L a N o s t r a C o ll a

Editorial
El 2013 ha estat un any molt
A
especial per la nostra colla i
l’hem volgut reflectir en aquesta
revista que ara teniu a les mans,
encara que no és una tasca fàcil
sintetitzar tants fets i emocions
en menys de 30 pàgines.
En altres editorials ja reclamàvem
el local, sembla que ara va de
debò i ja el tenim a tocar. El
nostre desig és donar-li molta
vida entre tots plegats.
Des d’aquestes pàgines voldríem
agrair sincerament l’amabilitat de
tots aquells que d’alguna manera
o altra s’han implicat en aquesta
revista: empreses, comerços i
evidentment tots els castellers
que hi han participat.
Esperem que us agradi!
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Des de l’Ajuntament
permetrà disposar de nous espais per a la ciutat i el govern
pretén que una part d’aquests espais siguin per a les activitats que
realitzen els castellers. Tot i això,
a ningú se li escapa que Cerdanyola és una ciutat amb moltes
activitats de tot tipus i, per tant,
s’ha d’aconseguir que els espais
disponibles siguin polivalents i
aprofitables per tota la ciutadania.

D

esprés de 15 anys de vida els
Castellers de Cerdanyola han
fet una “gran pinya” i és molt el
treball i l’esforç que hi dediquen
cada dia per aconseguir castells
més alts. És en aquest sentit que
properament veureu feta realitat
una de les vostres reivindicacions:
un local adequat en el que pugueu treballar, i ho tindreu!
La zona que s’urbanitzarà properament a l’entorn de Mafinsa

2013 ha estat un any molt
Elimportant
per a la colla dels

Estic convençuda que malgrat
les dificultats econòmiques, entre
tots trobarem solucions per tal
que les nostres entitats i associacions puguin continuar les seves
activitats cada dia en millors condicions.

Cerdanyola. Per això vull agrair a
totes aquelles persones que formem part d’aquesta entitat la il·
lusió que han posat perquè els
veïns i les veïnes de Cerdanyola
puguem gaudir del seus castells
en les nostres festes.

Els castellers formen part dels
fonaments culturals més arrelats
a la nostra ciutat i la cultura és
un dels actius més importants de

Endavant castellers,
fem “pinya”!!

continueu

Carme Carmona
Alcaldessa de Cerdanyola

Castellers de Cerdanyola. Fa
poques setmanes, per la Festa de
Tardor de Sant Martí, celebràvem
amb ells el 15è aniversari de
l’entitat, i ho varem fer aplaudint la
millor actuació de la colla en tota
la seva història. La diada de Sant
Martí va significar la culminació
d’aquests 15 anys d’esforç, il·lusió
i perseverança.

són un dels moments esperats a
totes les festes. El toc de gralla i
timbals fa emmudir a tothom per
mirar com enlaireu els castells,
cada cop més amunt, i amb més
seguretat. L’alegria que esclata en
coronar-los és el premi al treball
d’equip, a la tenacitat i a la feina
ben feta. I són justament aquests
valors els que us fan més grans!

Durant tot aquest temps, els
Castellers de Cerdanyola us
heu fet grans i no només en
nombre de membres! Les vostres
actuacions omplen la plaça i

Per molts anys, Castellers!

Montse Montiel
Regidora de Cultura
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Paraules del president
astellers,
Cerdanyolencs,
C
ciutadans: Tinc el goig de
felicitar-vos per aquests 15 ANYS

DE LA COLLA CASTELLERA, 15
anys fent pinya, 15 anys de veure
com el més petit de la colla li xoca
la mà al més gran i li diu: Volem
un pis més! 15 anys de suors,
celebracions i alguna llàgrima.
Mentre que a la major part
d’esports i actes culturals hi ha
algú que destaca, que arriba el
primer o que marca un gol, al
nostre ofici és amb la suma de
l’esforç de tots plegats, amb
la mateixa importància de la
que fa de crossa
fins l’acotxador, del
primer fins l’últim
som part fonamental
i imprescindible. Però
a més a més, nosaltres
sabem que quan es
carrega un castell la
feina no està acabada. No n’hi ha
prou amb marcar, amb fer l’aleta,
també s’ha de descarregar, ha de
baixar tothom.

Ara ens adonem que aquest
món
global
d’immediatesa
i individualisme, feina fàcil i
benefici ràpid, no podia anar bé.
No és que els valors castellers de
treball en equip i cooperació, de
FORÇA, EQUILIBRI, VALOR i SENY
siguin millors que d’altres, sinó
que ens fan més persones, més
humans i més humils.
Senyors, junts hem fet un camí
memorable. Encara que no us ho
penseu, hem contribuït a fer país,
a fer valer les arrels d’un poble.
Però és d’ara en endavant que
està tot per fer. A tots els nivells.
És ara que després
de 15 anys aquesta
colla castellera té
possibilitats
de
tenir un local propi
per assajar, fer vida
social, que de retruc
farà créixer la colla.
Un creixement que ha de servir
per fer més pinya, més treball
en equip, sumar més forces en
la mateixa direcció, que amb

Quan es carrega
un castell la feina
no està acabada.
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l’equilibri i el seny necessari ens
ha de portar a fer castells més
forts, més segurs i que seran més
grans.
Castellers, amunt! I no afluixeu mai.
En veurem de molts colors, però
una pinya, un rengle ben alineats
són certament imparables.
Salut i castells! I que els propers
15 anys siguin com a mínim igual
d’emocionants que els últims 15!
Salvador Roca
President dels Castellers de Cerdanyola
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Parla el cap de colla
d’aquest escrit no és
Lni ’objectiu
fer un relat de la temporada,
fer un llista d’agraïments o

per la resta de la colla
es crea el sentiment de
pertinença, l’orgull de
formar-hi part i sentir
“la pell de gallina “ quan
es recorden les fites
aconseguides.

