LA NOSTRA
Revista núm. 16 - març 2019

COLLA

Castellers de Cerdanyola

Revista núm. 16 - Març 2019

ÍNDEX

Des de l’Ajuntament ............................................................. pàg. 4
Des de la Junta - El millor any de la història de la colla ........ pàg. 5

Des de la Tècnica ............................................................... pàg. 6-7
Temporada 2017 - Els millors records ............................. pàg. 8-10

Temporada 2018 - Els millors records ........................... pàg. 11-13
Concurs Casteller 2018 de Tarragona ..................... pàg. 14-17

20è Aniversari de la Colla .............................................. pàg. 18-21

La Canalla ...................................................................... pàg. 22-24

Músics ........................................................................... pàg. 25-26

La Celebració ...................................................................... pàg. 27

Tallers Castellers ............................................................... pàg. 28
Noves Camises, Nous Martinets- Abián Padrón .................... pàg. 29

Fent Memòria - Any 1999 ................................................... pàg. 30
Castellers de Cerdanyola del Vallès
Carrer del Remei, 15 - 08290 Cerdanyola del Vallès
www.castellersdecerdanyola.cat info@castellersdecerdanyola.cat
Edició revista núm. 16 - març 2019: Castellers de Cerdanyola
Direcció-Redacció: Laura Guilabert
Col·laboradors: Jordi Rodríguez, Salvador Roca, Laia Comas,

Joel Font, Imma Jornet, Abián Padrón i tota la canalla

Fotografia: AFOCER i Castellers de Cerdanyola
Disseny i maquetació: Juan Manuel García - JMGPublicitat

LA NOSTRA COLLA - CASTELLERS DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

E

EDITORIAL

20 ANYS TOCANT EL CEL!

ls Castellers de Cerdanyola hem viscut en el 2017 i 2018 les millors temporades de la nostra història. Al 2017 descarregàvem el
nostre millor castell, la desitjada Torre de 7! I el 2018 va ser molt
especial per nosaltres, el 20 d'octubre celebràvem el nostre 20è
aniversari, i ho fèiem amb el millor regal, el millor premi a l'esforç de tots,
l'estrena al Concurs Casteller de Tarragona, un gran repte assolit!

20 anys de castells, cada vegada més aprop del cel, 20 anys de sensacions
individuals i conjuntes, 20 anys fent pinya, fent colla, fent familia. Més de
300 camises verdes hem après amb aquesta colla... 20 anys tocant el cel!

Però la colla també tenia un altre objectiu, compartir i celebrar aquestes
dues dates amb els nostres convilatans i la resta d'entitats culturals del
poble, i així ho vam fer, durant dos mesos vam omplir els carrers de
Cerdanyola amb moltes activitats i actuacions, perquè una de les raons de
ser de la nostra colla és fer cultura, fer poble!

Dediquem aquestes pàgines a tots els que han passat per la nostra colla
aquests 20 anys i ho han fet possible amb el seu esforç i il.lusió. Als equips
de directiva i tècnica, a la canalla, als músics i a totes les mans que han fet
gran aquesta colla. Agraïm a tots els que ens han recolzat, autoritats,
premsa i altres entitats culturals de Cerdanyola. I donem les gràcies a tot
el poble de Cerdanyola pel seguiment i recolzament.

Laura Guilabert
Cap de premsa Castellers de Cerdanyola
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DES DE L’AJUNTAMENT

s vull felicitar per la bona temporada que vau fer l'any
passat. Van ser molts mesos d’esforç i de treball constant
per fer que el vostre 20è aniversari tingués la millor de les
culminacions: la classificació al Concurs de Castells a la
Tarraco Arena, una fita històrica. Enhorabona!

Ara inicieu un nou curs casteller amb molts reptes per endavant, amb
la voluntat de consolidar nous castells i demostrar que podeu créixer
amb nous integrants i amb noves construccions.

L'arribada de la nova junta, encapçalada per l'Alejandro López, com a
president, i el Martí Darka, com a cap de colla, serà un nou revulsiu
cap a la consolidació que va començar ja fa un temps i que any rere
any aconsegueix ampliar la base social.

Hi ha molts motius per felicitar-vos, però sobretot vull reconèixer la
important funció que acompleix la vostra entitat com a transmissora
de valors.

Els Castellers de Cerdanyola, com la resta de colles, voleu aconseguir
pujar cada vegada un esglaó més i, per fer-ho, és necessari treballar
plegats, fer pinya. En definitiva, treball en equip per arribar més alt
dins un col·lectiu on, l’amistat, la solidaritat i la confiança són essencials.
Som-hi colla!

