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El pom de dalt

CANALLA

La canalla som els petitons i petitones de la 
colla, els valents i valentes que pugem amunt 
de tot del castell! Tenim dues hores d’assaig a 
la setmana per nosaltres sols i les aprofitem per 
jugar i passar-ho bé i també per aprendre a pujar 
finets i pel mig. I fem moltes activitats extres 
(colònies, tardes de platja...).

Quan pugem als castells ocupem els últims pisos, 
el que se’n diu el pom. El pis més baix és el de 
dosos, que han d’estar molt forts per aguantar. 
Després hi ha l’acotxador/a, que ha de ser el 
més petit de tots. Per últim tenim l’enxaneta, 
que és qui fa l’aleta. Però que siguem els que 
coronem el castell no vol dir que siguem els més 
importants: toquem el cel entre tots!

Com treballem? Cadascú de nosaltres té uns 
objectius individuals i el que fem és “currar” molt 
per arribar a aconseguir-los durant la temporada. 
I també en tenim de conjunts, com fer pinya i 

ajudar-nos entre nosaltres. Això ho treballem 
a partir de dinàmiques durant algunes hores 
d’assaig general.

A les diades no passem mai desapercebuts: al 
bus no parem de cantar i ballar i ens costa una 
mica estar quiets, som una mica culsinquiets! 
Això sí, som molt divertits però quan toca posar-
nos seriosos... ens hi posem. Abans de pujar a 
un castell ens concentrem i ens animem entre 
nosaltres. I quan el descarreguem ens encanta 
celebrar-ho (i més si algun company/a s’ha 
estrenat o si són castells que fa temps que 
portem treballant). 

Què us en podem dir de la canalla maduixota? 
Que tenim tres coses clares: ens encanten els 
castells, ens encanta la colla i volem continuar 
tenyint el cel i les places de vermell maduixa 
durant molts i molts anys!!
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L’ARTICLE

Al 1r número de la Revista “Territori Maduixot” 
la Laura Grau escrivia un article d’opinió sobre 
les colles universitàries desmentint alguns dels 
tòpics habituals sobre aquestes colles.
Amb aquest article hem volgut conèixer de 
més a prop quins són els ‘maduixots’ i les ‘ma-
duixotes’ que pertanyen a colles universitàries 
i quines posicions ocupen en aquestes colles.
També hem preguntat sobre com ens veuen als 
Castellers de l’Alt Maresme des de les colles 
universitàries i hem volgut saber quines coses  
ens podrien aportar a nosaltres i si, fins i tot, hi 
ha alguna cosa a exportar dels ‘maduixots’.
Finalment, una última curiositat que teníem era 
si el fet de ser ‘maduixot’ podia ser un punt a fa-
vor a l’hora d’iniciar relacions personals...

Apuntarem primer de tot que la majoria de 
‘maduixots’ va ser primer casteller a la nos-
tra colla i després s’ha integrat en una colla 
universitària; amb tot, tenim casos a la inver-
sa (Guillem Vallicrosa, David Ordóñez i Laura 
Grau) que ja eren castellers universitaris abans 
que nasqués la nostra colla. També l’Ainhoa Pla 
(que ara ja no està en actiu a la colla università-
ria) havia estat xoriguera abans que ‘maduixota’.

La colla universitària amb més presència 
altmaresmenca són els Xoriguers de la Uni-
versitat de Girona (5). Després dels Xoriguers, 
segueixen els Arreplegats (4), els Ganàpies (3) 
i els Emboirats de Vic (1); curiosament, malgrat 
la proximitat, no en tenim cap als Passerells del 
Tecnocampus de Mataró.

Cal destacar que, en quant a responsabilitats 
en colles universitàries, en Guillem Vallicrosa 
(cap de pinyes), en David Ordóñez (president) 
i la Laura Grau formen (vice-presidenta) o han 
format part de la Junta o de la Tècnica d’alguna 
colla universitària.

