aporten una visió particu-
lar d’aquests anys de castells i butlletins: Bartomeu
Llodrà, fundador i ex-cap de pinyes; Sebastiana
Bonet, secretària i ex-cap de colla; Joan Pascual, ex-
president; Jordi Pedrals, ex-president i Antoni Puig,
primer president de la nostra entitat.

Abans de tot vull donar l'enhorabona a tots els equips
de redacció que ha tengut aquest butlletí, que de mane-
ra ininterrompuda han anat informant sobre els esdeve-
niments de la colla durant tants d'anys. No són moltes
les associacions de la comarca que puguin celebrar la
publicació  del número 100 del seu òrgan de comunica-
ció intern.

Aprofitant la coincidència d'aquest número 100 amb el
vintè aniversari de la colla, parlaré de com era la colla fa
vint anys. Ara em ve a la memòria el primer 4 de 6, que
intentàrem a la plaça de sa Torre de Manacor. Aleshores
no disposàvem de suficients baixos, l'únic era en Toni
Galmés, i es va optar per col·locar al primer pis els cas-
tellers que havíem sovintejat les proves o “castells” de
cinc nets a baixos. Érem n'Antoni Vidal, n'Enric Lozano,
en Joan Lladó, que sortia d'una lesió de turmell, i un ser-
vidor. El paraven a segons en Miquel Vives, n'Antoni
Puig, n'Àlex Marín i el meu cosí Tomeu Gayà. Al pis de

terços hi havia en Sebas, na Joana Guardiola, i si no
record malament les bessones Llodrà. Els dosos eren
na Maria Martí i en Pere Mateu. N'Antònia Adrover
havia de ser l'aixecadora i na Petra Reixac l'enxaneta.

Tres dels baixos no estàvem acostumats a fer feina
fermats per la pinya, dic fermats ja que era així com
estàvem. Els baixos no dúiem crosses i els contraforts
no s'agafaven entre ells sinó que ens abraçaven per
darrere i en lloc de fer la força cap amunt ens opri-
mien el pit, al menys en el meu cas. El castell no va
reeixir. Vàrem col·locar aixecadora però amb la prime-
ra revinclada es va optar per tirar avall.

Per acabar voldria explicar la vegada que ho he pas-
sat pitjor en un castell. Va ser amb un 2 de 6 que
vàrem plantar a Petra amb la companyia dels
Castellers del Riberal. Jo anava de primeres mans a
en Joan Riera i l'altre segon era en Raül que s'anava
tirant de cada vegada més damunt en Joan. Això no
hauria estat cap inconvenient si el meu segones
mans m'hagués donat força de braços. El problema
era que jo no sabia francès ni ell el català. El castell
es va poder descarregar però jo ho vaig passar molt
malament. Per aquesta raó vaig dur al concurs aquest
diccionari per si de cas ens havíem d'ajudar a les pin-
yes amb els Xiquets de Hangzhou.

3d5 net a la plaça de sa Torre de Manacor el setembre

de 1996, el mateix dia que intentàrem el primer 4d6

Viure i veure
Tomeu Llodrà



especial 20 anys i 100 butlletins

Era l’octubre de l’any 1999, en Joan Sansó, sempre que
es trobava amb un grup de coneguts, els explicava com
es munta una pinya. Va ser tan pesat que un dia li vaig
dir que vindria a assaig. Però va resultar que aquell cap
de setmana anava de viatge i en aquell viatge hi vaig
conèixer en Miquel Jordi. Així, el mes de febrer següent,
assistia al meu primer assaig casteller i em comprava
la camisa verda i la faixa. Jo tenia 20 anys i començava
així una nova etapa de la meva vida. Així, vaig conèixer
un grup de gent molt diversa que insistien que ens haví-
em de preparar per rebre la visita per Fires i Festes
d’uns tals, amb perdó Toni Puig, “Castellers de
Vilafranca”. El resultat d’aquell dia no va deixar indife-
rent a ningú, Sa Bassa es convertia en plaça de 9 i els
Al·lots de Llevant ens clavàvem tres llenyes de castells
de set. 

