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començam bé

a la Rectoria



Benvinguda primavera

Primer de tot vull felicitar a tota la colla
pel bon inici de temporada que estem
tenint tant a nivell casteller com a
nivell social.

També vull donar les gràcies a totes les
persones que ajudaren, com cada any,
a fer el bullit d’ossos i a preparar tot el
menjar per al dinar post actuació d’ani-
versari. I també a tots els que varen
venir el dia dels calçots on disfrutàrem
d’un bon dia, va faltar un poc de men-
jar, pero ja no mos tornara a passar,
uns bons calçots i una millor compan-
yia.

Ara ja podem dir que som en plena
temporada. Fires i festes s’acosta i, tal
i com vos demanaran a sa tècnica, el
nostre compromís serà el que ens mar-
qui quina actuació tindrem a finals de
maig.

Abans, però, hem preparat algunes
activitats. Tal i com vàrem comunicar a
l’assemblea, volem que enguany no tot

el president
siguin castells sinó que, a més,
podrem gaudir d’altres activitats
com per exemple la pròxima excur-
sió al refugi de Tossals Verds. Una
caminada per a gaudir de la serra
de Tramuntana i passar un bon dia
tots plegats.

També vos vull recordar que, com
cada any, hi haurà sa tradicional sor-
tida del dia de la berena dilluns 17
d’abril.

I, seguint amb el calendari, dia de
sant Jordi (23 d’abril) serà el diu-
menge de l’Àngel que actuarem a
Bellver. Tal i com t’anirem recordant
en els assajos, hi anirem amb auto-
bús, per tant, pregam que ens con-
firmis tant aviat com et sigui possi-
ble la teva assistència i així poder
programar els vehicles necessaris.
Per si no has vengut mai, és una
actuació especial ja que actuar a la
plaça del castell de Bellver és una
sensació bastant diferent a la d’ac-
tuar a la d’un poble. Ho pots dema-
nar a tots els que ja hi hem estat.

Per la resta d’actuacions i activitats,
ja t’anirem informant. Aprofit per
dir, per si no ho has vist encara, que
la nostra presència a la web i a les
xarxes socials (facebook, instagram,
twitter...) s’ha vist molt augmentada
gràcies al nostre CM Arnau i al web-
master Tomeu. Si encara no ens
segueixes, fes-ho! Estaràs perma-
nentment actualitzat de tot el que
passa a la nostra colla.Així doncs,
ens espera un abril ben ple d’activi-
tats i actuacions. Gaudeix-les! Ens
veim a assaig.

Salut, castells, i un poc de festa 

Martí Miquel Joan Riera

el cap de colla

Un bon inici

Benvolguts Al·lots, ja hem encetat la
temporada 2017 i pens que les
expectatives són d’allò més positi-
ves. El nou equip tècnic ha comen-
çat a rodar i els assajos, tot i tenir
una arrancada dubitativa, comen-
cen a donar els seus fruits.

Hem incorporat la xarxa al local i
això ens permetrà diversificar enca-
ra una mica més els assajos i ens
donarà més seguretat a l’hora de
provar estructures grosses i pilars.

Amb la directiva s’ha planificat, com
aquell que diu, la temporada quant
a actuacions, i abans de Fires i
Festes, l’actuació més important
que tenim és la del dia de l’Àngel, al
Castell de Bellver. Crec, com vaig dir
als assajos, que ha de ser la nostra
arrancada en sèrio i dependrà molt
com ens vagi a aquesta actuació la
planificació de Fires i Festes. Per
tant, només em queda engrescar-
vos a venir als assajos i a apuntar-
vos a la llista per anar a Bellver, per-
què, com he dit, si hi feim una gran
actuació anirem a Fires i Festes amb
optimisme i amb bones pretensions. 

Una cosa més; el que destacaria
més d’aquest inici de temporada i
que és diferent a l’altre és que
enguany s’està produint un canvi
generacional molt positiu, molts de
castellers de tronc que anaven a
pom, han baixat de pis i, hi ha hagut
incorporacions a la canalla molt
positives que ens ampliem el ventall
de possibilitats a l’hora d’assolir els
nostres objectius.

bon vuit de març, dones castelleres!