Carles Escolà Sànchez
Alcalde de Cerdanyola del Vallès
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l 6 d'octubre vaig tenir l'enorme plaer d'anar a la Tarraco
Plaça acompanyant els Martinets de Cerdanyola. Era el primer
cop per a molts (jo inclosa) i també per a la nostra colla. Com
a castellera que mai abans havia estat a Tarragona, vaig
entendre moltes de les coses que havia escoltat d'autèntics castellers.
L'accès a plaça per un dels túnels, trobar-te davant de la immensitat
de la plaça coberta per una catifa de colors, cada colla amb la seva
camisa, et fa sentir un nus a la panxa. El primer de molts aquella tarda.

Busquem els nostres verds i els trobem entre nerviosos i emocionats.
Aviat tocarà el torn, a plaça tot intenta anar molt puntual. Primer
castell en ronda conjunta. Pot semblar que en una ronda conjunta
tens menys pressió, però la realitat és ben diferent. Estàs allí, fent
pinya i no saps ben bé que passa. Vas sentint crits, però no saps segur
si són els de la teva colla. Amb el toc de gralla passa el mateix. I tu
estàs allí sota, fent de tap, revivint l'angoixa de fa molts anys quan feia
de crossa, sense saber com està pujant el castell per sobre el teu cap.
Descarrega i tot són abraçades i alguna llàgrima d'emoció continguda.

Vius moltes emocions d'aquelles que intentes escriure i no te’n surts.
Una barreja de nervis, il·lusió, impaciència... un nus a la panxa que va
pujant i que en qualsevol moment treuras per la boca en forma de crit.
Tornant a Cerdanyola, al cotxe t'adorms. I dorms durant una hora que
et sembla una eternitat. I et presentes a l'acte de la Casa d'Andalusia
amb la samarreta verda, presumint de colla i explicant a tothom la fita
aconseguida pels Martinets de Cerdanyola.

Felicitar als Martinets, la nostra colla que passeja el nom de la ciutat
arreu. Animar-vos i encoratjar-vos a continuar assolint tots els reptes
que us marqueu. El món casteller és una barreja de constància i sort i
a la vostra colla de constància no us en falta.

I gràcies per l'acollida i per fer-me sentir castellera de nou. Un sentiment que havia oblidat però que retorna amb molta facilitat. Sentir-te
part d'una cosa gran, compartir proximitat amb desconeguts, ara ja no
tant desconeguts, i reviure sobretot sensacions que molts cops ens
posen a prova.

Sou grans i segurament us fareu molt més grans. No deixeu adormir
mai la bèstia!

Elvi Vila
Primera tinenta d'alcaldia
Regidora de cultura, educació i àrea social
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DES DE LA JUNTA

LA NOSTRA COLLA - CASTELLERS DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

EL MILLOR ANY DE LA HISTÒRIA DE LA COLLA!

elicitats Castellers, felicitats Cerdanyola!
Per primer cop en 20 anys més de 200
castellers locals vàrem actuar a la
Tàrraco Arena, la Divisió d'Honor del
món casteller. Tot i que esperàvem treure’n
més profit, hem de valorar molt en positiu
aquesta fita, fruit de l'esforç de tots vosaltres,
i també d’anys de treball, de fermesa i cons-

tància que han acabat donant bons resultats.

Ara toca encarar el futur pròxim amb optimisme. La renovació dels equips, tècnic i directiu, es necessària. Darrera d’aquell castell límit,
hi ha moltes hores d’assaig que acaben
esgotant. Aixecar un castell no és només l’esforç del tronc i de la pinya, és aconseguir que

tothom sumi, que tothom s’il·lusioni i apreti en
la mateixa direcció. També aconseguir l’equilibri entre qui vol assajar cada dia i qui li
agraden altres aspectes del món casteller. El
repte és que la gent vingui a gust, que gaudeixi
i que es facin bons castells.

De segur que La Colla arribarà allà on la seva
gent la porti. Tothom és necessari i ningú és
imprescindible. Els castells aniran endavant i
amunt, sempre amunt. Amb perseverança i
dedicació s’aconsegueixen fets impensables.
Veniu i gaudiu de les arrels de la terra, fiqueuvos en una pinya i viureu un món impressionant. Tindreu moments de sacrifici, però la
satisfacció serà mil cops superior.

No em queda res més que tornar a felicitarvos, i dir allò de “baixos agafats, rengles
donem pit”.... ARA I SEMPRE, VISQUEN ELS
CASTELLERS DE CERDANYOLA!!
Salvador Roca Grau
President dels Castellers de Cerdanyola
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DES DE LA TÈCNICA

nguany, hem finalitzat una etapa de 3 anys amb un equip tècnic i directiu que han donat el 300% de cadascun d’ells per a fer
possible una etapa de 3 anys llarga i molt intensa, plena de
nous reptes, molts èxits i sobretot història. Hi han passat
moltes persones per aquests equips, persones amb idees i visions
molt diferents, cadascú amb la seva particular manera de fer, però
amb només un objectiu, fer gran la nostra colla.

