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Adéu 2016, l’any

que ens ha fet

majors d’edat



Per l’any que ve, no sé si seré el
cap de colla, a mi em ve de gust
seguir una temporada més.
Dependrà també de la nova direc-
tiva si es presenta amb un equip
tècnic nou. Si és així, per a mi no hi
haurà cap problema i faré un pas
al costat i encantat de la vida. I,
sobretot, dependrà dels plans del
cap de pinyes i la cap de canalla
(encara no n’hem parlat) ja que,
totes les decisions tècniques de la
temporada les hem consensuat
entre tots tres.

Si seguim, idò seguir un poc amb
la mateixa filosofia, donar oportu-
nitats a tots els castellers que ten-
guin condicions per anar a tronc,
sigui en el pis que sigui, per tal de
tenir la gent «enxufada». Pot
agradar més o menys, però és la

meva manera d’entendre la colla i el
grup. I vos he de dir que després de
cada actuació, sempre quedarà un
regust amarg amb algun casteller,
que podria haver pujat perfecta-
ment a algun castell i pel que sigui
en aquella actuació no va pujar.
Però ja vos dic, hem intentat que els
castells estassin el més repartits
possibles (com la loteria). Si algú
s’ha sentit menyspreat ha estat ben
sense voler i vagin les meves dis-
culpes per endavant. Res més, ens
veim la temporada que ve, una
abraçada.

Joan Riera

s'havia convertit en la seva bèstia
negra particular. Això sembla ara
impossible, quan veim que abans
de complir-se un any que els
Minyons fessin el primer 4d10fm
mai vist, els verds i els rosats l'han
carregat i/o descarregat fins a qua-
tre pics. 

Aquesta parrafada  d'història de la
«castellística», que va aixecar
qualque pèl dret al sopar de final de
temporada, no és sinó per dir que
sembla que les coses estan acceler-
ant, que els nous i millors castells
surten amb més regularitat a
moltes colles.

Acabam de descarregar el nostre
primer 4d8, després de set anys,
que també són molts, i el nas em
diu que la cosa també s'accelerarà.
La xarxa que estrenarem la propera
temporada ens hi ajudarà, però
sobretot serà necessari mantenir
l'esforç d'assistència als assajos,

Gràcies

En el primer article que vaig fer com
a presidenta dels Al·lots de Llevant,
al butlletí número 72 de febrer del
2012, explicava la història de com
una ciutadana havia acabat com a
presidenta de la colla castellera de
Manacor. Des d'aleshores n'he con-
tat d'altres històries: de pel·lícula, de
música, de salut, de política... Però
sobretot, i com no pot ser d'altra
manera, de castells. I de castells són
els articles que tan bé descriu en
Sebastià Grimalt a la secció de
«Diades que han fet historia», i que
en el numero d'agost d'enguany
explica la cursa que corregueren
Castellers de Vilafranca i Minyons de
Terrassa per aconseguir el primer
castell de deu pisos de la història. A
la colla set vegades campiona del
concurs de castells, tot i ser els
primers en assolir la fita a finals del
98, els va costar quinze anys i trenta
intents més descarregar el que

que com dic sempre, són la clau de
volta de tot. 
Ara vénen una llargues i merescudes
vacances, que s'aniran acabant amb
el dinar i el fogueró de Sant Antoni i
clouran amb l’Assemblea, que com
sempre, serà el darrer dissabte de
gener. Vos encoman a gaudir-les i a
reposar forces per la propera tempo-
rada, que presentarà reptes impor-
tants. 

Finalment voldria donar-vos les gra-
cies per concedir-me l'honor i el plaer
de ser la vostra presidenta durant
aquests cinc anys. Vull agrair a tots
els que m'han acompanyat pel camí a
les diferents directives per la merave-
llosa feina feta i donar coratge als que
ens seguiran en el futur.

Salut i castells.

Final de festa

Benvolguts Al·lots, hem acabat la
temporada i crec que el balanç és
positiu. A part de descarregar els
castells que hem descarregat, pens
que ens ho hem passat bé fent
castells, que com vaig dir a principi
de temporada, era l’objectiu princi-
pal.

Per posar un exemple, el moment
on em vaig sentir més a gust va ser
al concurs de Tarragona quan
tornàvem de l’actuació, amb aque-
lls busos urbans i els joves can-
taven consignes (mostra una
mama, mostra una mama...) i els
altres rèiem. Hi havia eufòria, felic-
itat i amistat,  que per a mi, són les
coses més importants d’aquesta
vida.