Poc a poc, vaig anar descobrint que és un primer late-
ral, i un segon, una crossa, que na Xisca no callàs mai,
un contrafort de tres aixecat per sota, olor de peus, a
saber que un baix pot estar “como Diós”, i saber que
quasi cap segon posa bé els peus damunt el seu baix.
Després va venir el temps d’aprendre a pujar i de les
manies d’alguns companys castellers quan feien “su
pilar”, i d’altres que reien i passaven de tot però que
sense les seves aportacions els Al·lots de Llevant no
haguessin sortit endavant. Gràcies a la colla, crec que
he fet el ridícul més espantós de la meva vida, ja que en
Miquel Jordi i jo vam casar-nos. La colla com sempre hi
va ser, es va fer el pilar de 4 en honor als nuvis, però
després no van tenir altra idea que fer-me pujar. Jo amb
vestit llarg intentant pujar damunt la pinya... Allò,
xerrant clar, va ser un puta desastre. Només dos mesos
després d’aquest dia, la vida va voler que la mateixa
malaltia que s’havia endut mon pare, fes el mateix amb
ma mare, i patint la llenya més gran de la meva vida, la
colla i la seva gent i van ser per fer- me costat.

Com deia en Joan Riera, els Al·lots de Llevant mai cami-
nen sols i continuen fent castells, i així va ser fins que
un dia va passar un fet que em va impedir fer castells
durant nou mesos; passat aquest període, per alegria
de tots naixia na Maria Antònia. El dissabte següent
vàrem anar a assaig a conèixer la colla, i sempre recor-
daré quan vam entrar al patí, prova de 4d7a fins a
dosos, baixa el castell i en Sebastià va dir: “aturam s’as-
saig uns moments, acaba d’entrar na Tiana amb sa
nina”. També recordaré sempre les paraules de na
Xisca Mascaró: “ pareix mentida que en Miquel Jordi
hagi pogut fer una nina tan guapa”. I per sorpresa de
tots al cap de 22 dies d’haver nascut na M. Antònia, a
Porto Cristo vaig tornar parar a terços un 4d7a; aquell
final de temporada va ser espectacular, vaig seguir

pujant a castells i vaig anar de crossa al primer 2d7
descarregat. Al sopar de final de temporada, el presi-
dent anunciava que els Castellers de Vilafranca ens
havien convidat a l’actuació de Tots Sants de l’any
següent; teníem tota una temporada per organitzar un
viatge extraordinari i una actuació històrica. I així va
ser, aquella temporada vàrem descarregar sis 2d7 i
vàrem carregar el 4d8 a Vilafranca. Jo en aquest cas-
tell anava de crossa, i supos que em vaig endur algun
cop al cap i per això em vaig presentar, juntament
amb en Joan Llodrà, de cap de colla (“¿Qué pasa
jefa?”). Durant aquelles dues temporades, vàrem
estar molt lluny del 4d8, possiblement hi va haver la
renovació de tronc dels castells més radical que hem
fet mai, en alguns moments perquè consideràvem
que ho havíem de fer i en altres moments obligats per
les circumstàncies. Varen ser dues temporades dife-
rents i especials que no canviaria per res del món.