Hem escrit la història d’una colla que quan semblava que tot s’havia
trencat (just en el moment de la nostra incorporació), va decidir lluitar
i treballar de valent per demostrar que als Castellers de Cerdanyola
res els pot i que junts, només tots junts, som capaços d’enlairar-nos i
tocar el cel amb els millors Castells i més amunt que mai.

M’agradaria aprofitar aquest espai a la revista per dirigir-me per última
vegada a tots i cadascun de vosaltres, aquells que ens heu seguit durant
els 3 anys, que hi heu confiat i que heu fet possible que poguéssim
sumar, aquells que us heu incorporat pel camí i heu pogut descobrir els
castells amb nosaltres. Ha estat un plaer, continueu lluitant pels
objectius de la nostra colla i mai pararem de créixer. Moltes gràcies.

I per aquells que vàreu arribar al final de la temporada 2018 o fins i tot
a aquesta temporada 2019, m’agradaria amb aquest escrit, ser la millor
ambaixadora possible de la nostra colla, els Castellers de Cerdanyola.
Us convido a empapar-vos de castells, a mirar el cel i començar-lo a
conèixer de ben a prop amb els nostres castells. Us prometo que serà
una experiència inoblidable, us puc assegurar que hi trobareu una
nova família i una nova aventura que durarà tota la vida.
En 3 anys, hem estat capaços de treballar de valent i aconseguir tots
els reptes que ens anàvem proposant, el primer de tots, les 100 camises!

El primer any, no només vam ser capaços d’ampliar la nostra colla i
portar grans volums de gent a les places, sinó que vam ser capaços de
construir castells sòlids, de fer nous castellers de totes les posicions i
de repetir a plaça, el que fins al 2016, havia estat la millor actuació de
la història a la Diada de Sant Martí: 5d7, 4d7a, 7d7, Vano de 5.

La temporada 2016 acabava així, essent tot un èxit, però començava
amb assajos més intensos que mai, amb molta exigència, moltíssimes
proves i molta prudència.+

La tossuderia de tots i cadascun de nosaltres ens va portar al mes de
juny de 2016 a descarregar un treballat i nerviós 5d7 en un tercer
intent a la plaça de la Constitució. L’ambició de tots, des de la crossa
fins al pom de dalt i la confiança de la feina feta a l’assaig, van fer que
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tinguéssim una energia incansable després de dos intents de 5d7 fins
a dossos per descarregar aquell tercer intent, memorable família!

Tres mesos més tard, a finals de setembre de 2016, ens plantàvem al
Concurs de Torredembarra que jo califico de gloriós i emocionant,
perquè tot i que vam portar 3 castells que a dia d’avui són habituals
en el nostre repertori, aquella actuació en aquell moment era tot un
repte i les ganes de fer-ho molt però que molt bé ens van regalar uns
moments de felicitat i adrenalina que costen de tornar a viure.
Després d’un 3d7 de postal, vam descarregar un 5d7 nerviós que
posava els pèls de punta, a nivell tècnic segurament dels pitjors que
hem fet mai, però denotava adrenalina i ganes de fer-ho! El repte
d’aquell dia era posar-li el pilar al 3d7a i així ho vam fer. Recordo com
des del pilar escoltava els crits de la nostra gent, animant, gent saltant
a la descarregada i l’emoció de tots i cadascun de nosaltres, vam
embogir! Són moments d’aquells que queden a la retina per sempre.

Unes setmanes més tard afegíem una quarta ronda a la Diada del nostre 18è aniversari per descarregar el primer 3d6 per sota de la colla,
simplement perquè nosaltres ho valem i perquè l’havíem treballat molt
a l’assaig i ens tocava lluir-lo a plaça. Tot esforç té la seva recompensa
i aquest 3d6 per sota va ser la nostra. Cal dir que també vam fer una
actuació increïble descarregant aquell primer any 3d7a, 5d7, 4d7a i
vano de 5. La festa memorable va ser la que ens vam fotre al local
després de l’actuació, jo sempre la recordaré com la primera macro
festa de la nostra història. Tot un èxit sense precedents que 3 anys
més tard ja és la millor macro festa del món casteller amb diferència.

I amb el Sant Martí històric de 2016 tancàvem una temporada de
molta feina, de construir un camí passet a passet, de molts moments
màgics i de molts castells amb estrenes.

Vam començar el 2017, amb moltes ganes i amb un nou repte el Tot
de 7! Començàvem la temporada compartint assajos amb els nostres
padrins de Sant Cugat portant Castells de 7 i mig fins i tot a Mallorca i
plantant-nos abans de l’estiu havent descarregat més de 30 castells de
7 i més de 10 pilars de 5, tot un record.