Carme Rosselló

EL CAP DE COLLA

LA PRESIDENTA



DESEMBRE DE 2006

El darrer butlletí de l’any 2006 es
presentava amb una foto dels caste-
llers que havien participat a la diada
de la colla en portada. El cap de colla
centrava el seu escrit a fer una valo-
ració de la temporada, que ell consi-
derava com a positiva. Destacava el
fet d’haver descarregat tots els cas-
tells de set que s’havien intentat. El
seu escrit introduïa una frase premo-
nitòria «Sense actitud i sense ganes
no hi ha castells; sobretot no hi ha
castells límit». El president comenta-
va en el seu escrit que havíem estat
a punt de traslladar la diada a Na
Capellera, però que finalment tot
havia anat bé. En Joan Pascual des-
tacava la consecució del tres de set
per sota i valorava la visita dels
Minyons de l’Arboç, els qual havien
carregat el seu millor castell, el dos
de set. També feia comentaris posi-
tius del nostre viatge i dels nostres
amfitrions, la Colla Jove Xiquets de
Tarragona.

La crònica castellera informava de
sis actuacions. Evidentment destaca-
va l’actuació de sa Bassa, la diada de
Palma i el viatge a Tarragona. A tall
anecdòtic, direm que en Toni
Santandreu havia fet per primera
vegada de baix del pilar en el quatre
de set amb agulla de Palma i que a
Inca havia debutat de segon en el
quatre de set en Joan Ros, jove pro-
mesa que no es va veure confirma-
da.

En Josep Francesc Cortès i na Maria
Francisca Flaquer varen contar la
seva experiència. En Josep Francesc
deia que havia descobert la felicitat
descarregant el tres de set per sota a
sa Bassa. Na Maria Francisca
comentava els seus inicis a la colla i
el retrobament amb un universitari
que no s’aturava de xerrar quan tor-
naven amb la camiona de Palma.

La secció de l’entrevista va comptar
amb la presència de Rosa González,
gran castellera llorencina. Deia que
si pujava amb na Petra Riera, na
Petra comandava, però que si na
Petra no hi era comandava ella.

Fa deu anys
Santa Teresa 2016
Una jove de 10

La darrera de les diades històriques
de les quals parlarem és la més
recent de totes i no és altra que
Santa Teresa d’enguany mateix,
una diada que va veure com la Colla
Jove Xiquets de Tarragona comple-
tava el seu primer castell de deu
pisos.

La relació de la Jove de Tarragona
amb el tres de deu comença dia 5
d’otubre de 2014 al concurs de cas-
tells de la seva ciutat. Aquell dia els
de la camisa lila varen completar
una senyora actuació. A les dues pri-
meres rondes varen completar el
nou de vuit i el cinc de nou amb
folre. Després, en tercera ronda,
afrontaren per primera vegada a la
seva història els tres de nou amb
agulla, castell que va quedar lluny
de ser carregat. En quarta ronda, els
de la camisa lila varen tenir reacció
de colla gran: tiraren amunt el tres
de deu, castell inèdit també per a
ells, i, davant la sorpresa de la gent,
el carregaren amb suficiència.
D’aquella manera, la Jove esdeve-
nia la quarta colla de deu.

Al cap d’un any, i per les festes
tarragonines de santa Tecla, els del
Cós del Bou tornaren a provar el
castell de deu, però aquest pic les
coses no anaren bé i el castell, a
més de quedar lluny de ser carre-
gat, va fer mal.

Haurien d’esperar un altre any per
tornar a posar manilles al tres. La
TAP i el concurs varen tornar a ser
els emplaçaments triats per fer-li

front. A diferència de dos anys
abans, la Jove afrontava el castell
en tercera ronda i després d’haver
descarregat el cinc i el tres de nou
amb agulla (aquest darrer, per
cert, per primer cop). Però les
coses també anaren diferent a dos
anys abans i la temptativa sobre el
tres de deu va quedar en intent.

