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Cançó de la canalla
Som la canalla,
mireu a dalt de tot 
com ens divertim pujant els castells, 
comencem a les set i acabem a les deu,
portem casc, faixa i mocador.

Maduixots escolteu ha arribat la canalla, 
a dalt del castells arribem a tocar el cel.
Pinya folre, tronc ,dosos, acotxador, enxaneta.La canalla la millor del món, 
som els petits de tots els castellers, 
els Maduixots no els oblidarem, 
Som-hi canalla! Som-hi canalla! Som-hi canalla!
La canalla 
Es molt «guatxi» 
perquè puja 
als castells 
l’anxaneta 
fa l’aleta 
ja tenim 
fet el castell 
els acotxadors 
són molt bons 
perquè són 
uns dels millor 
els dosos 
són molt forts 
perquè són  
uns campions. 
Eieieie que no parin els castells, som la canalla!
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LA CRÒNICA

Any 2013
Octubre: crida a crear una colla castellera a l’Alt 
Maresme

Divendres, 25 d’Octubre: 1ª reunió a l’antiga 
Biblioteca de Pineda de Mar, amb assistència 
d’unes 60 persones. S’escull el nom de la colla 
(Castellers de l’Alt Maresme), l’espai d’assaig 
(escola Sant Jordi de Pineda) i els dies i hores 
d’assaig (dimarts i divendres al vespre).

Dimarts 5 de novembre: primer assaig a 
l’escola Sant Jordi

Dissabte, 30 novembre ,al Centre Cívic de 
Malgrat: assemblea constituent
a) aprovació dels Estatuts
b) aprovació del conveni de col·laboració amb 
els municipis
c) aprovació del color de la camisa, vermell-
maduixa
d) elecció del 1r cap de colla i de la 1ª Tècnica
e) elecció de la 1ª Junta

Cronologia històrica dels castellers de l’Alt 
Maresme
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Any 2014
Diumenge, 5 gener: presentació pública: 
es basteix un pilar de 4 a Palafolls i Pineda, 
respectivament, per entregar les claus als reis 
d’Orient als balcons dels Ajuntaments. 

Dissabte, 8 de març; Assemblea a Tordera i 
Elecció de l’escut de la colla

Divendres, 9 de febrer: primer castell (3d6) 
completat en un assaig

Diumenge 13 d’abril (Rams) a Tordera: 1ª 
actuació a plaça, amb camisa blanca, on es 
basteixen els 3 primers castells de 6: P4, 3d6, 
4d6, 4d6a, 2xP4

Dissabte, 26 d’abril: bateig de la Colla a 
Calella, vestint per primera vegada la camisa 
vermell-maduixa, i acompanyats de les nostres 
colles padrines, els Capgrossos de Mataró i els 
Marrecs de Salt. 

Any 2015
2 de febrer: Premi Baròmetre Casteller
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Els primers castells bastits...
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ARTICLE TÈCNIC
9d6
Repassem les dades al voltant del 9d6, castell que, juntament amb el 4d7, ens va donar 
l’alegria de la jornada la passada Festa Major de Calella.

La història del 9d6

El 9d6 ha estat històricament el que es coneix 
com un castell “per fer colla”. Una estructura 
que porten a plaça colles de nivell superior en 
actuacions poc exigents per rodar castellers de 
tronc i donar oportunitat per pujar castellers que 
no ho fan normalment. No obstant, colles joves 
de la gamma de 7 o 7 i mig també han utilitzat 
aquest castell quan han tingut la massa social 
necessària, com a demostració del potencial de 
futur de la colla.

No hem trobat documentació respecte el 9d6 
(ni cap altre castell d’estructura 9) abans del s. 
XX. L’estrena d’aquesta estructura correspon 
als Xiquets de Reus, que van estrenar el 9d6 
descarregat a Alcover el 1985, quan la colla es 
movia en la gamma alta de 7. La resposta va 
venir per part dels Xiquets de Tarragona, que 
ja feien castells de 8, 3 anys després a la seva 
diada. Els tres intents següents del 9d6 (tots 
descarregats) van venir per part dels mateixos 
Xiquets de Reus. Els tarragonins no tornarien a 
descarregar-lo fins el 2004, després d’un intent 
fallit el 1996.