A més a més, i per primera vegada a la nostra història, descarregàvem
també un increïble 3d6 de dones amb unes dones valentes i plenes de
força que no eren habituals dels troncs dels castells però que en
tenien moltes ganes i van treballar de valent per fer-ho possible. I amb
això, vam descobrir noves baixes que a dia d’avui descarreguen els
nostres castells més grans.
Després de vacances, el repte que ens plantejàvem no era gens fàcil,

Revista núm. 16 - Març 2019
volíem portar a plaça per primera vegada la torre de 7 i vam treballar
i treballar, també vam tenir alguna ensopegada, però dimecres abans
del nostre aniversari, descarregàvem fora de la xarxa la torre neta i
per primer cop, divendres previ a l’aniversari, descarregàvem al local
la primera torre de 7 que tant havíem desitjat. Tot i així, dissabte,
nerviosos, amb molt de respecte, però decidits i recolzats per la feina
feta a l’assaig, vam descarregar una torre de 7 màgica, emocionant,
indescriptible. Tornàvem a demostrar altre vegada que som imparables
i que amb ganes, feina i molt esforç ho podem tot. Un moment màgic,
de bogeria generalitzada, alegria i moltíssima emoció. El somni de 19
anys enrere es feia realitat. Gràcies per aquest gran regal colla! I no
només això, vam descarregar un 5d7 de postal, un 4d7a molt fàcil i vam
estrenar també per primera vegada els 2Pd5 simultanis, tot un èxit!

Tot seguit venien les vigílies del 2017 i el primer pilar de 5 aixecat per sota.
Espero que el recordeu, perquè tot i que la plaça estava plena de gom
a gom, no hem estat capaços de trobar un maleït vídeo d’aquell pilar!
Tot i que sembli que no és res, no és gens fàcil aixecar-lo i val a dir que
tenim unes mans collunudes, treballadores, expertes i súper coordinades
perquè en 2 assajos vam ser capaços d’aixecar aquest pilar gairebé
amb un peu! Les millors vigílies de la història, i només pel repte del Pd5
per sota, sinó per fer una actuació increïble que incloïa un 5d7 de postal.

Arribàvem al 2018, un any que pintava emocionant però molt difícil de
superar ja que després del Tot de 7 del 2017, què ens podíem plantejar? Doncs com a colla ambiciosa amb ganes de créixer i de fer millors
castells, ens marcàvem com a objectiu Tarraco Arena 2018. Un repte
de paraules majors però que estàvem decidits a deixar-nos la pell per
a poder portar la nostra camisa i gaudir del concurs a la plaça dels
grans. Un repte que, si miro enrere, sempre havia desitjat però mai, ni
quan era canalla, m’havia pensat que es pogués fer realitat.

Hem lluitat i treballat de valent i els resultats així ho han demostrat.
Més castells de 7 que mai, una regularitat espectacular i uns molt
bons registres, ens van portar a plantar-nos el passat 6 d’octubre a
aquella gran plaça. Una experiència indescriptible, on vam poder
aprendre que tot i que hem fet molt i molt camí i hem treballat de
valent, hem de continuar picant pedra i lluitant per a fer un passet
més endavant i puguem assumir el proper concurs amb més experiència i consolidació. Tot i que ens exigíem molt per aquell dia, sense ser
conscients realment de que l’objectiu ja l’havíem aconseguit, que era
arribar fins allà, vam sortir una mica cap baixos moralment. En aquelles condicions el nostre paper va ser immillorable, hi vam descarregar
el que era una de les nostres actuacions límits: 5d7, 3d7a, 4d7a. Va ser
un dia que, tot i que érem novatos i poc conscients del què vol dir fer
castells a la Tàrraco Arena, tota la feina dels assajos i de les temporades que arrossegàvem ens van permetre aixecar el cap després
d’una caiguda de 2d7 que va quedar en intent i inclús intentar el 5d7a,
una espineta que espero puguem gaudir a plaça ben avia’t. I que ningú
es pensi que això era una feina fàcil, tot això va ser possible gràcies a
que som tossuts, a que treballem hores i hores, fem proves i més
proves als assajos i tenim una canalla de 10 perquè sempre podem
comptar amb ells! Som imparables colla!