Després del Concurs, els dirigents
de la Jove varen considerar que
tenien aquell castell, que els assa-
jos hi eren i que era qüestió d’insis-
tir-hi. Aleshores, a part d’assajar,
varen posar en marxa allò que fan
millor que ningú: el màrqueting i la
publicitat, tot amb l’objectiu d’arre-
plegar moltes camises liles a la
plaça Vella del Vendrell. I dia 16
d’octubre va ser la bona. La Jove va
encarar el tres de deu en primera
ronda i aquest pic sí: el tres de deu
es va rendir davant la Jove tarrago-
nina, que no només va descarregar
el tres de deu, sinó que ho va fer
amb autoritat i fermesa. Després
d’això, la Jova va descarregar un
altre cinc de nou, va fer un intent
infructuós de tres de nou amb agu-
lla i va completar un nou de vuit i el
segon pilar de vuit de la seva histò-
ria. És a dir, una actuació de traca
i mocador. 

La Jove va estar acompanyada a
plaça per uns Nens del Vendrell
enormes que aconseguiren desca-
rregar el quatre de nou amb folre a
la primera i per la Joves de Valls.

Jove de Tarragona
3d10fm, 5d9f, i3d9fa, 9d8, p8fm

Nens del Vendrell
4d8a, 4d9f, 3d8, p7f

Joves de Valls
3d9f, 5d8, 2d8f, p5

Diades que han fet història



LES ACTUACIONS
Sebastià Grimalt

MANACOR (SON FANGOS)
8 d’octubre

Just una setmana després de la cita
tarragonina vàrem estrenar plaça a
Manacor: va ser al barri de Son
Fangos, que celebrava les seves
festes. L’actuació era a les 11 del matí
i això va condicionar l’assistència dels
castellers i evidentment els castells
que podíem oferir.

Després d’un pilar de quatre, vàrem
resoldre la primera ronda amb un tres
de sis que no va presentar cap proble-
ma i que va significar el debut de Joan
Noguera en una estructura que no fos
la del pilar. La segona ronda també va
permetre una estrena: Agnès Bonet,
que ja havia parat algun castell a
terços, va sentir per primera vegada
les mans de la pinya. Va ser en un qua-
tre de sis. La tercera ronda va veure el
castell d’un poc més de compromís,
un dos de sis que tampoc no va
suposar més problema.

Un altre pilar de quatre va posar punt i
final a la primera actuació que veia el
barri de Son Fangos.

P4, 3d6, 4d6, 2d6, p4

PALMA (DIADA C. MALLORCA)
22 d’octubre

La penúltima actuació de l’any va coin-
cidir amb la diada dels Castellers de
Mallorca, que enguany es va celebrar
a la plaça Major de Palma. Hi acud-
írem amb moltes baixes i amb una
certa sensació de desacceleració post
concurs. Així i tot, vàrem ser ambi-
ciosos i ens plantejàrem tres castells
de set pisos.

Entràrem a plaça amb un pilar de qua-
tre caminant, el qual va ser girat a
banda i banda diverses vegades
durant el recorregut. El castell triat per
obrir les nostres rondes va ser el qua-
tre de set amb agulla: un dels mem-
bres del pilar havia de partir cap a
l’aeroport i decidírem que valia més
evitar presses començant amb
l’estructura combinada. La veritat és
que la nostra pinya era minsa, però va
ser prou efectiva per controlar un
castell que va pujar bé de mides i que
per la part del quatre només va patir
un poc a nivell de dosos quan ja havia

sortit l’enxaneta. Quan el pilar ja
quedar tot sol, va haver de treballar
una mica més que altres vegades,
potser perquè no hi havia cap dels
vents titulars que solen ajudar les
mans de l’agulla. La segona ronda
va ser per a un tres de set amb
debut, el de Mariona Pedrals com a
enxaneta d’un set pisos. A part
d’això, alguns membres de la pinya
comentaren que s’havia fet llarg. El
darrer castell va ser el que ens va
sortir més lleig de mides i forma, un
quatre de set que va permetre que
Andreu Bonet s’estrenàs com a agul-
la. La ronda de pilars va veure la
primera caiguda de la temporada: el
pilar de cinc ens va caure poc
després de l’aleta. Acabàrem amb
dos pilars de quatre simultanis, un
dels quals va permetre que Marc
Bombelli pujàs al seu primer castell.

p4cam, 4d7a, 3d7, 4d7, p5(c), 2p4

MANACOR  (DIADA)
29 d’octubre

Enguany la diada de la colla va arrib-
ar tard, dia 29 d’octubre, i sense el
protagonisme d’altres anys. Sabíem
de bon inici de temporada que el
nostre punt àlgid havia de ser el
Concurs de Tarragona i que la diada
no tindria, segurament, les connota-
cions d’examen final que ha tingut
sovint. A més a més, el fet de no
comptar amb una tercera colla a
plaça va afegir una certa fredor a
l’ambient. No podem dir, però, que hi
anàssim a passar l’estona: ens
plantejàvem una de les nostres mil-
lors actuacions amb tres castells de
set pisos, cinc, dos i quatre amb
agulla.