Des de llavors, 24 colles han intentat el 9d6, tot 
i que 2 d’elles no van reeixir els seus intents. 
Més de la meitat han completat aquest castell 
només una vegada, i només la Vella de Valls 
l’ha incorporat a la seva cartera de forma més 
o menys habitual: sumen 13 descarregats entre 
1997 i 2012. De les colles que han intentat el 9d6, 
només Minyons, Xics i Sabadell han aconseguit 
pujar-lo un pis. Minyons i Vella han descarregat, 
també, el 9d8.

Al món universitari, l’estrena va venir a càrrec 
dels Xoriguers de la UdG a la seva diada de 
Primavera de 2014, fet que segurament va 
provocar el boom del 9d6 universitari durant 
la temporada 14-15. Arreplegats, Ganàpies i 
Passerells l’han descarregat aquesta última 
temporada. Arreplegats, fins i tot, el va 
descarregar amb un pis més a la seva diada 
de Primavera. Totes les colles universitàries 

que han assolit el 9d6, excepte els Passerells, 
comptaven amb maduixots a les seves files.

Tècnica: és un 3 amb tres torres 
adossades, o tres 3?

Normalment es defineix el 9 com “una estructura 
de 3 amb una torre adossada a cada rengle del 
3”. No obstant, hi ha qui diu que, tècnicament, 
seria més acurat definir-lo com “tres estructures 
de 3 adossades entre sí per les seves rengles 
buides, girades de forma que formen un 3 
central”. Intentarem justificar aquesta segona 
definició fixant-nos en dos aspectes: la posició de 
la canalla i la pinya necessària a les estructures 
exteriors.

Pel que fa a la canalla, ens fixarem en les 
posicions dels dosos en l’estructura del 3 simple, 
en el 5 (un 3 amb una torre adossada) i en el 9. 
El 3 està coronat per un sol pom, amb un dos 
tancat sobre el rengle i un dos obert entre plena 
i buida. El 5 el coronen dos poms: un al 3 i un al 
2: el pom del 3 es col·loca com en un 3 simple, 
mentre que l’estructura adossada té dos dosos 
tancats, com en una torre. 

El 9 està coronat per 3 poms, un a cada 
estructura exterior. La primera de les definicions 
ens faria pensar en 3 poms de torre, amb dos 
dosos tancats. No obstant, com veiem, cada 
estructura té un dos obert i un de tancat, com en 
un 3 simple.

Pel que fa a la pinya, la diferència rau en la 
necessitat de col·locar angles (o diagonals) 
en les estructures externes. En el 5, tot i que 
en l’estructura adossada els rengles no estan 
completament encarats com en una torre simple, 
la quadratura continua essent més semblant a la 
de la torre que a la d’un tres. Això fa que, com 
a la torre, sigui necessari un rengle addicional 
de pinya (que anomenem angles o diagonals) 
per tal d’omplir l’angle, massa obtús, que queda 
entre el rengle de laterals i el de mans. 
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Pel que fa al 9, hem trobat moltes colles que 
segueixen posant angles a les estructures 
exteriors. Tot i això, moltes altres (com hem fet 
nosaltres), decideixen prescindir dels rengles 
d’angles per tal d’estalviar recursos a la pinya. 
La quadratura del tronc d’aquestes estructures 
fa descobrir moltes vegades que aquest rengle 
d’angles és prescindible, i no és estrictament 
necessari per cobrir l’angle entre laterals i mans.

El 9d6: base per al creixement

Com hem vist abans, moltes colles de 7 o de 
7 i mig intenten el 9d6 com a prova de força: 
els gairebé 120 castellers necessaris per tancar 
la pinya, el tronc i la canalla d’un 9d6 amb dos 
cordons de pinya són més recursos dels que 
es pressuposen a una colla d’aquest nivell. Així 
doncs, creixen més ràpid les colles que han 
descarregat el 9d6 en els seus primers anys de 
vida? Per esbrinar-ho, hem analitzat el nivell que 
tenien les colles en el moment de descarregar 
el 9d6, un any després, i al cap de tres, cinc i 
deu anys. El nivell de cada colla es la gamma 
del castell màxim descarregat en els 3 anys 
anteriors al punt de mesura.