LA NOSTRA COLLA - CASTELLERS DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
Joel, sou les arrels d’un gran projecte i l’energia que ha fet que funcioni; al Salvador, el teu positivisme i els teus ànims són revitalitzadors;
al Jordi Rodríguez, gràcies per la teva confiança i la teva gran dedicació, ets incansable; a la Maria, per donar-nos el primer castell de dones
i per mirar sempre endavant passi el què passi; al Jordi Barbé, pel teu
bon assaig, els teus ànims són energia per continuar caminant; al Jose,
per la confiança i les ganes de fer-ho possible; a la Xus, per la teva disposició a ajudar sempre, per la confiança i fe, i per deixar-te convertir en
una malalta dels castells; a la Inma, per treballar de valent i ressorgir
un gran i immillorable equip de músics, i per estar sempre disposada
a tot; a la Iris, per ser-hi sempre i amb ganes; al Martí i al Carlos, per ferse grans, madurar i posar per davant la colla; a la Maria Oliete, per posar
la veu al castells sense por i tenir mil ganes d’aprendre; a la meva
canalla estimada, el Nico, el Jeyson, l’Andrea, la Clàudia, la Laureta, la
Xènia, la Clara, l’Adri, la Laia, la Dafne,... són uns petits GRANS herois!
I a tots, per ser-hi, per seguir-nos, per treballar de valent, per suar la
camisa a l’assaig i a plaça, per creure en el projecte i sobretot, per ferho possible!
Moltíssimes felicitats colla, ha estat increïble! I no ho oblideu mai:
Junts, només TOTS junts, HO PODEM TOT! Per molts anys més!

Laia Comas
Cap de colla
2016-2018

A

quests anys a la tècnica han sigut molt reconfortants, ja que
tota la suor que ens hem deixat tots plegats, ha tingut la seva
recompensa. Si tingués que resumir els tres anys, diria esforç,
treball, paciència i recompensa. De vegades la gent no valora
prou la feina que es fà al darrere d'una colla, tant de Junta com de tècnica, però és molta. Tots junts treballant de valent hem pogut aconseguir aquestes temporades, que de ben segur passaràn a la història.

Ha sigut un plaer poder formar part de l'història dels castellers de
Cerdanyola. Gas, pit, i collons!
Joel Font
Cap de colla 2016/17 i Cap de pinyes 2018

Acabàvem el 2018 amb l’objectiu de la temporada aconseguit però
encara en volíem més. Moltes proves de 4d7 net a l’esquena, més
proves que mai de 4d8 sobre la pinya, una torre de 7 delicada i traïdora... castellassos que costava d’imaginar 3 anys enrere que els poguéssim treballar de forma habitual a casa. Una gran feina nois! A més a
més, el racó de la canalla feia molt de goig, més ple que mai; tenim un
gruix de gent jove motivada i amb moltes ganes de fer que les
màquines no parin i amb moltíssima gent amb ganes de descobrir l’experiència de ser casteller. Així que tenim una colla més viva que mai!

Només em queda dir-vos a tots MOLTES GRÀCIES per portar la colla
fins aquí, ha estat un feina molt dura però els resultats han estat
immillorables, sou uns cracks!

I especialment, tot i que no tingui espai per a dedicar més paraules,
m’agradaria donar les gràcies personalment i de tot cor al Cristian i al
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TEMPORADA 2017 - EL MILLORS RECORDS

Torre de 7 - Cerdanyola del Vallès
Descarregada al nostre 19è aniversari!
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LA NOSTRA COLLA - CASTELLERS DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

TEMPORADA 2017 - EL MILLORS RECORDS
4d7 a Cardona
(FOTO DE L'ÒSCAR BAYONA

5d7 descarregant-se,
Diada de la Tardor 2017

Diada del local, març 2017
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TEMPORADA 2017 - EL MILLORS RECORDS
VIATGEM AMB
ELS NOSTRES CASTELLS

Torre de 6 a Bourg Madame
Castell conjunt amb els nostres companys de Vallespir

2 pilars de 4 a Mallorca

Una representació dels nostres músics
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TEMPORADA 2018 - EL MILLORS RECORDS
Església de Sant Josep Oriol (Bcn)

Dos pilars de 4

Pilar de 5

Actuació a l'església de Sant Josep Oriol (Bcn)
El Raval, Barcelona juliol de 2018

Torre de 7
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LA NOSTRA COLLA - CASTELLERS DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

TEMPORADA 2018 - EL MILLORS RECORDS
El Raval, Barcelona juliol de 2018

5d7

4d7a

Roser de Maig, al nostre local

Actuació a Montserrat.
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LA NOSTRA COLLA - CASTELLERS DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

TEMPORADA 2018 - EL MILLORS RECORDS
Diada de la Tardor, Cerdanyola

Vano de 5

2d5

descarregats per primer cop
2 pilars de 5 simultanis
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XXVII CONCURS DE CASTELLS DE TARRAGONA

ruit de la feina dels últims anys, els Martinets ens vam guanyar
un lloc entre els grans, les 30 millors colles castelleres.

El 6 d'octubre de 2018 vam participar per primera vegada a la
història de la nostra colla al gran esdeveniment del món casteller que
es celebra cada dos anys, el
Concurs de Tarragona. El fet de
poder participar va ser l'assoliment d'un gran repte. Es tracta
d'un concurs, però en la nostra
ment no estava la paraula competició, teníem l'objectiu de la
pròpia superació.
Teníem preparats els nostres millors
castells i també altres construccions que volíem estrenar per l'ocasió. Motivats, amb ganes i desig
de gaudir de l'oportunitat i compartir-la amb el nostre poble. Així
va arribar el dia, un dia que
quedarà gravat en la memòria de
la nostra colla, un dia històric per
als Castellers de Cerdanyola.