Cal dir que el nostre límit actual
és l’actuació feta a la Diada de
Sant Martí fruit dels objectius
principals marcats a principi de la
temporada. Per tant, si utilitzem
el seny per marcar el full de ruta
i només ens fixem en la situació
actual de la colla i no en la que
volem convertir-la, l’objectiu més
raonable
seria
igualar el màxim
de cops possible
aquesta actuació.
Però no ens hem
de resignar, hem
de lluitar, centrarnos en els nostres
propòsits i posar-nos a somiar en
el que realment volem, en el que
desitgem. S’ha de mirar més enllà
del que la lògica ens indica, és
aquesta l’única manera d’avançar.
Hem d’imaginar el que ens volem
convertir i així poder trencar els
nostres límits. Per poder-ho fer,
cal que ens ho creiem i hem de
crèixer cada un de nosaltres, hem
de fer petites transformacions
individuals que acabaran per
originar grans canvis a la colla.

Ara fa molt de temps vaig
començar a somiar, però
vaig haver de marxar i
centrar els esforços en
altres reptes. Encara
recordo que al gimnàs,
als assaigs, en els
moments de decaiguda i
d’esgotament l’únic que
em feia seguir,
seguir i seguir
era imaginarme que estava
descarregant el
pd8 o el 3d10...
Poc
després
d ’ a s s o l i r- l o s
em va tocar marxar i
reprendre vells somnis,
és
en
aquests
en
què buscaré la meva
transformació i la de
la colla. M’imagino la
celebració del 2d7 i del
4d8, els desitjo, els vull i
hi possaré tot el seny i la
passió per assolir-los.

extreure conclusions de com ha
anat. Només vull dir-vos com
afrontaré i com m’agradaria que
afrontéssiu la temporada vinent.

Hem de l uitar per
allò que realment
volem i desitgem.

Els castells són una de les meves
passions, i l’única manera que
tinc d’entendre’ls és la que em
fa assumir l’esforç, el sacrifici i el
patiment, el que em fa disfrutar
quan els descarreguem… i quan
aquesta passió és compartida

Només em queda saber
qui s’apunta a aquest
repte! Qui te prou valor,
determinació i coratge
per somiar , mirar més
enllà i trencar els nostres
límits! Facta non verba!
Arnau Jaumandreu
Cap de Colla
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Els millors castells de la temporada

A

questa temporada ha sigut una de les
millors de la història de la nostra colla.
Pel Roser de Maig vam intentar un desitjat 5
de 7 que es va haver d’esperar fins la diada
de Sant Martí per fer-se realitat, data en què
vam descarregar a Cerdanyola la nostra millor
actuació fins ara: 3 de 7 amb agulla, 4 de 7
amb agulla i 5 de 7, acabant la diada castellera
amb el pilar de 5. Assaig, assaig i més assaig
ha sigut una de les claus per aconseguir-ho.

9 descarregats

3 de 7

A l’abril descarregàvem el segon
a Torredembarra
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el gran

5 de 7
descarregat
a la diada de
Sant Martí a
Cerdanyola
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4 de 7

amb

2 descarregats

2 descarregats

quí va el text de l’article. Hola
agulla
A
què tal? Com va l’esperança?!
12345678910 Libèl·lula!!!! Te verci

intent a
bla commy nonsequisi blam, sed
l’actuació
ero odoluptatie
feugiam verilla
del
15è
consecte
faci
te
ecte molorem
aniversari
dolor si.

Nos estrud dunt dolobore
magna consequat, verci erci
bla faccummy nibh eu feui tie
commy nis nullamc ommolorem
in velit luptat esto odionullamet
praestin vel ipit irit aliquat wis ea
con velendiam, venim dolorer aut
praestisi.
Putat ulla cor aliquis nullut nim
esto conumsandre faccum venim
zzrit wisi.
Luptatet vel dolestrud ero odolore
voloreet, verciduisl ut atie dolore
ming etue te feu facidunt nulluptat
lan heniam vullum dipit ectem vel
dolore minibh ectetue dolorem
adipsustrud tinim digna feugait
prat lorer adiat do diam vullaor
sed tet prat. Ut del dolenibh exero
conulla augue conse tetuer am,
volore tatet vel er alisisi bla cons
am alismod oloborp eraessi.
Consed eraesenibh ea feum veliqui
scipit nim irilis nullam, conseniam
dolore facilla core tat irit at ipis
nonullam, sequis nis dolenis et,
quatis etue moloboreet velis alit
nonsed enim doloborem vel eugue
dit autpatie erci tie mincilit acipit
augait, quate ex eum vel del ut
in eugiamc ommodiam, consequ
amcorpe rcipisl utpat praestio del
ilit iuscin verosto enibh erat vent
alisl iriureet, commod et illa autet
amcore dolortio euis adignis

3 de 7 amb
To dit lutpatin agulla
ut ute tet, velit,
quamcor ilit, sequam aute ea
euisissi.

primer
dedio
la
faccum volor ad essed
erit nisl
temporada,
cons augait aut ipit, vel
dolorperit
descarregat
prat, quat.
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4 de 7

7 descarregats tercer de la
temporada
al Raval de
Barcelona

a la diada

del Roser
de
Ustismolobor ad enim
at praesti
a la Pl.
onsequi scipis entMaig
nullam
eu
Oliba
feu feugiat, velismo Abat
dolore
tat,
consectem diamcorpero con utat
ad te dolobore min henim velisit
wis aut adip ea facidunt atet ut
enibh etumsandreet ulput ipis
nisi tatuero eu feuip eugait ute
feuipis duis nullutpat nos num
zzrit ute magna conum dipis dunt
augiatem et volumsa ndreet atis
acil diam ea feuismod tionsequat
wisim adionsed eu feu feuguer
aestis eum do consequipit nim
ver aut nonsequi blaore magnibh
ecte tatem et endigna core tat,
verostie con vel irit ver atuer
aliquat. Dui eugait landreet
augue faciduismod tet ipsum
vullan ut exer sustrud exercilis
nulla feumsan verostinit augiam
volent velenibh enim iuscilit,
core tionsequat ullaorp eraessim
enissed dignis dolestie ming et
lamcon ent prat dolore miniat
delit aut ute ming ectem el ulla
adiat num dolorem dipit, quam,
quat. Ut nismod doluptatum vero
ecte consequ ametum zzrilluptate
con eum zzriure modolessisi.
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Síntesi gràfica de les actuacions

per Jaume Guasch

intents
desmuntats

intents

castells
descarregats

onze

pilars
de

5

descarregats
3/7a
id4/7a
4/7a
5/7
p/5

La temporada segons les puntuacions del Concurset:
(data / lloc / castells / punts)

3/7
4/7
4/6a
p/5

3/6
4/6
3/6a
p/4

17 novembre
Badalona

10 novembre
Cerdanyola del Vallès

2 novembre
Terrassa

9 novembre
Cerdanyola del Vallès

3/6a
4/6a
5/6
p/4

3/7
id4/7
2/6
4/6
p4

27 octubre
Sant Feliu de Ll.