A diferència d’altres anys, enguany
no passàrem per l’Ajuntament i
entràrem a plaça amb un pilar de
quatre caminant. La primera ronda
va ser per al cinc de set, el tercer de
l’any i probablement el més tremo-
ladís dels tres. Va pecar de lentitud i
de certa inseguretat per la part de
dalt dels dos pilars. Així i tot, el
descarregàrem sense haver de tre-
ballar-hi excessivament. La segona
ronda havia de servir per completar
el cinquè dos de set de la tempora-
da, i així va ser. El completàrem amb
ofici, però potser també amb més
bellugueig que els anteriors. Com a
anècdota direm que es va repetir
una circumstància que no és inhab-
itual a la nostra colla: el despreni-
ment del casc d’un membre del
pom de dalt. Un quatre de set amb
agulla ben controlat i sense gaire
dificultats va completar les rondes
de castells. Val a dir que era el seix-
antè quatre de set amb agulla del
nostre historial i que va permetre el
debut de Lídia Llull al pis de dosos.

Un vano de cinc va cloure una diada
amb poca gent nostra i tota una
temporada que serà recordada per
moltes coses, però sobretot per
haver descarregat el nostre primer
quatre de vuit

p4 cam, 5d7, 2d7, 4d7a, vano de 5



Neus Barceló

Hola, adéu, per favor i gràcies. 4
paraules d'ensenyament bàsic i ele-
mental que m'ensenyà mumare: per
saludar, acomiadar-se, demanar i
agrair, i això darrer és precisament
allò que vull fer.  Nosaltres vàrem
començar a fer castells de ben petits.
Record la primera vegada que vérem
un castell. En aquell temps en Pere
Flaquer feia de monitor a l'escola d'es-
tiu del parc municipal, i fou allà on ens
en començà a xerrar. Anàrem a la Fira
de la Perdiu a Montuïri a veure una
actuació. Una setmana després ja
començàrem a formar part d'allò que
ens canviaria la vida perquè, fer cas-
tells no és només fer castells, i muma-
re ho sabia.

Ella mai va ser una fanàtica dels grans
castells, s'estimava més xerrar amb
n'Antònia Riera o na Joana Palerm
que mirar un 3 de 9 amb folre; li agra-
daven els Minyons de Terrassa, perque
feien la punyeta als Castellers de
Vilafranca, i trobava molt guapo en
Llàtzer de la Colla Vella. S'estimava
més les nostres diades que Sant Fèlix

o Santa Úrsula perquè "hem de tenir
temps d'anar a fer una mussa en
acabar". Sempre arribava tard a
assaig, perquè si arribava prest no
trobava ningú amb qui xerrar. Ella se
sentia una de les crosses "estrella",
després de tants anys d'arrossegar
per allà baix, supòs que es mereixia
el títol. No tenia cap inconvenient a
l'hora de tenir un o altre baix, tot i
que el seu preferit sempre va ser en
Toño (li encantava fer-li pessigolles i
que ell fes bots de dos pams). Es pre-
nia la llicència de comentar-ho tot:
l'olor dels peus dels segons, la tem-
peratura a la pinya, el dinar de l'en-
demà... La possibilitat de trobar un
gendre entre les agulles, vents o late-
rals la fascinava, era un tema bas-
tant recurrent i que donava molt de
joc. 

Mumare estimava fer castells i esti-
mava la nostra colla. Sobretot, esti-
mava a les persones que s'hi troba-
va, amb qui compartia taula per
sopar a les diades, feia el cafè amb
llet amb quelitas dels matins als viat-
ges, tallava sípia per preparar les
paelles...