Finalment, la darrera etapa iniciada dins la colla és la
de mare de canalla; tenir una persona que li encanta
fer castells, que quan tenia cinc anys ja veies venir que
la colla i els castells possiblement marcarien la seva
vida, ho fa tot diferent i valores la colla d’una altra
forma. I més encara quan veus que el somni de mol-
tes persones es converteix també amb el seu, quan
veus que no dona crèdit a que na Xisca i n’Antonio ja
no hi siguin, però que desitja amb totes les seves for-
ces complir el seu somni, quan vint dies abans del
concurs l’has de conscienciar que no passa res si no
puja, que encara queden actuacions, però que tot i
així va als assajos com si res amb tota l’alegria del
món i també amb tot el descar, i es planta a la TAP
sense haver fet cap castell de dosos,  i ser capaç de
descarregar el 4d8, i desmuntar la pinya, anar- la a
cercar i trobar- te- la amb dues llarguíssimes llàgrimes
que li regalimen per les galtes i demanar- li “ per què
plores M. Antònia?” I et respon “ i tu?”. Idò supòs que
pels mateixos motius ploràvem totes dues després del
4d8, perquè ens va encantar, perquè ho desitjàvem,
perquè ens ho mereixíem, perquè la feina de tots
aquests anys havia de donar fruit, perquè a Vilafranca
només devia parèixer que dormia dins el cotxet, per-
què ens tocava ja a nosaltres, perquè la compra de
marisc ja estava feta i no podíem permetre que es
quedessin fora festa.

Són quinze anys formant part dels Al·lots de Llevant
durant els quals hem viscut i après moltíssim sobre la
vida. Amb cada una de les persones que coneixes,
amb les alegries i les decepcions que et donen els cas-
tells, ... i no saps què és el que et fa seguir, el que fa
que la colla sigui una de les coses més importants de
la teva vida. I som molts els que vivim aquesta sensa-
ció, i per això ja fa vint anys d’Al·lots de Llevant, de
vida, d’alegria, de castells, de rialles, de síndria, d’ex-
cursions, d’acampades, de festes, de companyerísme,
d’amistat, de caure i tornar- se a aixecar, de fer- nos
costat, de créixer, d’aprendre, de conèixer gent, de
perdre’s quan fas excursions de 42 km, de preparar-
ne de 48 km, d’anar al concurs i de seguir endavant

passi el que passi.

Al·lots de Llevant,

una història

extraordinària
Tiana Bonet



especial 20 anys i 100 butlletins

Era l’any 1999. Érem encara una colla molt jove, però
dúiem tres anys seguits de trajectòria ascendent i ja
havíem fet castells de set. En aquell moment quedava
clar que allò ja no era un experiment d’un grup d’amics.
Tant en quantitat de castellers com en qualitat de cas-
tells ja érem una colla castellera. Era el moment de
començar a consolidar-nos com a colla. Per fer això hi va
haver dos projectes que varen ser molt importants.

El més visible, va ser el de tenir local propi. Hi vàrem des-
tinar molts d’esforços, molts de recursos i moltes
il·lusions. Tantes, que ens varem plantejar seriosament
la possibilitat de comprar-lo. Tenir local va significar dei-
xar d’anar canviant de lloc d’assaig i poder fer sopars,
festes i reunions sense dependre de ningú. D’altra
banda, ara no només existim dins el teixit associatiu de
la nostra comarca i dins el teixit de colles castelleres,
sinó que tenim un ca nostra i la gent sap on trobar-nos,
tan si és per venir a veure un assaig com per veure aixe-
car un pilar el dissabte de Sant Antoni.

L’altre projecte que varem posar en marxa l’any 1999 va
ser el de tenir butlletí propi. No va ser tan espectacular
com el local, però també ha estat una eina potent per
consolidar la colla. El butlletí ha servit per donar-nos a
conèixer a altres colles, però sobretot ha servit per donar-
nos a conèixer entre nosaltres mateixos i crear un relat
propi com a grup. Ha estat una eina molt bona per inte-
grar els nouvinguts a la colla, que els ha permès presen-
tar-se ràpidament al grup i en les entrevistes cadascú ha
contat les seves experiències, la seva forma de viure els
castells i les seves aficions. D’altra banda, ja sigui en els
articles de caire institucional, en els tècnics, o en reculls
històrics, hem anat deixant constància de la nostra forma
de ser i de viure els castells com a colla. Està clar que per
sort no som un grup de pensament únic i que en la nos-
tra colla hi ha una gran diversitat de maneres de viure els
castells, però també és cert que amb el pas dels anys
hem anat teixint un caràcter propi com a grup que ens
diferencia d’altres colles.