19 octubre
Cerdanyola del Vallès

15 setembre
Caldes de M.

29 setembre
Pont Vell, Cerdanyola-Ripollet

3/6
4/6
3/6a
2p/4

22 setembre
Vallespir, França

3/6
4/6
3/6a
p/4

8 setembre
Montserrat

5/6
4/7
7/6
p/5

14 juliol
Raval, Barcelona

29 juny
Vilafranca del Penedès

19 maig
Sant Boi de Ll.

3/6
4/6
3/6a
p/4

16 juny
Badia del V.

i3/6a
3/6a
4/6
3/6
p/4

2/6
3/7
4/6
p/5

26 maig
Manresa

i4/7
3/6a
4/6
3/6
p/4

i4/7a
3/7
4/7
2/6
p/5

3/7
4/7
2/6
p/5

2/6
3/7
4/7
p/5

11 maig
Tibidabo

3/7a
i5/7
4/6
5/6
p/5

5 maig
Cerdanyola del Vallès

17 març
Mollet del Vallès

3/7
4/6
2/6
p/5

3/7
4/7
3/6a
p/5

21 abril
Torredembarra
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4/7a
3/7
4/7
p/5
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per l’equip de la revista

s ben conegut que a
É
Cerdanyola fem castells, el
que possiblement molta gent
desconeix és que en els anys 70
un grup de valents ja en feia a
Sant Iscle. Tot i això, no va ser
fins l’any 98 que es va crear
oficialment la nostra colla.

I vam nèixer ben forts, amb un
tres de set. Fet inèdit en el món
casteller. Mai abans cap colla
s’havia presentat en societat
fent castells d’aquesta gamma.
Liderats per l’Andreu Oller com
a cap de colla i en Carles Ros a
la presidència era el temps en
què l’Armand feia
d’enxaneta!
Bona
gent, bons castells i
molta il·lusió. Aviat
va arribar el cinc de
set, que va ser la
culminació d’aquella
etapa
inicial.
Cal
valorar la importància d’aquest
cinc de set ja que no va tornar
fins dotze anys més tard, al
Concurset de Torredembarra del

2011, amb el Borja Calvete com a
cap de colla.
Tanmateix,

abans d’arribar al
Concurset no hem
d’oblidar que la colla
va patir uns anys de
duresa. Va ser un
temps d’escassetat
castellera
i
de
resistència, un temps
en què fer un castell
de sis era un èxit.
Però la constància i la bona feina
finalment va acabar donant els
seus fruits i els castells de set van
tornar. El gran èxit va ser recuperar

La constància i la
bona feina donen
els seus fruits

Foto de la colla el maig del ‘99

la força i l’empenta d’antigues i
noves mans, que no són una altra
cosa que la llavor del moment
actual, que es reflecteix amb la
històrica actuació a la Diada de
Sant Martí del 2013 que ens
porta de nou els castells de set
i mig.
Apretem-nos fort la faixa que
això no es pot aturar. Aquesta
embranzida sense cap mena de
dubte ens ha de convertir en una
colla de vuit.
VISCA ELS CASTELLERS
CERDANYOLA I AMUNT!!!

DE
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La festa del 15è aniversari

per Oliver Carril

iixxx Sebastian... el nostre
A
nord-irlandès
favorit.
De
veritat havies de marxar? No saps
el que vas fer! Allà on estiguis
ara, i suposant que algun dia
arribaràs a llegir aquesta revista
(si la Guiness et deixa), et poso
una miqueta al dia dels actes del
XVè Aniversari dels Castellers de
Cerdanyola organitzats en el marc
de les festes de Sant Martí.
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Un aniversari tan especial com el
d’aquest any
ha arribat en
un dels millors
moments de la
colla, no solament en l’àmbit tècnic amb
una magnífica
progressió al
llarg de tota la
temporada, i
exemplificada
amb la diada
de diumenge
de Sant Martí, sinó també
pel gran factor
humà i de col·
laboració que
existeix dintre
d’ella. És el
cas de la festa
del nostre XVè
aniversari on
podem parlar
del jovent que
sempre està
disposat a pujar a la primera
escala que faci

falta, els barjaules (amb noves incorporacions) demostrant que en
el sector de la barbacoa no hi ha
cap colla que ens superi (sempre
i quan tinguin mam al costat), els
més grandets però que aguanten
més que els joves (i aquí no vull
posar noms), les mares que això
de la caixa i de la teca ho porten
per la mà, etc. Tot aquest valor
humà ha fet que s’incorpori molta gent nova a la colla i que retorni gent del passat,
i així poder somniar
en aconseguir noves
fites de cara als següents anys.

per dos al Ricks Dinner, dues
cates de Gin-Tònic del BPL i un
lot casteller). Que no s’enterava
que va guanyar... el 105, COPÓN!
analla Aquell que es presenta
C
a la barra de la festa, dissabte
a la nit, per veure el concert d’Ebri

Knight a la pista de l’Altis i amb
la tonteria no paga les copes que
beu, però sí que salta com un
animal durant el concert.

No cal negar que el
cap de setmana de
l’aniversari va tenir de
tot, i aquí farem un
breu resum amb paraules del diccionari
casteller:
uida Així es van
B
quedar les mans
del francès que li van tocar els

caves Malagelada de la nostra rifa
(que incloïa productes biològics
d’Alimentabio.cat, entrades a la
República del Ritmo, un sopar

Peça de roba molt més
Felsaixa
llarga que ampla amb què
castellers van realitzar la II

Pujada del Tocino al balcó de
l’Ajuntament un cop acabada la

C a s t e ll e r s

pujada de la canalla pels dos
pilars de quatre.
Està clar... La futura
Faixòalca
dona d’en Falco i que per
no va venir al pica-pica
de germanor amb la Colla Jove
dels Castellers de Vilafranca,
els Castellers de Sant Feliu i els
Angelets del Vallespir.

lena Pilar
P
situat
a
la dreta de...