Aquest article només és per agrair-
vos que hàgiu format part de la seva
vida, de la seva rialla i de la seva feli-
citat, perquè si una cosa la feia con-
tenta eren els castells. No com a con-
truccions humanes, sinó més bé com
a constructors d'humans. Segu-
rament serà aquí on més l'enyora-
rem. Ens farà falta a l'hora de pelar
patates, quan al pati del local hi hagi
massa silenci o quan descarreguem
un castell important, encara la cerca-
rem sortint de la pinya, sempre amb
una rialla, sempre amb una broma.
Llavors, serà quan alenarem fort,
mirarem cap amunt amb els ulls
espirejant i li dedicarem aquell som-
riure que ella sempre sabia regalar. 

Gràcies a tots pel que heu fet, feis i
fareu.

Alenar fort, mirar per amunt i somriure

La temporada 2016 ha acabat amb
27 castells de set pisos descarre-
gats, tots els que s’han intentat:
quatre de set (5), tres de set (8),
quatre de set amb l’agulla (6), cinc
de set (3) i dos de aet (5). En aques-
tes construccions hi han passat pel
tronc 46 castellers. Vegem qui són:

Baixos (8)
Toni Santandreu, Andreu Bonet,
Paco Collado, Pep Bover, Joan
Caldentey, Joan Aguiló, Joan
Bisquerra, M. Àngel Bisquerra

Segons (9)
Antoni Puig, Bernadí Martí, Jordi
Pedrals, Arnau Llull, Sebastià
Grimalt, Joan Riera, Joan Febrer,
Bartomeu Marqueño, Tomeu Mas.

Terços (13)
Pep Bover, Tomeu Mas, Sebastiana
Bonet, Josep Castellano, Neus
Barceló, Rosa Pasqual, Bel Font,
Paula Vives, Maria Pilar Barceló,
Sebastià Grimalt, Maria Martí,
Andreu Ribot, M. Àngel Bisquerra.

Els troncs dels castells de set pisos
Quarts (12)
Marta Castellano, Magdalena
Castellano, Nerea Font, Sara Sureda,
Maria Pilar Barceló, Maria Martí,
Maria del Mar Font, Miquel Àngel
Bisquerra Jr., Cristina Riera, Daiana
Cortés, Sara Sánchez, Maria
Francisca Alou.

Dosos (8)
Daiana Cortés, Maria del Mar Font,
Jordi Pedrals Jr., Nerea Collado,
Marina Fuster, Morena Contreras,
Maria Antònia Girart, Lídia Llull.

Aixecadors (3)
Aina Bonet, Mariona Pedrals, Núria
Puigsegur

Enxanetes (3)
Maria Antònia Girart, Aina Bonet,
Mariona Pedrals

A partir de l’any 2003 sempre ens
hem mogut entre els vint i trenta
castells de set descarregats per tem-
porada. El rècord se situa amb 42 el
ja llunyà any 2002.

D’ença de 2010 aquests són el
nombre de castells de set i el nom-
bre de castellers de tronc de cada
any:

2010 28 castells i 45 castellers
2011 21 castells i 40 castellers
2012 27 castells i 44 castellers
2013 27 castells i 42 castellers
2014 25 castells i 46 castellers
2015 21 castells i 40 castellers
2016 27 castells i 46 castellers



L’entrevista: Margalida Maria Buades Clar

Joan Llodrà

Na Marga Buades és una salinera de 23
anys a qui li agrada escoltar música,
estar amb els amics i córrer món, bona
prova d’aquesta darrera afició és que
actualment cursa un màster en tecnolo-
gies de la informació geogràfica a
Barcelona. Fa un anyet que fa castells.

Quan i per què et fas castellera?
El moment en què vaig decidir fer-me
castellera va ser una mica irònic.
Amb na Maria Agnès vam fer una
“aposta”: jo l’acompanyava a fer cas-
tells i ella venia a cross fit amb jo. I
mira per on, hem acabat fent castells
i zero esport.

Què coneixies aleshores del món cas-
teller? I dels Al·lots de Llevant?
Del món casteller coneixia poca
cosa, el que na Maria Agnès i els
seus m’explicaven. Dels Al·lots de
Llevant sabia poca cosa exepte que
ereu una colla manacorina. Tot i així
vos havia vist actuar quan veníeu a
Ses Salines.