Veiem que en el moment de descarregar el 9d6, 
la majoria de les colles dominen la gamma bàsica 
de 7, i fins i tot fan castells de 7 i mig. Al cap de 
l’any, la majoria de colles que no feien castells 
de gamma alta de 7 ja són capaces de fer-ne, i 
al cap de tres anys la majoria de colles ja juguen 
amb els castells de 8. Al cap de 5 anys, gairebé 
totes les colles ja s’han consolidat com a colles 
de 8, i són capaces de mantenir aquest nivell.
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Quin és el procediment per buscar 
padrins?
MARC: La coordinadora fa cosa de 4 o 5 anys 
va establir que les colles noves tinguessin 
padrins per acompanyar-les durant el procés de 
consolidació de la colla, ajudar-les a créixer i fer 
bé les coses.
Realment va molt bé tenir dues colles referents a 
qui puguis fer consultes tècniques i estructurals 
de colla, a qui puguis acompanyar als assajos 
i et guiin a l’hora de fer les coses. Per què 
Capgrossos i Marrecs? Doncs perquè són les 
que tenim a la vora i et poden acompanyar 
millor, ja que tenir un padrí molt lluny dificulta 
les coses per la distància. A més també fa que 
puguis mantenir unes relacions més estretes i 
familiars.
Es decideix en junta fer el contacte i ens posem 
en contacte amb les colles.

Com vau rebre la proposta de ser 
padrins?
MIA: Nosaltres vam rebre la solicitud amb molta 
il·lusió, perquè és la primera colla de qui som 

padrins, com quan et fan padrí d’algun nebot, 
que fa molta il·lusió. I el fet que ja coneguéssim 
en Marc i a més fossiu del Maresme, ens va 
semblar perfecte.

SERGI: Recordo que nosaltres estavem a 
assaig de Xoriguers i va venir en Guillem i ens va 
comentar que estaven muntant una colla entre 
6 pobles, i ens va semblar una bogeria, perquè 
nosaltres ja estem a 2 pobles i a vegades ens 
costa. A part que com més colles hi hagi a la vora 
de qualitat i amb bon rotllo, més fàcil és poder 
intercanviar actuacions, i no has de recórrer 
distàncies tant grans. A Girona hi ha pocs llocs 
on puguem fer actuacions. De seguida vam 
compartir fitxers i pinyes, i tot i que no era la 
primera colla que apadrinavem, ens feia molta 
il·lusió per la proximitat.

La data del bateig es va pactar entre les tres 
colles padrines i el fillol, per poder trobar una 
data en què les tres poguéssin actuar.

MARC: Per part nostra és un luxe tenir de 
padrins una colla de 9 i una altra de 8 i mig. Crec 

Capgrossos, Marrecs i Maduixots: 
l’apadrinament que ens uneix
Per aquest primer número de la revista vam creure que no hi havia millor tema per al 
reportatge que parlar dels i amb els nostres padrins. Vam reunir els que eren caps de colla 
de Capgrossos, Marrecs i Maduixots l’abril de 2014, quan ens vam batejar, i vam conversar 
sobre la nostra colla, de les primeres preses de contacte i de la relació que hi ha entre 
padrins i fillol.

EL REPORTATGE

Sergi Camps de Marrecs, Marc Ruiz dels Maduixots i Mia Castellví de Capgrossos
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que hi ha poques colles que puguin dir això. 

MIA: El 80% de les colles del món casteller 
tenen com a padrins els Castellers de Barcelona 
(riuen)

MARC: El fet que els padrins siguin colles grans 
representa una mica més d’exigència a l’hora de 
voler fer les coses bé. 

A vegades ha passat que una de les colles que 
havien de ser padrines no podien anar al bateig 
i s’ha canviat de padrí. 
La tradició demana que les colles padrines siguin 
colles experimentades, no és recomenable fer 
padrina una colla que acaba de néixer, perquè 
no et podrà ajudar ni assessorar gaire, ni fer 
gaire seguiment de com va la colla.