Plena, plena
era la trufa
d’en Rober a
la barra de la
festa.
rimeres mans Dit de les
P
primeres persones que sempre
donen un cop de mà, ja sigui el

de

Cerdanyola

tocant-nos èxits com La Bamba!!
Gràcies a Dracs de Terrassa
(guanyadors del primer premi), els
grallers de la Colla de la Sagrada
Família (segons classificats) i
els grallers dels Castellers de
Terrassa (tercers). Els nostres si...
Bueno... Un gorrito de palla... Que
si timbalers... Que si en Ferran
ballant... QUE VA SER PERFECTE!!
TOT BEN QUADRAT!

divendres organitzant i muntant
la barra de la festa, dissabte
treballant-hi o diumenge recollint
després del dinar de germanor
amb els Angelets del Vallespir.
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anilles Així s’hauria d’haver
M
emportat la policia a més
d’un quan l’estaven liant pels

carrers de Cerdanyola mentre
fèiem el correplaces/correbars
amenitzat per la gran Banda
Patilla i els seus músics carnívors,
celíacs i vegans.

M

atinades La que van fer la
Camila, en Cristian i en Joel
(per 2 nits) quedant-se de guaites
nocturns a la barra dormint en
llurs furgonetes.

egones mans Aquelles persones
S
que has d’anar al darrera per
tal que t’ajudin a carregar coses
uadrat Totes les colles que
Q
van participar en la Batalla
Grallera de dissabte a la nit. Ho
van fer perfecte totes quatre,

quan els primeres mans estan
muntant o desmuntant.
T’ha quedat clar? Vine a fer més
que castells amb nosaltres!

L a N o s t r a C o ll a

Descarreguem emocions
la diada de Sant Martí d’aquest
A
any els nervis es notaven en
l’ambient de la plaça, però una ve-

gada descarregats els tres castells
de 7 i mig, els nervis van deixar pas
a l’emoció. Aquesta no ha sigut la
meva primera “diada emocionant”,
ja en porto unes quantes en tots
els anys que estic a la colla. Però
sense dubte aquesta ha sigut de
les més emotives, perquè després
d’uns alts-i-baixos de la colla, sempre alegra veure com la colla
creix. Espero
que aquesta
només
sigui
la primera de
moltes grans
actuacions.
VISCA
ELS
CASTELLERS
DE
CERDANYOLA!!!
Cristina Torres

errocal, aquí - crida el Cristian.
B
tot l’any preparant-nos
12 perPortem
fer aquest castell, no sé si és

l’emoció o la por, però encara no
hem començat i em cremen les
cames. Mentre ens quadren, els
braços em pesen. El cap de colla
ens esperona amb els seus crits.
Comencen a donar pit, entren
crosses i agulles. Recordo tancar
els ulls i apretar fort el coll de la
camisa amb les dents. Sobre les
meves espatlles es col•loquen dos
peus i noto com es comença a enfilar gent per la pinya.
So de gralles, miro pel mig del
castell i veig que es comencen a
col•locar els dosos, acotxadors i

enxaneta, els músics em
diuen que hem fet les
aletes. La gent comença a
contenir l’emoció d’haver
carregat. La canalla va
baixant, ràpida i fineta. Veig com
els terços comencen a riure i a
buscar-se amb la mirada; el silenci
i l’esforç es converteixen en crits
d’alegria. Castell descarregat!
Al desmuntar el castell tot és rauxa.
Entre llàgrimes i crits d’alegria, tots
ens busquem per felicitar-nos. Tot
és emoció, val la pena ser casteller
per viure un dia com aquest.
Gràcies, colla!

Javi Berrocal

ui ho havia de dir! Tants nerQ
vis per l’actuació i tot va sortir
perfectament, tal i com s’havia

planejat. Abans de pujar al 5d7 la
meva mare em va preguntar com
estava i jo li vaig dir: “Molt tranquila”. A mida que pujava al castell
sentia més nervis, però gens de
por perquè sabia que el descarregaríem. No sentia ningú perquè estava molt concentrada. Quan vaig
baixar em vaig començar a abraçar
amb tothom i a plorar de l’emoció
d’haver-lo descarregat.
Lidia Montón

om explicar els sentiments,
C
nervis i il·lusions que només en
un dia pot arribar a experimentar

una persona? Després de pensarhi molt m’adono que no es pot explicar, que s’ha de viure.
Una setmana abans havia sabut
que faria de segon al 5d7; seria el
meu primer set en aquest lloc. El
dia va començar amb els preparatius propis d’una actuació qualsevol, però amb la diferència que
era el dia de Sant Martí, la diada
del nostre poble, un dia molt especial per festejar amb la família
i amics.
Arribar a plaça i veure tota Cerdanyola envoltant-te és agradable.
Comencem a enfaixar-nos, hi ha
tensió, nervis i ganes que surti tot.
Comencem l’actuació i assolim els
primers castells. Nervis en augment, arriba el gran moment, esperat des de fa dies. Comencen a
tancar pinya i toca pujar. Els nervis
fan de les seves, però intento que
no es noti. No paro de pensar “Ho
faré bé?” Començo a sentir fred,
calor i mal de panxa. Em concentro
i recordo totes les hores d’assaig i
esforç de l’última setmana i tot desapareix quan pujo sobre el baix.
El 5d7 va ser un èxit i l’emoció
em va envair, no parava de riure
i plorar. La plaça va ser un clam!
Tot va sortir genial! Agrair a la gran
pinya que som i, sobretot, a la nostra canalla. Visca els Castellers de
Cerdanyola!
“Neni”
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La diada de Sant Martí