Quin balanç fas d'aquest anyet com
a membre de la colla?
Estic molt contenta d’haver comen-
çat a castells amb vosaltres.
Conèixer gent, descobrir un ambient
nou, classificar-nos pel concurs i

sobretot descarregar el 4d8 em fan
estar prou orgullosa de ser castellera
d’aquesta colla.

Això d'agafar cotxe i fer tants de qui-
lòmetres dos pics per setmana per
venir a assaig és un sacrifici, és fa de
bona gana?
A priori pareixen molts quilòmetres
però al final ja es fan casi tot solets.
Hem de pensar que les distàncies a
Mallorca són curtes i de Ses Salines a
Manacor amb 40 minutets de cotxe
hi ets.

No t'has plantejat mai que es pogués
fer una colla per exemple a Santanyí
amb gent també de ses Salines,
Felanitx i Campos?
És una broma que feim bastant
sovint. De fet, na Yaiza (una al·lota de
Palma que està a Castellers de
Barcelona) i els seus amics van crear
“els Xiquets de Sa Ràpita” un dia
d’estiu. A na Maria Agnès i jo ens va
faltar temps per apuntar-nos-hi. Però
bromes a part, m’estim més que la
gent del Migjorn s’animi a venir a
Manacor i consolidar castells de 8
que fer una altra colla.

Ara vius a Barcelona, què hi fas cas-
tellerament parlant?
Del primer moment que vaig decidir
anar a estudiar a Barcelona tenia clar
que acabaria a Castellers de
Barcelona i el primer dia que vaig
arribar vaig anar a assaig. Allà hi
coneixia gent i a més la meva com-
panya de pis està a la tècnica de
nuclis. La veritat que m’ha enxufat
una miqueta i al concurs de diumen-
ge ja vaig entrar de crossa al 3d9f.

Quina posició ocupes als castells?
Faig molts castells de crossa (sobre-
tot a n’Andreu Bonet, el millor baix!)
o bé, també faig de lateral.

Quin ha estat per tu el castell més
difícil en què has participat?
A Sant Llorenç al 4d7a ho vaig pas-
sar francament malament. Tenia en
Martí darrera jo i, pobret, estava més
pendent de donar-me anims que del
castell en si.

I del quatre de vuit què me’n dius?
El 4d8 va ser fantastic, bé, molt més
que fantàstic. No ho sabria definir. És
el castell que record amb més il·lusió
de tots. No sentia ni les gralles ni

quan el cap de colla el cantava fins
que algú de la pinya va pegar un crit
i va dir “va al·lots, que això ja està, és
nostre” i bé… alguna llàgrima va
caure. Al dia seguent tot d’una que
em vaig despertar vaig anar a mirar
si de veres l’havíem descarregat o si
havia estat un somni. Crec que tant
la meva família com gran part de
Castellers de Barcelona estan can-
sats de sentir-me parlar d’aquest
castell.

Com veus el futur immediat dels
Al·lots de Llevant, la propera tempo-
rada sense anar més lluny. Cap on
creus que s'ha de dur la colla i com?
M’agradaria poder consolidar el 4d8
i que fos una realitat constant i no un
fet excepcional. Amb assaig i cons-
tància crec que podria ser viable.

Com veu el teu entorn familiar i d’a-
mistats que t’hagis fet castellera?
La meva família n’esta contenta
però no té massa mèrit… és fácil
contentar-los! Sempre m’han dit que
havia de fer el que em fer il·lusió
mentre ho fes amb seny. Els padrins
són els que passen més pena per
això de “i si el castell cau..” però m’a-
niem a seguir si és el que jo vull. Les
opinions de les amistats, encanvi,
són més diverses tot i recolzar-me en
quasevol decisió.

Amb poc temps t'has implicat molt
amb la colla. Et veus a mig termini a
la Junta Directiva o a l’Equip Tècnic?
A la Junta ja m’han dit que l’any que
ve me toca entrar-hi si o si i no és
una cosa que em molesti gens…
m’agrada fer coses per la colla i crec
que l’implicació de gent jove pot ser
molt possitiva. L’equip tècnic ja són
paraules majors… no crec que n’esti-
gui preparada!

En Joan Sard va decidir que fossis tu
l'entrevistada, per ser “encantadora i
molt guapa”. Què n'has de dir?
Trob que me veu amb molts bons
ulls però en Sard és una persona
molt possitiva en tots els aspectes.