SENSACIONS A L'ARENA

Feia goig la gran taca verda al mig de la cercavila, companys castellers,
amics i familiars ens acompanyaven aquell dia tan especial. Cants,
somriures i moltes ganes d'una colla que, encapçalada per canalla i
músics, es situava al mig de la plaça. Allà si que feia goig la taca verda!

Arribà el moment! El Joel tancà la pinya del 5d7, un dels nostres millors
castells. El neguit es transformà en pressió, força i concentració. La
plaça començà a bullir, castells pujaven alhora, costava sentir el toc de
castells i la veu de la cap de colla, però el vam descarregar amb èxit!

A la segona ronda vam intentar el nostre millor castell, la torre, que no
va poder ser. No vam decaure, volíem més i a la tercera ronda descarregàrem amb èxit un 4d7 amb agulla que va fer pujar un altre cop l'adrenalina.

A la quarta ronda vam desmuntar l'intent d'un 5d7 amb agulla, i
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acabàrem descarregant a la cinquena ronda un 3d7.

Una barreja d'emocions contraposades va esclatar, ens queda l'orgull
d'haver-ho viscut, lluitat, suat, celebrat, plorat, sentit i compartit
junts! Gràcies a Carles Escolà, Elvi Vila, Afocer, TOT Cerdanyola,
Castellers BCN, Angelets i familiars, per fer pinya!
Laura Guilabert (Cap de premsa Castellers de Cerdanyola)
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XXVII CONCURS DE CASTELLS DE TARRAGONA

Foto del web www.concursdecastells.cat
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20È ANIVERSARI DE LA COLLA
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Els Martinets vam voler celebrar aquesta data tan especial
compartint-la amb la nostra
ciutat.
l 13 de setembre, en roda de premsa i en
presència de l'alcalde Carles Escolà i la regidora
Elvi Vila, Carles Ros (fundador i primer president) ens explicà l'origen de la colla. Després
presentàvem les activitats i actuacions programades
per a la celebració de l'aniversari. Una comissió especial d'uns 20 companys van treballar per aconseguir
que tot fos un èxit.

Dos mesos d'activitats al poble, per totes les edats i
amb la col·laboració d'altres entitats: CEM (rocòdrom),
Lindy Hop (Jam Session), Batúcamela, Diables de
Cerdanyola, AFOCER ( que ens va fer un seguiment
fotogràfic de mesos, inclòs el concurs, que vam
exposar a l'Ateneu). A més de la campanya "Guardiola
Solidària" en favor d'Open Arms. I per descomptat
castells, molts castells i cercaviles, Diada de la Tardor,
Diada d'Aniversari i Diada de St Martí.

Carles Ros, (primer de la esquerra), fundador i ex-president dels Castellers amb l'alcalde
i la regidora de l’Ajuntament i membres de la junta a la roda de premsa realitzada amb
motiu del 20è aniversari.

Exposició fotofràfica a l’Ateneu de Cerdanyola realitzada per AFOCER.
La Cap de colla va explicar els objectius de cara al nostre gran repte, el
Concurs de la Tarraco Arena, i la comissió de l'aniversari va descobrir
dos grans secrets: el disseny de la samarreta que lluiríem a Tarragona
i la campanya "ENFAIXEM LA BESTIA", que va omplir els carrers de
cartells anunciant la nostra participació al concurs. Tant l'alcalde com
la regidora ens van anunciar que ens acompanyarien i farien pinya
amb nosaltres.

Com veieu, ha sigut un any pletòric! Estem molt satisfets i volem
agrair a Cerdanyola el suport, el seguiment i els ànims que ens heu
transmès.
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Vermut solidari-xerrada a càrrec de l’Albert Roma, cerdanyolenc i voluntari d'Open Arms i música del Xavi Rizzo.
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Pilar de 5
Pl. Abad Oliva - Cerdanyola

2 Pilars de 4
Pl. Abad Oliva - Cerdanyola
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20È ANIVERSARI DE LA COLLA
Cercavila per Cerdanyola

Cercavila per Cerdanyola
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4d7
Pl. Abad Oliva - Cerdanyola

Revista núm. 16 - Març 2019

Revista núm. 16 - Març 2019

LA NOSTRA COLLA - CASTELLERS DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

20È ANIVERSARI DE LA COLLA

Celebrem l'aniversari pels carrers
de la vila amb un Correbars

5d7
Pl. Abad Oliva - Cerdanyola

Festa grossa al local

Olimpíades
castelleres
infantils
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l meu nom és Imma, i durant la temporada 2018 he sigut la Cap
de Músics dels Martinets ( Els Castellers de Cerdanyola). Tot un
honor, perquè ha sigut la nostra millor temporada.