Joan Llodrà

L’any 1998 i tornant d’un viatge cas-
teller al Penedès, el veterà Salvador
Carbonell va tenir la curolla de com-
prar una xarxa per assajar pilars. La
va instal·lar a la seva cotxeria a
Portocristo i allà, de manera clandes-
tina, igual que l’insigne Fèlix Miret i
companyia a Vilafranca, feien proves
il·lusionants i inversemblants aquells
castellers que no en tenien prou amb
dos assajos setmanals.

Quan ja vàrem tenir local propi amb
les obres acabades, devia ser l’any
2001, en Salvador va cedir la xarxa a
la colla i es va instal·lar de manera
desmuntable al patí del local. Amb
aquesta xarxa, molt abans que la
majoria de colles, s’hi feien trobades
extraordinàries on s’hi seguien assa-
jant pilars agosarats. Amb el pas
dels anys i les inclemències del
temps la xarxa s’anava fent mal bé i
l’ús anava minvant fins que es va
haver de retirar de manera definitiva.

A partir de la segona dècada d’a-
quest segle XXI la majoria de colles
entren dins una nova dinàmica d’as-
saig que podríem qualificar fins i tot
com a entrenaments, i l’ús de la

xarxa es generalitza. La idea de tenir
una xarxa “professional” instal·lada
de manera permanent al nostre local
també va cobrant força.

L’any passat na Maria Martí es va
posar el capdavant d’una campanya
de recollida de fons per comprar fun-
des pels cascs de canalla i per tirar
endavant la nova xarxa. Entre que la
campanya va donar el fruit esperat i
que la colla va ingressar uns doblers
extra per la bona classifiació al con-

Noves camises verdes

curs ja es podia posar fil a l’agulla.

I així ha estat i ja tenim xarxa. Hi ha
participat molta gent, com en totes
aquelles empreses exitoses en què
la colla hi guanya, però crec que
ningú no s’ofendrà si dic que sense
l’impuls entusiasta d’en Jordi
Pedrals la xarxa no seria avui una
realitat. Amb tot, a mi em fa espe-
cial gràcia que el proveïdor de les
dues xarxes hagi estat en Joan
Llodrà Martí, el meu padrí jove.

Sara Sureda

Nom: Rafel Bombelli Nadal
Edat: 10 anys
Escola: Sant Francesc
Com has conegut la colla?
A través d’en Marc
Què és el que més t’agrada?
Pujar

Nom: Leyre Ropero Lliteras
Edat: 6 anys
Escola: Molí d’en Xema
Com has conegut la colla?
Per les actuacions
Què és el que més t’agrada?
Pujar

Nom: Jeromina Nadal Riera
Edat: 45 anys
Professió: Comercial
Com has conegut la colla?
A través d’en Marc
Què és el que més t’agrada?
El sentiment d’equip

Nom: David Sorribas Cunillera
Edat: 41 anys
Professió: Enòleg
Com has conegut la colla?
Per les actuacions
Què és el que més t’agrada?
L’ambient

Ja tenim xarxa



Sebastià Grimalt

PALMA (DIA DE LES ILLES BALEARS)
25 de febrer

Els primers tocs de gralla d’aquesta
temporada varen arribar dia 25 de
febrer a Palma amb motiu d’una cerca-
vila per celebrar el Dia de les Illes
Balears. La veritat és que hi acudírem
amb molts pocs efectius i que les con-
dicions de l’acte no ajudaven gaire a
aixecar castells. Així i tot, plantàrem
quatre pilars de quatre en diversos
llocs del recorregut i un tres de sis. Els
pilars de quatre varen permetre el
debut de dues enxanetes amb poques
setmanes a la colla: Ainara García i
Leyre Ropero. El tres de sis va propiciar
que Alícia Bisquerra acotxàs per primer
vegada i que Núria Puigsegur alçàs la
mà en un castell, cosa que abans
només havia fet en pilars.