Què comporta ser padrí d’una colla 
castellera?
MIA: A mi em va recordar molt la nostra pròpia 
experiència, ja que veus els mateixos errors 
que tu vas cometre. Recordo un dia que al 
començament li vaig dir a en Marc que “el tronc 
és només un 10% de la colla, no és un 40 ,50 
o un 60% com en alguna ocasió ha sigut a la 
vostra colla, perquè si no els castells no van 
amunt, sinó que van a l’ample i així no pot 
créixer una colla. Hi ha d’haver una selecció 
natural, i has de treballar per trobar els millors. 
aquells que reuneixin la força, l’equilibri el valor i 
el seny, perquè amb aquesta gent arribaràs més 
lluny. Els que creus que ho poden arribar a fer 
millor han de fer tots els castells; com deia en 
Sala i Martín, per ser bo en una activitat has de 
fer 10.000 hores. 10.000 hores de castells són 
moltes hores, però hi ha molta gent en el món 
casteller que porta molts anys fent castells, fent 
la mateixa posició.
Tots hi hem passat per aquesta etapa de selecció, 
i hem perdut gent perquè no pujaven, però és un 
rol que s’ha d’assolir, i el més important ha de 
ser sempre la colla. Perquè si un dia pots fer 
clàssica de 8 no pots decidir fer castells inferiors 
per anar rotant gent. En el fons la colla si pot 
fer clàssica de 8 prefereix fer-la. Perquè després 
de dies fent els mateixos castells els únics que 
estaran contents són els 3 que han pujat, però 
la resta de la colla veu que assagen castells 
superiors i a plaça no els fan per estrenar gent. 
Evidentment que s’ha de provar gent nova, i per 
això ens agrada fer castells compostos com el 5 

i el 7, per provar la gent. Pugen els de sempre i 
els nous. En el fons és molt fàcil: els 2 més bons 
van a la torre, aquests més el següent més bo, 
faran el 3, i així vas ampliant.

SERGI: Nosaltres, com a colla padrina, veiem 
molt important la proximitat per anar als assajos 
i poder orientar en el camí a seguir, i ajudar-vos 
a evitar aquests errors que nosaltres ja hem 
comès, i sabem que us equivocareu encara que 
us ho diem. 

Quan tens un fillol li veus les gracies i sents 
orgull, però també has de deixar que se la foti 
sabent que se la fotrà.

Què esperàveu dels Maduixots i què 
us heu trobat?
MIA: A mi la vostra actuació al bateig em va 
sorprendre molt gratament perquè va ser una 
bona actuació, perquè vau començar dient “ei! 
Que fem les coses bé” fent un 3d6, un 4d6 i un 
4d6a. No anant a fer castells que no tinguéssiu 
prou bé, sinó a fer una bona actuació. Ho vau 
brodar, i ereu molta gent, i és molt important. 
També vau fer molt bé això de ser una colla de 
diversos pobles, i ser, de veritat, una colla de 
l’Alt Maresme, i això va ser la clau per poder dir: 
hem vingut per estar-hi molt de temps.
En quant a l’evolució primer semblava que 
accelerarieu més, però us va costar sortir 
d’algunes llenyes. Ara us heu estabilitzat amb 
uns quants castells de 7.

SERGI: Nosaltres tenim la sort d’haver apadrinat 
moltes colles, i quan veus començar una colla 
t’endús la imatge del seu futur, i nosaltres vam 
venir a Calella i vam quedar parats de la quantitat 
de gent que es movia, perquè la plaça era vermell 
maduixa i era espectacular veure castells de 6 
amb 10 cordons vermells. Això augura un bon 
futur. Esperàvem que de seguida féssiu castells 
de 7 i fóssiu colla de 7 i ens vam trobar que els 
assajos eren una mica lents, amb molts dubtes i 
molts canvis d’alineació. Però ereu una colla de 
6 amb facilitats de ser colla de 7, i això demostra 
que la colla té ganes de créixer. I quan heu 
començat a fer castells de 7 heu anat mantenint 
el nivell en les diades quan us ho heu proposat. 
Us agraim molt que vinguessiu a Girona a fer els 
vostres millors castells. A nosaltres per exemple 
ens costa molt moure gent, i vosaltres moveu 
moltíssima gent.
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Quina diferència hi ha entre els 
padrins?
MARC: La predisposició cap a nosaltres és la 
mateixa en els dos casos, no hi ha diferència. 
La diferència potser està en el nivell dels 
castells que fan. A més la quantitat de gent que 
mou Caprgrossos no és la mateixa que mou 
Marrecs, com ara deia ell, però cap a nosaltres 
tots dos tenen la mateixa predisposició. Als 
començaments de la colla vam anar molts dies 
a l’escola de castells de Mataró per proximitat.