He de donar les gràcies a l’equip tècnic i a la Junta directiva per tot el
seu recolzament, en especial a Laia Comas, la Cap de Colla. Perquè no
només era el meu primer any com a grallera, si no també com a cap,
i he de dir que sense ells i tots els músics no ho hagués aconseguit…
en especial a la Sílvia García, el Lluc, l’Aitana i el Neni. Sense ells,
aquest any hagués sigut impossible per a mi. Així doncs, moltes gràcies.

Per a mi ser Cap de Músics ha sigut una feina molt enriquidora. He
aprés molt, sobretot de la feina que comporta una colla castellera.
Feina que fan els propis castellers d’una manera altruïsta i desinteressada i que cal valorar per tots. I he aprés que quan ets cap, has de
prendre decisions, encara que no t’agradin, i això no és gens fàcil.
Però amb el que em quedo és amb tot el carinyo que he rebut de tots; els
grans moments viscuts pels músics a plaça i tot el que hem rigut plegats…

Per a mi els Martinets són la meva familia i ha sigut un plaer treballar,
com es diu en castellà, “por y para ellos”. Visca els Martinets!!
Imma Jornet
Cap de músics dels
Castellers de Cerdanyola
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GRALLES I TABALS

abíeu que els castells sempre han pujat al so de la música?
I que els seus instruments típics són les gralles i els tabals? És
un lligam molt antic, ja al segle XVIII el Ball de Valencians anava
acompanyat de la dolçaina. La música ha anat evolucionant
com els castells, adaptant-se a construccions cada vegada més altes.

Hi ha música per cercaviles, per entrada a plaça, pels pilars ... i el més
significatiu, el "Toc de Castells", que té més de 120 anys d'història. És
una peça complicada que requereix molta preparació per part dels
músics. El tabal marca el redoble, la gralla empeny el castell, un trinar
eufòric marca l'aleta de l'enxaneta i amb notes ràpides, que volen,
acompanyen als castellers que llisquen cap a baix, desfent el castell.

Lluc, tabaler que
s'ha estrenat aquesta temporada amb
el "toc de castells"

Però els músics no només acompanyen i animen a pujar la construcció,
també són els ulls de la pinya, i transmeten al públic l'emoció i la força
del castell. I quan la diada acaba ho celebrem i ballem al so del "Toc
de vermut" o "la polca" en un esclat d'emocions.

Els Martinets ens sentim orgullosos dels nostres músics, que aquest
any, com diu la Cap de Músics, Imma Jornet, han enfrontat nous
reptes. Acompanyar a la colla en les seves actuacions, participar en
actes organitzats al poble i donar a conèixer la música popular catalana.
Laura Guilabert
Cap de premsa Castellers de Cerdanyola

Aitana ja és
una grallera
veterana

Pep, tabaler, sempre ens
transmet ànim i energia
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LA CELEBRACIÓ

Així ho celebrem quan algú s'estrena per primer cop a plaça o
en una nova posició al castell, els envoltem cantant al so dels
músics i acaben ben mullats.

LA NOSTRA COLLA - CASTELLERS DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

Així celebrem una bona actuació, ballant La Polca al so dels músics.

Quan acaba una actuació el primer és celebrarho amb la nostra canalla.

Els músics toquen en
rotllana i els castellers
pugen a la canalla a coll
mentres fan volar els
seus mocadors.
La colla forma un pont de
braços creuats i tota la
canalla va passant i
volant.
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TALLERS CASTELLERS

xarxa de seguretat, les espatlleres, el racó de
la canalla..., i descarreguen tota una bateria
de preguntes.

U

n dels objectius dels Castellers de
Cerdanyola del Vallès és la divulgació de la música i el fet casteller.
Amb aquest propòsit vam
començar a fer tallers per infants i joves del
nostre poble i també per alumnes francesos,
expandint així el fet casteller fora de les nostres fronteres.

La majoria no tenen coneixement previ o
només han vist alguna actuació al poble.
Quan entren al nostre local se'ls obren els
ulls, tot els intriga, l'alçada de l'espai, la
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Seuen a terra per mirar un vídeo i queden
bocabadats. Fa goig veure les cares i emocions que els produeix. Comencen a entendre i a conèixer. Ara escolten i miren amb
atenció les nostres explicacions i demostracions, orígens, vestimenta, pom de la canalla, música castellera... Els impacta el que fa
la canalla, infants com ells, i el so de la gralla,
instrument dissenyat per sentir-se de lluny.