XORIGUERS DE LA UNIVERSITAT DE 
GIRONA
Colla universitària amb majoria dels Marrecs de 
Salt, Esperxats de l’Estany i dels Castellers de 
les Gavarres. També n’hi ha d’altres colles com 

dels Capgrossos de Mataró, dels Picapolls, dels 
castellers de Sagrada Família, de Sagals…)
Cap de colla: Marc Berenguer (Sagals d’Osona)

Membres ‘maduixots’
Aina Murillo: crossa/contrafort/ on es pot
David Ordoñez: vent / lateral / angle / folre
Guillem Vallicrosa: primeres/ vent/ primeres al 
folre
Jordi Burcet: lateral / porta agulla (a la soca del 
pd6f)
Noelia González: vent / segones i terceres mans

ARREPLEGATS DE LA ZONA UNIVER-
SITÀRIA 
La colla universitària amb més castellers i per 
tant amb presència de moltes colles (poques 
en deuen faltar de no estar representades): en-
guany amb un bon munt de Castellers de Vila-
franca, de Sants, de la Jove de Tarragona, Mi-
nyons, Vella i Joves de Valls... però també de 
colles mitjanes i petites com Mallorca, Esplu-
gues, Figueres, Berga, Sagals d’Osona, Nens 
del Vendrell, Moixiganguers d’Igualada...
Cap de colla: Gerard Gállego (Colla Joves Xi-
quets de Valls)

Membres ‘maduixots’
Laura Grau: quarta / dosos / crossa, escaleta o 
falca al folre / crossa a la soca / tap.. fins i tot de 
baixa
Maria Cordovilla: terça / crossa
Roger Lloret: portacrosses / lateral
Sergi Lloret: contrafort / agulla / lateral / porta-
crosses
Pol Torrent: arreplegat no actiu

GANÀPIES DE LA UAB
Colla universitària amb forta presència de Mi-
nyons de Terrassa però on també trobem gent 
de moltes altres colles com Xics, Saballuts, Sant 
Cugat, la Jove de Barcelona; curiosament no 
n’hi ha cap dels verds...
Cap  de colla: Àlex Riveiro (Minyons de Terras-
sa)

Membres ‘maduixots’

Maduixots universitaris
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Mireia Arcos: a assaig, proves de dosos i terça / 
enxaneta de pilars
Patrícia Alemany: crossa / proves de terça de 
castells de sis (que encara no han anat a plaça) 
i algun pilar de 3
Marc Vila: terç / contrafort / folre

EMBOIRATS DE VIC
Colla amb forta presència de Sagals d’Osona, 
Nyerros de la Plana, Castellers de Santpedor, 
Picapolls de la Gavarresa i també amb presèn-
cia de Marrecs de Salt, Vailets de l’Empordà, 
Castellers de Barcelona, Castellers de Berga, 
Castellers de Sants, Tirallongues de Manresa, 
Colla Jove Xiquets de Tarragona, Castellers de 
Caldes de Montboi, Xics de Granollers, Caste-
llers d’Esparraguera, Minyons de Terrassa.
Cap de colla: Eloi Cortès Escobet (Castellers de 
Berga)

Membres ‘maduixots’
Esther Charles: a assaig terça però a plaça con-
trafort o agulla

ALGUNES PREGUNTES, ALGUNES 
RESPOSTES 
(hem seleccionat algunes de les respostes ob-
tingudes per no excedir-nos més del compte en 
la llargària de l’article)

Des de fora, i en un entorn casteller, què 
opinen altres castellers del ‘maduixots’? Ens 
coneixen? 
N.G: Creuen que tenim molta sort pel gran nom-
bre de gent que podem arreplegar i, a més, cre-
uen que tenim molt bon futur ja que en poquet 
temps hem pogut fer castells de set. Ens conei-
xen molt. 
L.G: ens coneixen sobretot la gent d’aquelles 
colles que no són de la “zona tradicional” o de 
colles petites que ens segueixen perquè som 
del mateix nivell. 
E.C: Al principi quan vaig arribar a la colla ningú 
sabia qui eren els Castellers de l’Alt Maresme 
però amb el pas dels mesos i d’anar actuant 
amb algunes de les colles convencionals a les 
que pertanyien alguns components dels Emboi-
rats ens van començar a conèixer

Quines crítiques has sentit?
D.O: Comenten que hem patit un creixement ex-
plosiu, tot i això hi han coses que creuen que 
hem anat massa ràpids. Se’ns escapen detalls 

que hauríem de tenir més en compte.
A.M: Alguns pensen que a vegades som uns 
punkis però altres opinen que tenim ganes, mo-
tivació i que si seguim així, tenim una bona pro-
jecció com a colla.
M.C: Creuen que ens falta molt tècnicament 
però que hem avançat molt ràpid cap a castells 
de 7. Potser ens falta consolidar els castells que 
tenim i fer-los més lleugers. 
L.G.: Corre el rumor que uns Castellers de C(.) 
es van disfressar de maduixots l’any passat per 
carnaval i es van estar tirant pel terra tota la nit... 
però vaja, més els hagués valgut dedicar aquest 
temps a assajar el seu 3d7. 
P.A.: creuen que poder arrisquem una mica 
massa perquè els nostres castells són molt mo-
guts. Diuen que hauríem de treballar una mica 
més la tècnica.