Què hem copiat de cada padrí?
MARC: De Marrecs vam aconseguir les plantilles 
de pinyes i el recurs de la pissarra que teniem 
al començament on posavem els castells que 
voliem fer a cada assaig, però vam veure que 

no sempre podies fer el que tenies planejat o 
havies de canviar l’ordre de les proves i al final 
ho vam treure. De Capgrossos quan hem anat a 
assaig ens hem fixat molt en la rigorositat durant 
l’assaig, en la disciplina del silenci que costa 
molt d’aconseguir. S’ha de tenir molt clar les 
proves que vols fer i qui les farà, no es pot anar 
a provar com quan vam començar.
De Marrecs també em va agradar el fet d’anar 
a plaça i cantar una cançó pròpia de la colla, i 
va ser quan li vaig demanar a en Titus que, amb 
total llibertat, compongués una cançó i lletra per 
poder cantar a plaça. I aquestes celebracions 
fan colla.

Tenir uns padrins que et donin la oportunitat 
d’actuar a dues grans places com Girona i 
Mataró és tot un privilegi i un orgull.

Obsequi que ens van entregar els Caprgrossos el dia del nostre bateig

Obsequi que ens van entregar els Marrecs el dia del nostre bateig
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EL MADUIXOT RESPON
GERARD MORALCom I pER què t’hAS fEt mAduIxot?

Perquè des de petit m’ha agradat enfilar-

me per tot arreu. Els castells en realitat 

no m’havien agradat mai, però quan ho 

vaig provar em van agradar molt.què En SAbIES dElS CAStEllS 

AbAnS dE SER mAduIxot?
La meva mare em portava a moltes 

actuacions de Girona i de molts llocs.
un SomnI o dESIG pER lA CollA…

M’agradaria que aviat poguéssim fer el 

5d7

JANA MAYNOU

Com I pER què t’hAS fEt mAduIxot?
Perquè vaig fer una activitat al casal 
del cau, em va agradar i em vaig voler 
apuntar.

què En SAbIES dElS CAStEllS 
AbAnS dE SER mAduIxot?
Res

un SomnI o dESIG pER lA CollA…
Una festa

SANTI GARCIA

Com I pER què t’hAS fEt mAduIxot?

Maduixot perquè estava prop de Blanes, 

i els castells perquè fa anys que em 

rondava pel cap i mitjançant una amiga 

que és de la colla, doncs em vaig fer 

Maduixot.

què En SAbIES dElS CAStEllS 

AbAnS dE SER mAduIxot?

Dels castells en sabia ben poca cosa. Els 

havia vist per la tele i en directe alguna 

vegada. 

un SomnI o dESIG pER lA CollA…

Ara que ja som una colla de set, desitjo 

treballar per ser una colla de vuit i que 

s’apunti la major gent possible a la colla.

GERARD TEYSCom I pER què t’hAS fEt mAduIxot?
Tota la vida m’havia picat la curiositat fer 

castells però a la zona on vivia no se’n 

feien o quedaven molt lluny i en veure 

que es feia una colla nova m’hi vaig 

apuntar.

què En SAbIES dElS CAStEllS 
AbAnS dE SER mAduIxot?Res. N’havia vist alguna vegada però de 

tècnica no en sabia res de res.un SomnI o dESIG pER lA CollA…
El 4 de… el 4 de 9!

SERGI MORA

Com I pER què t’hAS fEt mAduIxot?