3 de 7 4 de 7
amb

agulla
pilar
de 5

amb

agulla

5 de 7
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La diada del Roser de Maig
3 de 7

intent

amb

5 de 7

agulla

5 de 6
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4 de 6
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La diada del Pont Vell
4 de 7
amb

agulla

3 de 7

4 de 7 17
pilar
de 5

Pont
Vell
de 7!
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El petit món de la canalla
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1. Per què t’agrada ser casteller?
ADAHY: Per l’ambient.
MALAK: Perquè és molt divertit, t’ho
passes molt bé amb els teus amics i
coneixes moltes més persones.
JÚLIA: Perquè m’agrada pujar i jugar
amb la colla.
LÍDIA: Perquè tothom és divertit,
amable i simpàtic.
CARMINA: Perquè fas molts amics i
perquè vull pujar molt amunt.
YASMINA: Perquè són molt divertits,
amables i pots confiar amb ells. Són
com la meva família.
ANTONELLA: Perquè estàs amb
bona gent, fas castells i coneixes
moltes persones.
ICHRAK: Perquè és molt divertit pujar castells i perquè conec moltíssims nens.
MARC: Perquè és divertit i puc fer molts
amics.
LAURA: M’agrada el
bon ambient que hi ha
i actuar als diferents
pobles.
POL: Poder pujar als
castells
PAULA: Que puges els
castells i aprens molt.
SONIA: Que és divertit
pujar i fas amics nous,
a més et tracten com
si fossis de la seva família.

per l’equip de Canalla

2. A quin castell t’agradaria pujar i
de què?
ADAHY: Penso que aquí a Cerdanyola pujaré més que a la colla on
era i m’agradaria pujar al 4 de 7
d’enxaneta, però ja sóc massa alt.
MALAK: A mi m’agrada pujar d’enxaneta al castell que sigui...
JÚLIA: M’agradaria pujar millor i més
fineta i passar-m’ho encara més bé.
LÍDIA: M’agradaria fer el 2 de 7 a
dosos perquè mai l’hem fet a la colla i em faria molta il·lusió.
CARMINA: M’agradaria pujar en un
5 de 7 de dosos.
YASMINA: M’agradaria fer un 4 de
8 a quintes per pujar molt amunt i
sentir-me orgullosa de mi mateixa.
ANTONELLA: El 2 de 7 a dosos, perquè l’hem assajat varies vegades i
m’agradaria intentar-ho.
ICHRAK: M’agradaria fer el 4 de 6
d’aixecadora.
MARC: M’agradaria
fer el castell del 5 de
7 a dosos.
LAURA: M’agradaria
pujar al 4 de 8 d’aixecadora.
POL: Vull el 3 de 8!
PAULA: M’agradaria
fer el 7 de 7 d’anxaneta.
SÒNIA: M’agradaria
fer el 4 de 8, perquè
per mi és un castell
molt interessant, i la
colla i la canalla s’estrenaria.

3. Què és el que més t’agrada de
ser canalla?
ADAHY: Doncs que els tècnics de
canalla ens tracten molt bé.
MALAK: Això de ser canalla és molt
divertit perquè fem moltes coses
xules, anem a molts llocs, etc.
JÚLIA: Que t’ho passes molt bé, jugues a jocs, fas sortides sense els
adults, i és molt “guai”.
LÍDIA: Que ens recolzem i ens divertim molt.
CARMINA: Que em diverteixo i faig
molts amics.
YASMINA: Que vas a molts llocs, fas
moltes activitats i és molt divertit.
ANTONELLA: Que
pujo molt amunt
i que tinc molts
amics.
ICHRAK: Que és
molt divertit i et
tracten tots molt
bé.
MARC: Que tothom ens tracta
molt bé.
LAURA: Que estan molt per mi,
que sóc una de
les que puja a
dalt dels castells,
l’ambient i que
tinc molts amics.
POL: M’agrada tot
en general.
PAULA: Que jugues i et diverteixes molt.
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4. Què sents quan ets a dalt d’un
castell?
ADAHY: El meu cor va molt ràpid i
estic nerviós si pujo a un castell que
mai he fet. Quan estic a dalt intento pensar que el castell no caurà i
animo a la canalla de dalt dient que
està bé o que està perfecte.
MALAK: Estic molt nerviosa al principi però després, se’m passen els
necis perquè sento que sóc allà dalt
amb els meus amics.
JÚLIA: Una mica de nervis, però em
sento contenta i segura allà dalt.
LÍDIA: Sento nervis i emoció.
CARMINA: Emoció i una mica de
nervis.
YASMINA: Que haig d’aguantar tot
el que pugui per descarregar-lo i
fer-ho el millor possible.
ANTONELLA: A vegades sento
molts nervis, però altres dies molta
tranquil·litat gràcies a la meva companya de dosos Lídia.
ICHRAK: Estic molt nerviosa i molt
contenta de pujar-hi.
MARC: Només he fet pilars i sento
molta emoció.
LAURA: Sento nervis i a la vegada
emoció.
POL: Sento emoció.
PAULA: Em sento molt amunt i puc
veure la gent de sota.
SONIA: Jo em sento molt bé perquè
sé que no és caurà i estic concentrada. Però a vegades els castells es
cauen perquè alguna cosa fem malament.
5. Quin castell dels que hagis fet
t’ha agradat més i per què?
ADAHY: El 5 de 7 és un dels castells
que més m’ha agradat fer perquè fa
quatre anys que no l’havien descar-

regat, perquè puja molta canalla i
perquè quan vaig baixar em van començar a abraçar tots, i això m’agrada molt.
MALAK: A mi, dels castells que he
fet, el que més m’ha agradat ha
estat el 5 de 7, perquè puja molta canalla i t’estimen moltíssim. Ens
sentim molt orgullosos.
JÚLIA: El castell que m’ha agradat
ha estat el 4 de 6 amb agulla, a Terrassa, perquè és el primer i l’únic
castell que he fet.
CARMINA: El 4 de 6 de Montserrat,
perquè va ser el primer castell que
he fet i des de dalt es veia tot el
paisatge.
LÍDIA: El castell que m’ha agradat
més és el 5 de 7 de la diada de Sant
Martí perquè feia 4 anys que no ho
aconseguíem.
YASMINA: El 4 de 6 a dosos perquè
sempre m’ha agradat aquest castell
i m’hi sento molt segura.
ANTONELLA: El 5 de 7 perquè era
un castell que no es descarregava
des de feia 4 anys i el portàvem assajant des de feia molt temps.
ICHRAK: M’ha agradat pujar a un pilar perquè em vaig estrenar fent-lo.
MARC: No he fet cap castell.
LAURA: M’ha agradat el 5 de 7 perquè és el més gran que he fet.
POL: M’ha agradat fer el 3 de 7 i el
5 de 7.
PAULA: Tots en especial: el 3 de 7
i el 4 de 7 amb el pilar (m’agrada
entrar al pilar i fer dues aletes) i el
5 de 7.
SÒNIA: El que m’ha agradat ha estat
el 5 de 7 del Roser de Maig, perquè
m’estrenava i perquè va ser la primera vegada que vaig caure.
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6. Què li diries a un nen que volgués
venir a la colla?
LÍDIA: A un nen/a que volgués venir
ala colla, l’hi diria que és molt emocionant, divertit i que els castells són
molt segurs.
ANTONELLA: Li diria que fer castells és molt divertit i que fas molts
amics.
MARC: Li diria que vingués a provar,
que pot fer-ho molt bé i que si no
l’hi agrada no passa res.
LAURA: Li diria que vingui ala colla que s’ho passarà molt bé i farà
molts amics.
POL: Que anar a la colla és molt
“guai” i t’ho passes molt bé.
PAULA: Que s’apuntin perquè és
molt “xulo” i divertit està amb la canalla.
SONIA: Que s’apunti i que s’esforci,
perquè val la pena anar al Castellers
de Cerdanyola.
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Sonen gralles i timbals