Quins elogis t’han donat?
J. B: en elogis, el fet que siguem una colla nova, 
i els castells que s’han arribat a descarregar, 
que això és fruit de la feina ben feta.
L.G: Hi ha bastant reconeixement del nostre èxit 
per fer castells de 7 i mig en només dos anys, 
i també són famoses les nostres maduixes del 
final d’actuacions importants! Tot i que a alguns 
el nostre sobrenom els fa una mica de riure.
M.A: La majoria de gent ens coneix. Amb els 
que he parlat tots diuen que tot i ser una colla 
molt petita estem anant molt ràpid i fem bons 
castells.
G.V: fer un castell de 7 la primera temporada
M.V.: que tenim potencial, que ho petem força, 
però que som inexperts.

Què aportaries del treball de la teva colla uni-
versitària als ‘maduixots’?
N.G, AM, D.O., EC.: la part social segurament: 
més sopars de colla, posibles colònies o viat-
ges… 
L.G.: a les colles universitàries es fa servir un 
popurri de tècniques de diverses colles, i tenir 
el contrast per comparar-les et permet utilitzar i 
triar les que et van millor. Poder rebre consells 
de persones que fan castells de 10 o que porten 
15 anys fent castells és un privilegi que està poc 
valorat.
R.Ll.: el 4d8.
M.A.: crec que aprens molta tècnica de colles 
més grans i amb més experiència. També valo-
res la importància de totes les posicions.
G.V.: el silenci a les proves, la divisió de l’assaig 



7

en dues parts clarament diferenciades, i les pro-
ves de columnes.
S.Ll: Durant l’assaig la tècnica de pinyes va fent 
les pinyes en un full de pinyes mentre es van 
fent proves. Així, no s’ha d’improvitzar quan es 
fa una pinya a l’assaig i no es perd temps.
J.B.: dediquem una estona més a fer barres.
P.A.: Hi ha molt més sentiment d’unió. Es donen 
oportunitats i es valora molt a tothom, des de 
l’anxeneta fins l’ultim cordó. Quan fem rengles 
o proves (en fem força i amb gent diferent, molt 
positiu) s’hi fixen i ens corregeixen.
M.V.: el sistema de treballar les pinyes.

I alguna cosa a exportar dels ‘maduixots’?
N.G., A.M, D.O.: La seguretat en els castells: un 
equip sanitari, xarxa. 
L.G. M.A.: actitud; el fet de ser d’una colla petita 
fa que puguis obrir els ulls a altres persones de 
colles grans sobre com de difícil és començar 
de 0 i sobre la sort que es té de poder fer grans 
castells. A les colles grans a vegades es peca 
de considerar fàcils coses que són molt difícils, 
o de donar per fet que seran una gentada a les 
diades; i a maduixots sabem del cert el que cos-
ta poder pujar pisos i lluitar per ampliar el gruix 
de la colla.

EC.: exportaria l’acció d’estrenar gent encara 
que sigui a pilars als pobles pertinents.
D.O.: la xarxa.
R.Ll.: el respecte i concentració envers tot tipus 
de castell.
M.C.: les rotacions que fem per a que tothom 
arribi a estrenar-se a plaça.

Si dius que ets maduixot/a, es lliga més o és 
millor amagar-ho?
La majoria d’enquestats han estat políticament 
correctes apuntant que això no va amb la colla 
a la que pertanys sinó amb la persona; de totes 
maneres apuntem algunes respostes prou origi-
nals (no deixarem el nom en aquest cas):

“Està clar que almenys et dóna tema de conver-
sa... “i d’on dius que és la teva colla?”
“Es lliga més dient que ets president…”
“Només pel simple fet de ser maduixot ja et puja 
el sex-appeal”

Aquesta però és la definitiva: “en una colla uni-
versitària, siguis de la colla que siguis, si ho vols, 
pots pillar sempre!”