Som a l’any 2016. Ja som una colla consolidada. Duim
20 anys de trajectòria amb alts i baixos, però amb una
tendència clarament ascendent, hem descarregat el qua-
tre de vuit i aquest que teniu a les vostres mans és el but-
lletí número 100. L’any 1999 hauria firmat ulls clucs per
ser on som avui!

7 + 100 = 8
Joan Pascual

Cent butlletins en

un any que farà

història
Jordi Pedrals

Una setmana després de la gran proesa em toca escriu-
re en el butlletí número 100 de la colla. 100!!! Quanta
feina al darrera i quantes històries que hi ha. Tinc aquest
honor per haver tingut la sort de poder ser el primer pre-
sident de la colla en veure carregar un 4d8 mallorquí.
Dic sort, perquè els presidents, juntament amb la direc-
tiva, som eventuals, només som un oli que intenta fer
funcionar l’engranatge de la colla per tal de què aques-
ta no s’aturi. O potser l’electrònica que en facilita el
moviment, tot i que a vegades pugui fallar.

En el meu cas, he de dir que comptava amb una directi-
va excepcional. Barreja de gent nova, sang jove, i vete-
rans, de seny, que varen fer la meva feina particularment
fàcil. L’objectiu d’aquelles dues temporades era princi-
palment un: fer el 4/8 a la diada de Tots Sants a
Vilafranca del Penedès. El cap de colla hi estava dispo-
sat i, tot i que teníem diferents punts de vista (a vegades
diametralment oposats), es va llançar a la recerca d’a-
questa fita. Va ser ell qui va posar els ciments del que
hem gaudit aquest cap de setmana passat. El 4d8 que
va liderar va ser impressionant. Quedà només en carre-
gat, però el gust va ser de victòria.

En el meu discurs del sopar de final de temporada d’aquell
any, amb l’optimisme i entusiasme que molts sabeu que
em caracteritza a l’hora de parlar de castells, ja insinuava
en repetir-lo per fires i festes i anar a cercar el 3d8. En Tià,
cap de colla bastant més caut i menys optimista, va fer un
discurs dient tot el contrari. El temps li va donar la raó: una
flor no fa estiu. Crec que no hi ha hagut mai tanta diver-
gència entre discursos com aquells dos anys...

No sé ni vull analitzar el perquè, però han hagut de passar
uns quants anys per arribar on som ara. El que sí que puc
dir és que el carro gros no és un castell senzill per nosal-
tres. Som pocs a assaig, ens falta un cordó i mig de pinya
més per fer les proves que necessitaríem. Però, així i tot,
ho hem fet.

Ara, voldria tornar a repetir el meu discurs. Vull tornar a dir
que m’agradaria veure el 4d8 a fires i festes i fer el 3d8 a
la nostra diada. Per què no? Si volem, podem! Quan es va
fer el primer butlletí, qui es pensava que arribaríem al
número 100!! Només falta que ens ho proposem. El que és
clar és que hem de veure el 4d8 com una passa més del
camí. Hem d’aprofitar l’enrenou creat i multiplicar els nos-
tres efectius. Hem de ser més grans per fer millors cas-
tells.

Des d’aquí vull felicitar a en Joan Riera per la seva predis-
posició a principis d’any d’entrar al concurs i fer la millor
actuació de la història. I també agrair a tota la colla l’expe-
riència viscuda. Però sobretot, i pel fet de conèixer bé les
dificultats, vull donar les gràcies a la directiva que amb el
seu esforç ha aconseguit que fóssim més de 150 perso-
nes a plaça per poder celebrar el nostre millor castell.