Perquè vaig anar al concurs de castells 

del 2012 i vaig sentir tanta alegria quan 

ho vaig veure que vaig pensar: “Jo he 

d’estar en una colla castellera”. Vaig 

intentar anar a Capgrossos però em 

sentia desubicat, i l’any següent es va fer 

una colla a l’Alt Maresme i hi vaig anar 

directe.

què En SAbIES dElS CAStEllS 

AbAnS dE SER mAduIxot?
Pel que fa a tècnica poca cosa, però si 

que els veia i em semblava espectacular 

el treball en equip.

un SomnI o dESIG pER lA CollA…

Que duri per sempre, que hi hagi moltes 

ganes de treballar junts i que tots 

busquem la felicitat i arribar a fer com 

més castells millor.



196 Maduixots
*Maduixots amb minim 1 dia d’assitencia

Roberto Moral 

104

Actuacions

Assaigs

Actuacions + Assaigs

11132

79*Maduixots amb 
més assistencia

80
91

Mitjana de Assistencia

Assaigs Actuacions

Assistencia

70

Tordera 25/04/2015
II Aniversari

Castellar 22/11/2015

135
+-

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

INFO_MADUIXOTS_DADES.pdf   1   20/11/2015   19:04:35



15

POL TORRENT

196 Maduixots
*Maduixots amb minim 1 dia d’assitencia

Roberto Moral 

104

Actuacions

Assaigs

Actuacions + Assaigs

11132

79*Maduixots amb 
més assistencia

80
91

Mitjana de Assistencia

Assaigs Actuacions

Assistencia

70

Tordera 25/04/2015
II Aniversari

Castellar 22/11/2015

135
+-

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

INFO_MADUIXOTS_DADES.pdf   1   20/11/2015   19:04:35

TROBA EL MADUIXOT
Troba el maduixot amagat a cada foto!

JOAN HERAS

ROBERTO MORAL
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ELS ANIVERSARIS DEL MES

DESEMBRE 2015
1 David Perpiñá
2

3 Juan Moreno
4

5
Maria Barrera
Noèlia Gonzalez

6 Ainhoa Pla 
7 Miriam Camargo
8

9

10

11

12 Verònica Fernández
13

14

Magda Pi
Marta Comas
Vinyet Alvarado

15
Albert Martí
Marc Rossell

16 Pol Torrent
17 Martina Bigas

18
Georgina Reyes
Júlia Bigas

19

20 Robert Subirana
21

22 Roberto Moral
23

24
Jesús Reyes
Sònia Clos

25 Mar Gibernau
26

27

28
Santi Garcia
Sílvia Viñas

29 Martí Robert
30 Maribel Alias
31
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OPINIÓ
Desmuntant tòpics sobre les colles 
universitàries
lAuRA GRAu

Com molts sabeu, a la nostra colla hi tenim una 
presència força nombrosa de castellers que 
pertanyen o han pertanyut a diverses colles 
universitàries. Pels qui no n’hagueu sentit a 
parlar mai, les colles castelleres universitàries 
són colles formades íntegrament per persones 
que estudien o treballen a les universitats. Això 
suposa certes limitacions pel que fa a l’alçada 
dels castells, ja que el pom de dalt dels castells 
és molt pesat. Dos cops l’any, un a l’hivern i l’altre 
a la primavera, cada colla universitària organitza 
una diada castellera. A les diades, a part de 
castells també s’hi fan altres activitats lúdiques: 
sopars populars, animació, gimcanes, festes... 
Actualment existeixen 14 colles, tot i que més 
de la meitat han estat creades o reconstituides 
durant els últims cinc anys, amb el creixement 
global que ha viscut el món casteller.

Els membres de les colles convencionals que no 
han tingut mai l’oportunitat de participar de les 
colles universitàries sovint es mostren escèptics 
pel que fa a l’existència i l’activitat que duen a 
terme aquestes colles. Per tal de desmuntar 
alguns dels prejudicis que us hagin pogut arribar 
a les orelles, he decidit explicar-vos per què són 
mentida alguns dels tòpics que corren sobre els 
castellers universitaris. Comencem!