P4, p4, p4, p4, 3d6 

MANACOR (DIADA D’ANIVERSARI)
19 de març

La primera actuació de bon de veres
d’aquesta temporada 2017 va ser
dia 19 de març a la plaça de la
Rectoria de Manacor amb motiu del
nostre aniversari. Ja s’ha convertit en
tradició que sigui l’inici del nostre
curs casteller i que s’hi vegin les pri-
meres aletes de set de la tempora-
da. Enguany també va ser així.

Poc després de les dotze i mitja ens
vàrem presentar a un public prou
nombrós amb dos pilars de quatre
simultanis, un d’ells coronat per la
petita enxaneta Francina Febrer,
saba nova per a la canalla dels Al·lots
que feia d’aquesta manera la seva
primera aleta. Just després va arri-
bar el primer castell de set de la tem-
porada, un tres que ens va sortir un
poc nerviós i bellugadís i amb unes
mides que no eren les millors, però

que va complir el propòsit d’encetar
els castells de set pisos d’aquesta
temporada. La segona ronda va ser
per a un quatre de set que no va
resultar gens fàcil, més aviat al con-
trari: li vàrem perdre les mides de
bon inici i això unit a la seva lentitud
ens va obligar a fer un esforç extra
per descarregar-lo. La darrera ronda
va ser per al castell més plàcid de la
jornada, un cinc de sis amb múltiples
debuts: Martí Miquel es va estrenar
com a segon en un castell i Antònia
Pou debutà en el pis inferior al pom;
d’altra banda, Ainara García s’estre-
nà com a aixecadora i Rafel Bombelli
féu el mateix com a dosos.

Ens acomiadàrem de la mateixa
manera que ens havíem presentat,
amb dos pilars de quatre amb cana-
lla novella i de futur. 

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

LES ACTUACIONS

Canalla 2017
Els més petits de la
colla ens demostren a
cada assaig i actuació
que volen fer una bona
temporada.



Temps era temps

I aquí teniu la foto del mes d’abril. Qui hi coneixeu? On està fetà? Quan? Per
què es va fer? Parlem-ne al facebook i d’aquí a dos mesos la solució...

Arran d’haver guanyat el Premi
Baròmetre Casteller per haver
descarregat el nostre primer
castell de vuit pisos, Gallina
Blanca donava un palet de men-
jar a l’entitat que els Al·lots de
Llevant decidíssim. Optàrem per
fer arribar els prop de dos mil
quilos de brou a l’alberg que la
Fundació Trobada té a Manacor.
El nostre president va fer el lliu-
rament del premi dimarts dia 4
d’abril a dos usuaris del centre i
al fundador de l’alberg i presi-
dent de la Fundació.

La foto que presentàvem en el
darrer butlletí va ser feta a
Campanet dia 14 de maig de 2006 i
aplega  bona part de la canalla d’a-
quell temps. Hi podem veure les
dues bessones De Ridder, Neus i
Inès, Petra Riera, Nena Castellano,
Rosa González, Josep Castellano,
Toni Reixac, Sara Sureda, Victòria
Canyellas, Paula Alemany, Neus
Castillo, Àngels Aguiló i els bebès
Paula Barceló i Francesc Andreu, a
més de Sebastià Grimalt i Raúl
Nielfa. L’actuació d’aquell dia no va
passar dels castells de sis (3d6,
2d6, 4d6), però la ronda de pilars va
veure el pilar de cinc, el primer de la
temporada. Aquell any, el terç que
havia descarregat tots els pilars de
cinc de la colla se n’havia anat a
Barcelona i no va ser fins quinze dies
abans de Fires i Festes que vàrem
poder estrenar el nou pilar amb na

Maria F. Flaquer debutant a terços. 

Calçotada castellera

El passat 12 de març vàrem fer a es Bessons la clàssica calçotada anual
de la colla. Com podeu veure va anar de primera...

Brou solidari



L’entrevista: Joan Bisquerra Sancho

Sara Sureda

En Joan és un empresari de 46 anys
aficionat al busseig, la bicicleta i a
anar a córrer per la muntanya. Feim
l’entrevista durant un descans per
conèixer una mica més com veu la
colla aquest baix que fa poc més
d’un any que llueix la camisa verda.