especial 20 anys i 100 butlletins

No és cap secret que jo tenc més bo de fer reflexionar
sobre el passat que sobre el futur, i tanmateix, ara que
hem assolit la nostra millor actuació de la història i, a
més, ho hem fet al Concurs de castells de Tarragona, és
inevitable pensar en el camí que se'ns obri davant. Hem
donat una passa molt important, un bot cap a una nova
etapa que pot significar un gran avanç o una davallada
inevitable. Des de la perspectiva dels anys, si recordam
els inicis, la feinada que va dur descarregar el primer 3
de 6, avui les temptacions triomfalistes és fan massa
avinents. Però avui no jugam a la mateixa pista. Gràcies
a molts esforços i moltes hores, gràcies a molta gent
que hi ha posat part de la seva vida, els Al·lots de
Llevant avui som a una altra esfera. Això, no lleva que
demà, o passat demà, no puguem tornar a la boirosa
marjal dels castells de 6 com a sostre. 

Si he començat dient que allò més fàcil per mi és pen-
sar en el passat no vol dir que no cregui que aquesta no
sigui la millor manera d'albirar el futur. És precisament
pensant què ens ha dut allà on som que entendrem cap
on hem d'anar. O millor dit, com hi hem d'anar. Idò en
la meva humil opinió crec que hem arribat on som per
la feinada que hem fet. Hi hem arribat a força de ser
molts a assaig i de ser constants; a força de no defallir
quan les coses no anaven bé (quan, per exemple, la
resta de la colla reaccionava d'una manera inesperada)
i d'insistir. Insistir una i una altra vegada. El que segur
no ens ha dut fins on som és pensar individualment,
pensar primer en un mateix i després en el grup.
Sempre que això ha passat (o aquesta actitud ha estat
la d'una part massa gran de la colla) hem anat enrere

com els crancs. El que ens ha dut on som és pensar
sempre en l'objectiu comú abans que en nosaltres
mateixos. En la colla abans que en un o altre. Per
això sé que hem arribat on som a força de sacrificis,
de sacrificis personals pel bé del grup. I són sacrificis
que hem d'agrair a tots i cada un de nosaltres, per-
què tots, deixau-m'ho dir d'aquesta manera, hauríem

volgut fer l'aleta a qualque castell on hem hagut de

fer de crossa.

Fa 20 anys que faig castells i n'he vist fer a moltes
colles diferents i estic fermament convençut que si
no és amb dedicació, amb objectius comuns i sacri-
ficant els desitjos personals pels objectius col·lectius
no anirem endavant. I ara és un bon moment per
pensar com hem d'anar endavant. Potser no és
aquesta la manera que tots pensam que ens hi ha
de dur, però serà bo de pensar-hi. Quan tenguem una
idea comuna no hi haurà manera d'aturar-nos*.

* I mentre ens ho pensam, tothom a assaig!

Cap on anam
Antoni Puig

primer 3d6
1997 Santa Eugènia

primer 3d7(c)
1998 Torredembarra

primer 3d7
1999 Manacor

primer 4d8(c)
2009 Vilafranca del P.

primer 4d8
2016 Tarragona

Evolució castellera
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Aquesta foto feta al tres de deu
amb folre i manilles que els
Minyons de Terrassa descarrega-
ren a Barcelona per la Mercè ha
fet la volta al món.

La besada de dos membres de
les manilles per celebrar que la
ciutat comtal ja havia assolit la
categoria de plaça de deu pisos
de la mà dels Minyons, ha esde-
vingut un autèntic fenomen viral
a la xarxa.

Besada viral

Panorama casteller
Sebastià Grimalt

El Panorama Casteller d’aquests dos
darrers mesos és, potser, el més difí-
cil d’escriure d’ençà que aquesta sec-
ció forma part del butlletí. Han pas-
sat moltes de coses en poc temps i
fets que eren extraordinaris han
estat superats en qüestió de setma-
nes per d’altres que encara ho eren
més.

Per seguir un ordre cronològic, direm
que el mes d’agost va veure com la
Colla Vella de Valls descarregava el
seu primer tres de deu i com els
Castellers de Vilafranca feien l’aleta
al quatre de deu. A més a més, els
Xicots de Vilafranca descarregaren el
seu primer tres de nou. 