A les espatlleres ensenyem la tècnica per
pujar damunt d'un casteller. Ajudem i
donem seguretat a qui ho vol provar, i quan
ho aconsegueixen i fan l'aleta, esclaten
aplaudiments dels companys i les seves
cares reflexen una barreja d'orgull i
incredulitat. Acabem l'experiència, que ens
enriqueix a tots, tancant la pinya d'un pilar
junts.

Laura Guilabert
Cap de premsa Castellers de Cerdanyola
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NOVES CAMISES, NOUS MARTINETS

Abián Padrón ens explica la seva experiència i descoberta del món casteller

Faixa y mocador
para un canario

acía apenas una semana que me
había mudado a Catalunya cuando
un amigo me invitó a ver una
actuación de castellers en la plaza
del pueblo, en Cerdanyola. Desde luego ya
había escuchado hablar de esos castells, había
leído algún artículo sobre ellos y en alguna
ocasión los había visto en la tele desde la
lejanía de Canarias. Una vez en la plaza, al
escuchar sonar las grallas y ver comenzar el
Castell, me vino a la mente el recuerdo de mi
infancia de escuchar los comentarios de mi
madre “¡Ay! ¡Qué locos!” al ver reportajes en
los informativos en la tele; comentarios con un
tono que oscilaba entre admiración por la
belleza del castell y preocupación por la seguridad de las personas que lo formaban. Fue en
ese preciso momento de sentir tan viva la cultura de un país, entre el sonido de las grallas, el
ordenado redoblar de los timbales y los
nervios y la expectación al admirar cómo se
carrega el castell, cuando supe que quería formar parte de aquello.

Así pues, fui invitado a assaigs (ensayos) para
tener una primera toma de contacto y ver
desde dentro en qué consistía todo aquello.
Fueron varias las sorpresas que me esperaban
durante estos primeros assaigs, y es que me
encontré con una familia enorme que no dudaba en dedicarme palabras amables para que
me sintiera cómodo, que me traducían al
castellano las directrices que mandaba en
catalán la cap de colla a la hora de montar el
Castell, y que no dudaba en cambiar al catalán
una vez comencé a entenderlo y mostrar mi
interés en aprenderlo. Una familia en la que no
se hace distinción entre la fuerza o la capaci-

dad de aguantar peso entre una mujer y un
hombre, en la que se trabaja con valores de
igualdad, humildad y apoyo al compañero. Una
familia, como se dice tanto hoy en día, de esas
que se eligen.

Gracias a esta familia pude asistir al Concurs de
Castells de Tarragona para concursar el primer
día y para ayudar a otra colla el segundo. Sería
en este fin de semana en el que iba a vivir una
experiencia inolvidable, en una plaza repleta
de castellers (más de 7.000 y unos 12.000
espectadores) donde el murmullo llegaba a ser
ensordecedor en algunos momentos; se me
encogió el corazón y me llegué a sentir uno con
la multitud cada vez que se había de montar un
castell complicado, pues el silencio que se
formaba entonces en la plaza era absoluto.

Lo dicho, una experiencia inolvidable.

Y sin ánimo de que se interprete en relación a
la situación política que se vive a día de hoy en
Catalunya, concluyo con unas palabras del
escritor franco-chileno Jodorowsky: “Cuando
los países se desmoronan y se caen, lo único
que queda de ellos es la cultura, por eso es tan
importante. Un país sin cultura va a la
desaparición”.
Abián Padrón Barroso
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FENT MEMÒRIA, ANY 1999

oneixeu l'història dels Martinets? La fundació, les primeres
actuacions... És una història apassionant, poques colles han
tingut una presentació tan exitosa.

A l'estiu de 1998, gràcies a unes xerrades de cafè i l'empenta de dues
noies, es va fundar la colla castellera del nostre poble.

Per Sant Martí de l’any 1998, els Castellers de Cerdanyola van fer la
seva primera actuació amb un 4d6 i 3p4. Al Gener de 1999 ja descarregaven 3 castells de 6 i abans del maig aconseguien descarregar la
torre de 6 i el 3d7. Un fet realment elogiable.

Els Castellers de Cerdanyola van fer la seva presentació oficial el 2 de
maig de 1999 a la plaça Abat Oliva del nostre poble. Va ser una actuació extraordinària per una colla que es presentava i va tenir molta
repercussió. P4 caminat, torre de 6, 3d7, 5d6 i 3p4, tot descarregat!

El món casteller va veure com la nostra colla descarregava al juny del
mateix any un 4d7 i p5, al setembre el primer 4d7a, a l'octubre aconseguia participar al Concurs de Torredembarra i al novembre el primer
5d7, 3d7, 4d7a i vano de 5.
Amb aquesta ultima actuació, insòlita per una colla novell, els
Martinets van tancar l'any 1999.
Laura Guilabert
Cap de premsa Castellers de Cerdanyola
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