Quan i per què et vas fer casteller?
Fa un any i... un poquet, perquè, quan
vaig començar, vaig venir a dos assa-
jos i va acabar la temporada. Vaig
venir pel meu germà, que s’havia
apuntat a fer castells i vàrem anar a
veure’l a una actuació amb el meu
fill, i quan va veure el que feien, va dir
“jo hi vull anar, jo hi vull anar!” i quan
hem va convèncer vàrem venir a dos
assajos i va acabar la temporada i
vàrem dir “l’any que ve comencem” i
vàrem venir en començar una altra
vegada. 

Què esperaves de la colla quan vas
decidir fer-te casteller?
La veritat és que no tenia cap expec-
tativa perquè no sabia realment on
em ficava. Vàrem venir per en Miquel
Àngel i s’ambient... S’ambient és
molt bo i em varen acollir molt bé i a
un lloc hi estàs bé t’hi fa ganes tor-
nar.

Com veies els castells des de fora? 
Jo no em pensava mai que pogués
formar part d’una colla castellera.
Això era una cosa que deia “això ho
fan” però que jo ho fes era una cosa
impensable. Una vegada ja estàs a
dins hi ha molt a aprendre. Des de
fora tampoc era conscient de tot el
que hi ha a la colla. El que més m’ha

sorprès és la valentia d’aquells qui
pugen. Jo ho veig des de baix i ho visc
amb pànic.

Actualment fas de baix, què és el que
més t'agrada a l'hora d'ocupar
aquesta posició? I el que menys?
El que més m’agrada és que fent de
baix form part de la pinya i també
som part del tronc i això és fantàstic.
El que menys... el quatre de set amb
l’agulla! Ara ja ho tenc superat, però
al principi ho passava molt mala-
ment perquè és molt estret, no tens
crosses i  has de aguantar tot el cas-
tell tu i... estàs molt estret i moltes
vegades no pots ni alenar. Però ho he
anat superant. Al del concurs és on
ho vaig passar més malament, pitjor
que en el quatre de vuit.

Com seria el teu nucli (contrafort,
crosses, agulla) ideal?
Les crosses m’agraden les del quatre
de vuit, na Maria Agnés i na Rosa.
D’agulla m’agrada molt na Maria
Gaià i de contrafot en Sebastià
Grimalt (pare) trob que ho fa molt bé.

I el segon ideal? Ja l'has conegut?
El meu segon ideal? No es tracta de
pes... Per mi si em col·loquen bé els
peus i compensen ja està, tan hi fa el
que pesi. I de segons n’hi ha un parell
que m’agraden molt: en Joan Febrer,
en Marqueño, en Bernadí... puja més
gent però aquests crec que són els
que més m’agrada tenir damunt,
col·loquen molt bé els peus.

T'agradaria ocupar una altra posició?
A tronc a part que és molt complicat,
no estic preparat. I a pinya tant me
fa. De tota manera, a mi m’agrada
fer de baix.

Quin és el teu objectiu per aquesta
temporada? I a llarg termini?
Passar-ho bé i sobretot estar bé amb
tothom, quedar bé amb tots. I a llarg
termini... Jo no hi veig fi, jo vull seguir
aquí fins que tengui forces.

Veus possible un tres de vuit?
Sí. No sé si enguany o l’any que ve,
però sí. A part que ho feim super bé
en els assajos.

Com veus la colla d'aquí a 5 anys?
Crec que amb els castells que feim
ara, el quatre devuit que el vam acon-
seguir l’any passant, més o manco

ens hem de mantenir per aquesta
línia. Més? Som una colla petita,
hauríem de aconseguir molta més
gent.

Et veus ocupant algun càrrec a la
tècnica o a la directiva?
No m’importaria, però de totes
maneres jo som més de fer feina
que no de comandar. Per ajudar sí.
Però directiva no, jo no sé dirigir. Jo
per fer feina sí, no m’importaria.

El teu fill comença a pujar a terços.
Què et preocupa i que t'il·lusiona?
(Cara de preocupat) El que m’il·lusio-
na és que s’ho està passant pipa,
que li agrada molt. I em preocupa
que es cansi, que amb el temps ho
vulgui deixar. Però realment no ho
crec perquè la veritat és que li agra-
da molt i no me preocupa massa
que ho deixi, sincerament. Però si ell
ho deixa jo seguiré igual.