El mes de setembre i el concurs de
Tarragona han afegit noves fites i
consecucions amb protagonistes
molt diversos. Per la part de dalt,
hem de dir que els vilafranquins
verds varen descarregar el quatre de
deu al concurs, castell clau per a la
seva victòria, i que la Vella l’ha carre-
gat per partida doble. També hem
d’assenyalar que la Jove de
Tarragona va aconseguir carregar pri-
mer i descarregar després un castell
de tanta magnitud com el tres de nou
amb agulla. Però les colles modestes
també han tingut el seu moment de
glòria i també han superat els seus
respectius sostres. Així, podem fer
esment als Castellers de Badalona,
que varen descarregar el seu primer
quatre de vuit, als Salats de Súria,
que han completat el seu primer dos
de set i, evidentment, als Al·lots de
Llevant, que hem descarregat el nos-
tre primer castell de vuit. Tot això per
parlar només de les novetats.

Però segurament la sensació dels

darrers mesos i setmanes no han
estat els castells de deu ni la victòria al
concurs dels Castellers de Vilafranca.
La sensació han estat els Xiquets de
Hangzhou, la colla xinesa apadrinada
per la Vella de Valls que ja domina els
castells bàsics de vuit i que ja ha des-
carregat el tres de nou i el dos de vuit.
Més enllà de les crítiques o censures
que se li puguin fer pel fet de ser gaire-
bé professionals dels castells, allò que
no es pot negar és la seva progressió
fulgurant i la seva capacitat d’aprenen-
tatge. De ben segur que en el futur tor-
naran a passar per aquesta secció per
informar de noves consecucions seves.

Aquests dos darrers mesos han deixat
grans castells, però també han deixat
deures pendents de cara als mesos
d’octubre i novembre. Alguns d’aquests
castells no assolits i que de ben segur
entraran en les rondes de  repesca de
les seves colles són el tres de deu de la
Joves de Valls i de la Jove de Tarragona
i el cinc de nou dels Capgrossos de
Mataró. En el darrer butlletí informa-
rem de si hi ha hagut alguna novetat en
aquest sentit. 

Agenda

Dissabte, 22 d’octubre
Diada dels Castellers de Mallorca
18 h a la plaça de Cort. Palma
Amb els Xiquets del Serrallo

Dissabte, 29 d’octubre
Diada dels Al·lots de Llevant
18 h a la plaça de sa Bassa
Amb els Castellers de Mallorca

Dissabte, 29 d’octubre
Sopar de final de temporada

Divendres, 4 de novembre
19 h al local
Darrer assaig de la temporada
2016



Aquests negocis col·laboren amb els Al·lots de Llevant:

Noves camises verdes
Sara Sureda

Nom: Joan Puigsegur Gayà
Edat: 3 anys
Escola: CEIP Son Juny (Sant
Joan)
Com has conegut la colla?
Per la meva família
Què és el que més t’agrada?
Jugar

Nom: Antònia Pou Mas
Edat: 13 anys
Escola: IES Manacor
Com has conegut la colla?
A través d’en Joan Riera
Què és el que més t’agrada?
L’ambient

Nom: Mateu Llodrà Vives
Edat: 20 anys
Professió: Tapisser
Com has conegut la colla?
Per en Pep Bover
Què és el que més t’agrada?
Que es fa molta pinya

Nom: Ailén Gual Valenzuela
Edat: 13 anys
Escola: IES Mossèn Alcover
Com has conegut la colla?
Per na Mar Font
Què és el que més t’agrada?
El companyerisme

Nom: Beatriz Fuster Aguilar
Edat: 30 anys
Professió: Auxiliar d’Infermeria
Com has conegut la colla?
Per un taller a l’escola de la
meva filla Marina
Què és el que més t’agrada?
Les persones que hi ha

Nom: Xesc Nicolau Català
Edat: 50 anys
Professió: Viverista
Com has conegut la colla?
Per amics
Què és el que més t’agrada?
El companyerisme