Tòpic nº1: Els castellers universitaris 
van més de festa que no pas fan 
castells
Com al món convencional, al món universitari hi 
ha colles de totes les formes i colors. Cal dir, 
però, que la gran majoria de les colles són molt 
exigents amb els seus assajos i actuacions: totes 
assagen almenys dues vegades a la setmana i 
duen a terme les seves proves amb rigor. Les 
diades tampoc són cap broma: s’hi poden veure 
castells de sis,  de set i de manera excepcional 
però cada vegada més habitual, de set i mig i 
de vuit. Aquests castells no serien possibles 
sense un gran treball tècnic al darrere, i més 
quan no es compta amb canalla petita. Assaig 
i més assaig! Després de fer els deures, però, 
també som molt exigents amb les celebracions 

dels nostres èxits: fem les festes a l’alçada dels 
nostres castells.

Tòpic nº2: Els castellers universitaris 
es pensen que en saben molt de 
castells, que creguts!
Tenim fama (merescuda, no ho negarem) de ser 
molt crítics amb les nostres colles i els nostres 
castells. Pot semblar que ho fem per tocar el 
que no sona, però té el seu per què: a les colles 
universitàries hi té lloc un enorme intercanvi 
d’informació i coneixements castellers que seria 
una llàstima no aprofitar si en tenim l’oportunitat. 
Durant quatre hores a la setmana o més, convivim 
amb castellers de colles convencionals grans i 
petites, amb molta i poca experiència, amb mil 
anècdotes, comentaris i trucs a compartir que 
més tard exportem a la nostra colla convencional 
gairebé involuntàriament, sempre amb l’ànim 
de poder millorar els nostres castells. Les 
aportacions que fem gairebé mai són de collita 
pròpia, sinó el fruit d’alguna conversa que hem 
mantingut amb algú més experimentat que 
nosaltres.

Tòpic nº3. Els castellers universitaris 
no estimen la colla, perquè tenen dues 
camises
Tot i tenir els castells com a punt en comú, les 
colles universitàries i les colles convencionals 
s’assemblen com un ou a una castanya. Tenir 
dues camises no representa un dilema moral 
per nosaltres, ja que les nostres dues colles són 
totalment complementàries: les temporades, 
diades i assajos no es solapen, les dinàmiques 
socials no tenen res a veure i cada colla ens 
aporta coses molt diferents. És més, ens 
sentim tant lligats a les nostres colles que ens 
és inevitable lluir i defensar la nostra identitat 
convencional o universitària quan estem amb 
la nostra “altra” colla. Que ningú ens toqui les 
nostres colles!
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Tòpic nº4. Els castellers universitaris 
no són capaços de liderar equips 
tècnics, perquè són molt joves
El temps va demostrant per si mateix com 
aquesta afirmació és cada cop menys certa. Les 
colles que han confiat en el rodatge i l’experiència 
dels castellers universitaris malgrat la seva 
curta edat, hi han guanyat més que no pas 
perdut. El món casteller està ple de noms que 
ho corroboren: Jaume Galofré (Joves de Valls), 
Aina Mallol (Xicots de Vilafranca), Dídac Mayol 
(Castellers de Caldes de Montbui), Oriol García 
(Margeners de Guissona), Aram Martí (Marrecs 
de Salt)... Són persones que després d’haver 
format part d’equips tècnics universitaris s’han 
pogut nodrir d’altres maneres de fer, i això els ha 

donat confiança per posar-se al capdavant de la 
seva colla convencional. N’hi ha més d’un que 
no fa tant era graller a la seva colla!

El món casteller universitari també té les seves 
esquerdes: festes que se’n van de les mans i 
ens fan guanyar males fames, polèmica per l’ús 
dels cascs, piques absurds entre colles, castells 
“inventats” segons les necessitats del moment 
(2d7f, pd6f, 3d8f,...), lesions que fan anar de 
corcoll a les colles convencionals... 

Però al cap i a la fi, les colles universitàries 
han estat, són i seran una escola de castells 
excepcional i un espai improvisat d’intercanvi 
d’experiències que enriqueix el sector més jove 
del món casteller i, en definitiva, el seu futur.

3d7 dels Passerells del TCM (2014) 4d8 dels Arreplegats de la Zona 
Universitària (2015)

Pd6f dels Xoriguers de la UdG (2015)

Les colles universitàries capdavanteres la temporada 2014-2015