Recomanaries als pares que apun-
tassin als seus fills a fer castells?
Què els diries per aconseguir con-
vèncer? 
Buf! Ho passen malament els pares,
eh! Sobretot si els nins són petits.
Però sí, ho hem de recomanar per-
què ho necessitam. Què els diria?
Que s’ho passen bé. Però sobretot ho
diria a aquells que vegi que els nins
tenen capacitats sinó, per passar el
temps no. Han de venir a fer feina
aquí. I si es veu que té capacitats i
pot pujar sense passar-ho malament
sí, ara si ho han de passar malament
m’estim més que no venguin.

Què proposaries per aconseguir
noves incorporacions a la colla?
Més propaganda a les actuacions.
Per exemple si anam a actuar a Sant
Joan que tot Sant Joan sàpiga que hi
anam a actuar. Ho faria amb cartells
però sobretot xarxes socials. A tots
els pobles els ajuntaments tenen
una pàgina de Facebook.

I finalment, qui ha de ser el pròxim
entrevistat?
Aquí tenc un “marrón” gros jo, per-
què en volia proposar un, però m’ha
dit que ni de conya. Jo vull proposar
el meu germà Miquel Àngel, però me
matarà, estarà una setmana enfa-
dat. Però es que jo somaquí gràcies
ell, vaja, que tota la culpa la té ell
que jo hi sigui. 
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La Festa Major de Vilafranca del
Penedès té un encant especial
en tots els aspectes però sobre-
tot en l’apartat casteller. Dia 30
d’agost s’hi fa una de les actua-
cions, per no dir l’actuació, de
l’any. Les millors colles del
moment aspiren a ser-hi convida-
des i enguany dues colles es
diputaven la darrera plaça. A
Valls ja tenien coll avall que la
Joves no hi aniria però al darrer
moment qui ha quedat fora ha
estat la Jove de Tarragona. La
Joves de Valls serà a Sant Fèlix.
Enhorabona!

Cartell clàssic

per Sant Fèlix

Panorama casteller
Aquestes darreres setmanes, han
significat el retorn a plaça de la majo-
ria de colles, per no dir totes. En
alguns casos, aquesta presència ha
estat gairebé testimonial, però en
d’altres ja ha suposat la consecució
de registres destacables si conside-
ram les dates. Bona part de les colles
mitjanceres ja han fet castells de la
gamma alta de set i gairebé totes les
capdavanteres de vuit. Si hi ha una
colla que destaca per la seva precoci-
tat són els Castellers de Vilafranca,
que amb el seu afany per dominar
tots els registres ja s’han apuntat el
tres de nou amb folre (el més prime-
renc de la història si no  comptam les
actuacions de la Candela).

Més enllà de l'àmbit estrictament
tècnic, l'actualitat de les darreres set-
manes ha passat per una polèmica
sobre els drets d'imatge i comunica-
ció de les colles. L'assemblea de la
CCCC, per àmplia majoria, va prendre
l'acord de cedir a la CCCC els drets
d'imatge i comunicació per a les
retransmissions televisives. Això no
va agradar els Castellers de

Vilafranca i la Colla Vella de Valls,
les quals feren comunicats expres-
sant el seu desacord. Tot i que l'a-
cord citat és vigent, aquests dies
s'estan fent reunions amb diversos
sectors per resoldre la situació. Un
altre fet destacable ha estat la cele-
bració de la XXI edició de la Jornada
de Prevenció de Lesions en el Món
Casteller.

L’agenda castellera d’aquests dos
propers mesos ja presenta cites
importants. Una d’elles seran les
múltiples actuacions al voltant de la
festivitat de Sant Jordi. Una altra
serà dia 14 de maig amb motiu de
les Fires de Maig de Vilafranca del
Penedès. També seran actuacions
d’interès els aniversaris dels
Castellers de Sants i dels Castellers
de la Vila de Gràcia, diades que
comptaran amb colles de primer
nivell dins el mes de maig i que
poden deixar registres interessants.