Qui ha de ser el proper entrevistat?
Sense dubtar-ho ni un minut: en
Miki. Pel potencial que té (en tots els
sentits) i per saber una mica com
veu el món casteller “la canalleta”.
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La Diada dels Al·lots de Llevant
comença cada any a les vuit amb
les matinades. S’ha convertit
amb una tradició que el primer
toc es faci davant la casa d’un
dels fundadors de la colla, Antoni
Vidal, i tot i que ell ja no hi viu, la
seva família ens rep amb tots els
honors. Enguany la cosa va ser
un poc més lluïda ja que més
castellers que altres anys acom-
panyaren el grup de grallers.
L’eixida va acabar amb un bere-
nar d’asseguts a can Lliro.

Matinades 2016

Panorama casteller
Sebastià Grimalt

Acabàvem el darrer Panorama

Casteller fent una exposició d’alguns
dels reptes pendents de diverses
colles per a aquest final de tempora-
da. A l’hora d’escriure aquest article,
darrer diumenge d’octubre, podem
dir que alguns d’aquests deures
s’han satisfet, d’altres han quedat
pendents de complir i d’altres hau-
rem d’esperar a les diades que enca-
ra resten per veure si es compleixen.

Algunes de les colles que han sortit
triomfants en els seus desafiaments
particulars són els Castellers de
Sants, que han descarregat el seu
primer pilar de vuit, la Jove de
Tarragona, que ha descarregat el tres
de deu, o la Vella de Valls, que ha
completat el quatre de deu. Dins
aquest grup també hi tenen cabuda
els Capgrossos, que han carregat el
nou de vuit, o colles més modestes,
com els Xicots de Vilafranca o els
Xiquets de Reus. Els vilafranquins
vermells han carregat el seu primer
quatre de nou amb folre i els de la
camisa avellana han completat l’es-
padat de set pisos.

Dins el grup de colles que no han reei-
xit en els seus intents hi ha la Joves de
Valls, que no ha pogut amb el tres de
deu, o els Marrecs de Salt, que no han
pogut dibuixar l’aleta al tres de nou
amb folre.

Sigui com sigui, aquestes colles i d’al-
tres encara tindran oportunitats per
mostrar a plaça la feina feta al local
d’assaig. De fet, quan aquest article es
publiqui potser ja estarà desfasat per
les possibles contribucions de la diada
de Tots Sants.  

Acabarem aquest Panorama recor-
dant allò que és evident des de fa uns
quants anys: que el món casteller no
té aturall i que temporada rere tempo-
rada les colles se superen i assoleixen
castells inèdits a nivell global o a nivell
relatiu de cada colla. La introducció de
més assajos; la seva planificació i pro-
gramació; l’estudi minuciós dels cas-
tells amb vídeos; la visió de les colles
com a models positius d’organització,
etc. etc. ho han fet possible. I en
aquest context frenètic, de progressió
contínua i sense límit aparent és quan
apareixen dues preguntes que ningú
encara no ha contestat de manera
satisfactòria: Què són els castells? i
Què és una colla castellera?

Agenda

Si estau pendents de la web o del
facebook de la colla podreu
veure l’agenda de vacances que
s’anirà preparant. 

Un acte confimat:
Dilluns, 16 de gener
15 h al local
Dinar de Sant Antoni
20.30 h a la pça de les Verdures
Fogueró i torrada

... i torna l’activitat castellera:

Dissabte, 28 de gener
17.30 h al local
Assemblea General Ordinària
dels Al·lots de Llevant



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

Noves camises verdes
Sara Sureda

Nom: Marc Bombelli Nadal
Edat: 13 anys
Escola: IES Manacor
Com has conegut la colla?
Per un taller a l’escola
Què és el que més t’agrada?
L’ambient

Nom: Margalida Mascaró Sansó
Edat: 42 anys
Professió: Recepcionista
Com has conegut la colla?
Per les actuacions
Què és el que més t’agrada?
Que entre tots feim una gran
pinya.

Nom: Francina Bauçà Flaquer
Edat: 13 anys
Escola: IES Manacor
Com has conegut la colla?
Per la família i les amigues
Què és el que més t’agrada?
Fer castells

Nom: Sebastiana Sureda Gomila
Edat: 36 anys
Professió: Farmacèutica
Com has conegut la colla?
Per la seva activitat a Manacor
Què és el que més t’agrada?
La gent