per Marta Roca

d’arreu del món.
Com veieu, la música acompanya les
emocions i les celebracions del poble i, sovint, marca
el pas i el ritme de
les actuacions multitudinàries
com
els de les danses,
processons, o els
castells!
abeu que la música és un dels
S
pilars dels castells? Tant si sou
castellers com si no, de ben segur
que heu sentit alguna vegada
el so cridaner de les gralles i el
repic dels timbals en alguna plaça
castellera.
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La gralla és un instrument de vent
d’orígens catalans, tot i que hi ha
instruments semblants
a molts altres pobles i
països del món. També
el timbal és un instrument de percussió amb
milers de variants que
fan de base dels ritmes
i balls més diversos

Durant l’actuació,
les gralles i els
timbals acompanyen els castellers mentre s’enfilen cel amunt.
El “Toc de castells” té diferents
parts i ajuda la gent de la pinya
a saber com va el castell. El toc
comença quan els terços comencen a pujar, i acaba quan els segons (el pis de sobre la pinya) es
deixen anar. La part que tothom
espera escoltar és
la de l’aleta, que
fa saber a tothom
que l’anxaneta ha
fet l’aleta i el castell està carregat.

Quan toquem ens
emocionem i ens
tremolen les mans

Els músics
emocionem

ens
tant

com el pom, el tronc o la pinya
quan carreguem i descarreguem
un
castell.
Sempre
estem
observant-lo amb concentració,
i de vegades ens tremolen les
cames, les mans i fins i tot els
cabells quan es belluga una mica.
Per això també és un repte per
nosaltres intentar sempre tocar
millor per guiar els castellers i la
resta de gent de la plaça.
Els músics, però, no només
toquem quan s’alcen els castells;
quan
acaba
una
actuació,
busquem els músics de les altres
colles per tocar algunes peces
junts i celebrar l’actuació. És
típic començar amb una “Marxa
de vermut” per animar la colla,
però de seguida ve la canalla a
demanar que toquem la “Polca
d’Ours”, on tant grans com
petits fan dues fileres i ballen
aquesta dansa que comença molt
lentament i cada vegada es va
embalant més. Després, sempre
toquem unes quantes peces més
per seguir fent gresca.
De
vegades
també
fem
cercaviles, sobretot quan actuem
a Cerdanyola, i és llavors quan
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toquem
tot
el
nostre repertori de
pasdobles, valsos,
havaneres, rumbes i
tota mena de peces
que
preparem
durant l’any.

més en els que estan
començant a aprendre
a tocar, i després en
els que ja en saben
una mica més. Quan
aprenem una peça
nova, també anem
combinant estones en que els
timbalers practiquen el ritme, els
grallers la melodia, i després la
toquem tots junts.

El nostre repertori
inclou pasdobles,
rumbes i molt més.

Ei, però si alguna vegada veieu
que fem una pausa, és perquè
als grallers els cal descansar una
mica, que per tocar la gralla fa
falta molta bufera!
Els Castellers de Cerdanyola vam
iniciar fa 4 anys un projecte per
fer una escola de música d’arrel
tradicional catalana a Cerdanyola,
i actualment té 14 alumnes: 4
de timbal i 10 de gralla. Fem
les classes tots junts, tot i que
al principi el mestre se centra

Si tens ganes d’aprendre a tocar
la gralla o el timbal, o ja ens
saps però vols aprendre’n encara
més, no dubtis en posar-te en
contacte amb nosaltres a través
del facebook, l’e-mail o el telèfon
de la colla! Les classes són els
divendres de 19h a 21h al Casal
de joves de Cerdanyola, tot i
que quan tinguem el nou local
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casteller a punt, anirem a assajar
allà.
I si necessites un grup de grallers i
timbalers per animar alguna festa
o celebració, fes-nos-ho saber.
Toquem perquè ens agrada i
estem oberts a noves propostes!
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La canalla entrevista l’alcadessa

per Dani Carril

podreu jugar juntament amb altres nois de la ciutat.
El local serà sempre per a nosaltres o haurem de marxar un altre
cop? La voluntat que tenim és fer
que aquest nou local sigui el lloc
definitiu dels Castellers de Cerdanyola.
va respondre les
Llla.’alcaldessa
preguntes de la nostra canaUs reproduïm una selecció de
moments de la conversa.

Què és el que li va agradar més
de la nostra actuació a les festes
de Sant Martí? Vau fer una actuació magnífica, ideal per celebrar
la diada castellera i la festa dels
15 anys.
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Si fos castellera en quina posició
li agradaria estar? A la pinya, al
pom, al tronc...? Totes les posicions són boniques, els de la pinya
són imprescindibles però també
els del tronc i el pom. Però em
resulta especialment emocionant
veure l’alegria a les cares dels que
culmineu els castells.
Si tingués fills petits, els portaria a fer castells? Els meus fills ja
són grans, ara haurien d’estar a
la pinya! En aquell moment no hi
havia colla de castellers, Ara participen en els correfocs.
Té familiars o amics que facin
castells en alguna colla? No, de
família que faci castells no en
tinc, però sí un company de la
feina que ha vingut a fer castells

a Cerdanyola amb la seva colla,
els Cargolins d’Esplugues del Llobregat.
Recorda el primer cop que va
veure un castell? Què va pensar?
Vaig veure com ningú era més
important que un altre, tothom
era important i necessari per
aconseguir dur a terme el castell.
Ha vist alguna actuació fora de
Cerdanyola? Sí, a la festa major
de d’Esplugues. I també quan he
visitat altres ciutats i pobles de
Catalunya i hi fan actuacions.
Podrem assajar al nou local al
febrer? Esperem que al febrer
tingueu l’espai preparat i així
pugueu assajar més i en millors
condicions de cara a la temporada vinent...
Estarà arreglat el local nou? Tindrem espai
per jugar?
El local nou
serà
molt
gran i tindrà
una
zona
verda a l’exterior on hi