Millor castell:
3d9f (Castellers de Vilafranca)

Millor actuació:
3d9f, 2d8f, 4d8, p5
Castellers de Vilafranca
2 d’abril; Diada del Graller

Agenda

Dilluns, 17 d’abril
Dilluns de Pasqual. Berena
Excursió al Parc de Llevant

Diumenge, 23 d’abril
Diumenge de l’Àngel a Palma
Actuació al Castell de Bellver
Capvespre

Diumenge, 30 d’abril
Diada de l’Agricultura Ecològica
Actuació a Porreres
Migdia

Dilluns, 1 de maig
Actuació a la Fira de ses Salines
Amb Castellers de Mallorca
Matí

Diumenge, 14 de maig
Actuació a la Fira de Son Carrió
Matí

Dissabte, 27 de maig
Fires i Festes de Primavera
Actuació a sa Bassa
Amb Castellers de Mallorca i
Tirallongues de Manresa
Capvespre



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

Penalt i gol és gol
Sebastià Grimalt

Mamita campeonamos i l’home que
agradava a les dones
La història del Barça, com la de tots els grans clubs, és
plena de jugadors que han marcat època i que han sig-
nificat quelcom d’especial per a l’afició. Segurament el
primer mite del barcelonisme va ser Kubala, un refugiat
hongarès que fugia del règim comunista i que va liderar
el Barça durant els anys cinquanta. Diuen que per culpa
seva l’estadi de Les Corts va quedar petit i es va haver
de construir el Camp Nou. 

Per trobar un altre mite hem de viatjar fins a l’any 1973
quan arriba a Barcelona un geni holandès de nom Johan
Cruyff. Cruyff va jugar al Barça cinc temporades i va
guanyar dos títols: una Copa en la seva última tempora-
da i la Lliga l’any del seu debut (la del famós zero a cinc
al Bernabéu). Cruyff estava acompanyat de jugadors de
luxe, entre ells un peruà extraordinari, Hugo Sotil. Si mai
anau al bar Mingo, hi podreu veure una fotografia d’a-
quella època amb amb els jugadors que hem esmentat
i d’altres (Sotil, el més moreno, hi és clarament identifi-
cable). Sotil era un jugador hàbil i elèctric i un driblador
imprevisible. Dia 7 d’abril de 1974, a Gijón, i pocs
minuts després de proclamar-se campions Cholo Sotil
va telefonar a Perú, a sa mare, i va pronunciar una frase

per a la posteritat: «¡Mamita! ¡Campeonamos!» No n’hi
havia per a menys, feia catorze anys que el Barça no guan-
yava el campionat. 

Pocs mesos després va arribar a Barcelona l’altre protago-
nista d’avui: Johan Neeskens, el cunyat de Cruyff, un juga-
dor de gran potència física que es complementava molt bé
amb l’altre holandès. De bon principi Neeskens va connec-
tar molt bé amb l’afició i diuen que tenia molt d’atractiu
per al públic femení. Va jugar al Barça fins a la temporada
78-79, any en què el Barça va guanyar la primera Recopa
de la seva història en una final a Basilea contra el Fortuna
Dusseldorf. En els actes de de celebració a la plaça de
Sant Jaume Neeskens es mantenia en un segon pla, de fet
no sortia al balcó de la Generalitat. Però de sobte la gent
va començar a cridar «Neeskens sí, Núñez no; Neeskens sí,
Núñez no!» I és que la directiva havia anunciat que l’holan-
dès no continuaria l’any vinent i això no havia agradat a l’a-
fició. El president Tarradellas va entrar a l’interior de l’edi-
fici i va fer sortir en Neeskens al balcó, el qual, amb llàgri-
mes als ulls, es va llevar la corbata i la va llançar al públic,
amb bona part dones, que estaven pendent d’ell. Al cap de
molts d’anys, en Johan va participar com a convidat en un
programa esportiu de TV3. El periodista, recurrent, li va
recordar el seu èxit amb les dones. Al cap d’uns minuts
passaren una telefonada en directe. Era una dona. El perio-
dista li va demanar si ella era d’aquelles dones que sen-
tien atracció per Neeskens. I la dona va contestar: «Jo sóc
la dona que va agafar la corbata del Neeskens». 