Li agrada com toquen els nostres músics? Trobo que ho fan
molt bé els vostres músics. Em va
agradar molt una de les últimes
actuacions que vau fer, la de les
festes del Pont Vell.
Li agradaria ballar la polca amb
nosaltres? Si no en sap li podem
ensenyar! Jo no sé si m’hi atreviria! Potser li dic a una regidora de
l’ajuntament que en sap molt, de
la polca…
Què li diria a la resta de Cerdanyola per animar-los a formar part
de la colla? Els diria que s’apropin
a veure-us, que de ben segur que
s’enamoren dels castells i del bon
ambient que teniu a la colla.
Hem fet 15 anys, què li diria a
la colla? Quinze anys no són res!
Tot just ara comenceu. Ens veiem
a l’aniversari dels trenta!
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Tallers internacionals per
International Workshops
aprendre a fer castells
on Human Castles
ls tallers de castells a les esco- tan junts fent pinya; el contacte
orkshops on Human Castles
E
les no són una novetat, en fem humà varia molt segons les cul- Ware often held at schools and
tot sovint i ens ho passem molt tures. Amb els castells treballem are very popular activities. This
per Ignasi Piña

bé. Però a més, aquesta temporada ens han visitat a l’assaig
alumnes d’Alemanya i França que
han estat d’intercanvi amb nois i
noies de la nostra ciutat.

Amb aquests tallers donem a conèixer el fet casteller: Què és un
castell, quines en són les parts,
les diferents estructures, el funcionament d’una colla, el rol de la
canalla… Els alumnes visualitzen
un vídeo educatiu sobre el món
casteller, aprenen les nocions bàsiques de la tècnica castellera i
experimenten la dinàmica dels
assajos. I quina sensació, la d’enfaixar-se per primera vegada!
És interessant veure com reaccionen de primeres quan estan

actituds de solidaritat, tolerància,
respecte i germanor. Poc a poc
el gel es va fonent i al final tots i
totes es converteixen en una sola
pinya que té com a objectiu aixecar una torre o castell.
La transmissió d’aquests valors
de treball, cooperació, esforç, superació personal i contacte humà
són molt positius pels adolescents i s’emporten una experiència vital que probablement mai
oblidaran.

season, students from Germany
and France on an exchange visit to
Cerdanyola have joined us during
our rehearsals.
These workshops teach students
about the world of Castellers: What
is a Castle? What does it consist of?
What are the different structures?
How does the group work together?
What role do the children play? The
students watch a video on the world
of Human Castles, they learn the
basic rules of Castle technique and
they get to take part in the rehearsals.
What a great experience it is to wrap
on the belt for the first time!
It is interesting to see their reaction
when they work together for the
first time; human contact varies a
lot according to cultures. Building
human castles encourages values
such as mutual support, tolerance,
respect and brotherhood. Little by
little, the members come together
and the whole group becomes one,
with the sole aim of forming a tower
or castle.
Transmitting these values of
work, cooperation, effort, human
achievement and human contact
are very positive for teenagers and
provide a vital experience that they
will remember for the rest of their
lives.
Traducció gentilesa de Thames
School of Lanuguages
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De colònies al Vallespir

per l’equp de canalla

ot va començar un divendres a
T
les 6 de la tarda quan ens dirigíem cap a l’autocar, a punt per
començar un viatge cap al nostre
país veí: França. A l’autocar, engrescats, parlàvem de com ens havia
anat la setmana i tot en general,
fent que el temps passés volant.
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Quan ja estàvem instal·lats al nostre bungalow, vam reunir tota la
canalla a fer pinya a la nostra habitació i es va decidir fer una desfilada de pijames molt glamurosa
amb tot de complements i balls
per fer una nit rodona. Després
de dormir el que es va poder, un
cop ja llevats, vam començar un
nou dia que seria molt llarg però
divertit, ja que ens esperava una
gimcana molt esbojarrada per a la
canalla i una sortida molt maca a
les Gorges per als grans, per poder

gaudir dels paisatges dels voltants
del poble on dormíem. A la tarda
vam participar a un cercavila amb
la colla local, els Castellers del Vallespir, on es va aixecar un 4 de 6
de germanor amb membres de les
dues colles barrejats al castell. A
més, ens va acompanyar un grup
que animava el cercavila amb batucades.
Després vam sopar i els Angelets
del Vallespir ens cediren el local
per poderhi fer un assaig i posar
en
marxa
els castells
ja pensats,
polint els últims retocs.
Durant l’última nit que
passaríem al
poble, es va
entregar els
respectius
premis de
la desfilada
de pijames
i es van fer
diferents
jocs amb la
canalla, fins

que va arribar l’hora d’anar a dormir.
Ens vam llevar, vam esmorzar i vam
recollir-ho tot. Ja era l’esperat dia
per els Vallespirencs: La seva diada era a unes poques hores de
començar i tocava lluir tot l’esforç,
ganes i motivació de dia rere dia.
Vam aconseguir descarregar un 7
de 6 preciós. Era la primera vegada que la nostra colla aconseguia
fer aquest castell. A més, va anar
acompanyat d’un 3 de 7, un
4 de 7 i un pilar de 5 ben parats.
Per acabar el cap de setmana
a França, la colla local ens va
convidar a un bon dinar per
acomiadar-nos fins l’any que
ve.
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Fem Via Catalana
és d’1 milió i mig de persones
M
a les carreteres catalanes.
Des d’El Pertús fins a Alcanar. 400
km. Donar la mà al desconegut
de la teva dreta. Aclucar l’ull al
conegut de l’esquerra. 17:13 surt
el sol per primer cop en tot el
dia. 17:14 aleta i sentir que fem
història.

L’11 de setembre del 2013 el
poble de Catalunya va decidir
sortir al carrer i col·laborar en
aquesta jornada històrica pel país,
i els Castellers de Cerdanyola
no volíem ser menys. El dia va
començar aigualit, però tothom
estava segur que això serien tres
gotetes, un txiriviri com diuen els
nostres amics d’Euskal Herria.
Ens vam presentar a quarts
d’onze per tal de fer la nostra
ofrena tradicional; aquest any
feia molt de goig amb el 15 a
sobre. Mentre els nostres músics
tocaven el Cant de la Senyera i
la nostra enxaneta feia l’aleta al
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pilar d’honor, milers de catalans
es desplaçaven cap al nord i sud
del nostre gran petit pais.
Acabada l’ofrena, els castellers
vam pujar a l’autocar per tal
d’arribar a l’Arc de Berà, on
actuàrem conjuntament amb
altres colles d’arreu de Catalunya.
Un espectacle màgic, digne d’un
país amb una cultura i tradició
immillorable.
Cal dir que vam ser els primers en
arribar i, amb la rauxa i xerinola
que té la nostra colla, ràpidament
vam amenitzar l’espera gràcies
als nostres músics, la canalla i les
idees originals de la resta, com
per exemple el pilar de quatre
sota l’Arc, copiat per la resta de
colles!
L’hora s’apropava i la gent cada
vegada s’animava més perquè
només rebíem bones notícies i
fotos precioses de tots els indrets
per on passava la Via. En aquells

llocs on se suposava que seria
difícil d’omplir hi havia dues o
tres files!
Arriba el moment, i just quan
estem tancant la pinya del nostre
castell commemoratiu de les
17:14 hores, el sol aconsegueix
fer-se un forat per tota aquella
massa de núvols grisos que ens
havien intentat esclafar la jornada
i il·lumina totes les construccions
castelleres que s’erigien altes com
el propi Arc.
Desenes de persones per cada
colla, que, mentre el pais s’estava
unint agafat de la mà, feien
pinya i força per aixecar el seu
castell. L’esforç de tothom per
una mateixa fita. Quin èxit de
jornada!
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Corresponsals des de...
Austràlia Tània

om esteu, família? Veig que la
C
meva marxa no us ha tret les
forces per seguir creixent i empaitant

la primera sensació de fer pinya,
de rebre les primeres directrius, de
sentir els primers nervis... I com no,
amb coratge els nous reptes. Jo que les primeres birres i sortides! He
creia que no podríeu estar sense gaudit molt de tots els moments
mi... ;) La veritat és que estic molt que hem passat plegats! Així que em
contenta voltant per aquestes terres, sap greu dir-vos que un cop torni,
viure aquesta experiència és del tot em reenganxo! Jaume & company,
recomanable. Tot i així, he de dir tindreu feina a ensenyar-me a pujar
que també té petits desavantatges i de nou! I és que al món casteller
l’enyorança és un d’ells. Us trobo molt és molt important fer castells, però
a faltar tot i que la meva trajectòria el més important és fer una bona
castellera hagi sigut molt
pinya! I en això som els
curteta. Tot va començar Al món casteller és millors!
sense gairebé adonar- important fer castells,
Un petonàs ben fort a tots
me’n.
Recordo
amb
nostàlgia el meu primer però encara més i cadascú de vosaltres,
contacte amb la colla, fer una bona pinya! en especial a la canalla i
òbviament a les cuineres

Alcorcón [is not Madrid] Rober

e dicen que escriba
M
un texto sobre los
Castellers de Cerdanyola...
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pero es que podria
escribir un libro entero
sobre ellos. Llegué aquí
desde Alcorcón deseando
comenzar una nueva
vida, un nuevo rumbo. Ya
desde allí contacté con la
colla a través de las redes
sociales, quería conocer más gente y
ya que venía aquí quería aprender el
idioma para adaptarme, pero en esta
colla encontré mucho más que eso:
Encontré mi nueva familia. Reconozco
que entré temeroso por el odio que
la televisión, los políticos y el fútbol
ponen entre Madrid y Barcelona...
Pero los castellers me acogieron y
aceptaron como si llevara aquí toda
una vida. Debido a mi altura me
tocaba ser o mà-i-mà o primeras,cosa
que yo pensaba que no era más que
el colchón sobre el que se cae la torre

humana que se levanta
justo delante mía, hasta
que comprendí que una
buena pinya somos todos,
que todos somos parte
fundamental para que
podamos llegar a tocar
el cielo con la mano. En
Madrid ya veía algunos
videos de castellers y
quería formar parte de
una colla... Llegué a Cerdanyola por
casualidad y la verdad es que estoy
encantado con esta pequeña ciudad.
Ahora mismo me podrían ofrecer
pertenecer a otras collas (y de hecho
me lo han ofrecido), pero es que para
mí no hay más collas que mi colla...
Seremos pocos para llegar a ser de
nou, pero son únicos y, como ya he
dicho, ésta es y será mi colla. Quiero
dar las gracias de corazón a cada uno
de los integrantes desde la canalla
hasta al presidente... Sois únicos y
geniales todos!!! Pit y amunt!!!!

dels divendres!
Per cert, no puc acabar sense dir-vos:
ENHORABONA PEL 5 DE 7! A seguir
creixent, xiquets i xiquetes! Ens veiem
d’aquí poquet! Una abraçada!

Amb 4 sentits

Óscar
Tinc 32 anys i des de fa molt temps
em cridava l’atenció aquest món.
Malgrat no veure-hi, això no feia
que em desaparegués la curiositat
per saber què se sentiria dins d’un
castell. Abans de formar-ne part, la
música i les explicacions per part
dels meus acompanyants, eren qui
em transmetien l’evolució i forma
del castell. Quan sentia les gralles
en el moment en què es feia l’aleta
per a mi era molt emocionant i quan
finalment s’aconseguia descarregar
amb èxit, encara més. Un cop dins,
tant als assaigs com a les actuacions
he pogut comprovar que l’emoció
encara és més gran. Les vibracions
a la pinya, els moviments, l’energia
que es transmet és encara més
intensa… Per això i per l’ambient
que hi trobo en general, em sento
molt a gust.

C a s t e ll e r s
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Cares noves a la colla
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www.castellersdecerdanyola.cat