Foto de castellers universitaris ‘maduixots’ la temporada passada
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ARTICLE TÈCNIC
Què pesa un castell de 7?
Els Maduixots hem començat a treure els 
castells de 7 de l’hivernacle més aviat que mai. A 
aquestes alçades de la temporada ja en portem 
5 de descarregats (tres 4d7 i dos 3d7). Sumats 
als de la temporada 2015 (cinc 4d7 descarregats 
i un de carregat, cinc 3d7 descarregats i un de 
carregat, i dos 4d7a descarregats) i als de la 
2014 (dos 4d7 descarregats) en portem 19 de 
descarregats i 2 de carregats. 

És obvi que tant baixos com pinya hem notat el 
canvi dels castells de 6 als de 7 pisos. Tots estem 

d’acord que pesen molt més, i que l’esforç que ha 
de fer la pinya per donar estabilitat als castells és 
molt superior. Per això, volem analitzar amb més 
detall el pes i les mides de tots els components 
dels primers castells de 7 d’aquesta temporada: 
el 4d7 descarregat a Vilafranca el 17 d’abril i el 
3d7 descarregat a Olot per Sant Jordi.

En les següents taules podem veure el pes i 
l’alçada (fins a espatlles) de tots els components 
del tronc i el pom de dalt d’aquests dos castells:

3d7 (Olot, 23 d’abril de 2016)
Rengla Plena Buida

Enxaneta 25
Aixecador 19
Dosos 29 35
Quarts 51 55 46
Terços 72 72 70
Segons 101 87 75
Baix 90 86 65
Pes que suporta el baix 268 246 223
Pes que suporta la Pinya 737
Pes Total del Castell 978

4d7 (Vilafranca del Penedès, 17 d’abril de 2016)
Rengla Enx. Rengla dos A Rengla dos B Rengla Acotx.

Enxaneta 25
Aixecador 17
Dosos 43 35
Quarts 51 55 55 45
Terços 70 72 72 70
Segons 75 86 101 87
Baix 65 88 90 86
Pes que suporta el baix 228 245 256 230
Pes que suporta la Pinya 959
Pes Total del Castell 1288

PESOS EN QUILOGRAMS
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El primer que destaca es la diferència de pes 
de les rengles en un mateix castell. En el tres, 
per exemple, la rengla (que porta el dos tancat i 
aguanta sola el seu pes) pesa més que la buida 
i la plena (que comparteixen el dos obert). En el 
4, en canvi, totes les rengles comparteixen amb 
una altra un dos obert, però tot i així, les rengles 
per on pugen els dosos pesen considerablement 
més que les rengles per on pugen l’enxaneta 
o l’acotxador. Això és així perquè, a l’hora de 
dissenyar el tronc, els castellers més forts (i per 
tant, més pesats) ocupen les rengles per on ha 
de pujar i baixar la canalla més gran.

En canvi, les alçades estan molt més equilibrades, 
amb una diferència màxima de 5cm entre una 
i altra rengla del mateix castell, per tal que la 
diferència d’alçades no faci desestabilitzar el 
castell en qualsevol dels seus pisos. Quadrar 
alçades i pesos acaba essent tota una obra 
d’enginyeria que fa l’equip de troncs per garantir 
la seguretat del castell. 

De mitjana, cadascun dels dosos aguanta sobre 
seu uns 21kg de pes; els quarts, vora 40kg; 
els terços uns 90kg; els segons més de 160kg; 
i els baixos, més de 240kg. Afortunadament, 
una pinya que treballi bé pot alliberar el baix de 
gairebé un terç del pes total que suporta (podeu 
veure un experiment sobre això al programa 
“Quèquicom” de TV3 emès el 30/09/2011 amb 
el títol “Castellers: pinya, força i manilles” i 
disponible al 3alacarta.

En total, la pinya aguanta més de 730kg en el 
3d7 i gairebé una tona en el 4d7, sense comptar 
el pes dels baixos. L’enxaneta, per altra banda, 
toca el cel gairebé a 9m d’alçada.

El següent repte per l’equip de troncs és 
alleugerir aquests castells, aconseguir fer-los 
amb castellers que pesin menys a cada pis. És el 
pas previ per pujar un pis més i portar l’enxaneta 
més a prop del cel.

alçades en metres

3d7 (Olot, 23 d’abril de 2016)
Rengla Plena Buida

Enxaneta 1,05
Aixecador 0,89
Dosos 1,10 1,18
Quarts 1,36 1,32 1,31
Terços 1,45 1,47 1,48
Segons 1,55 1,49 1,51
Baix 1,39 1,44 1,42
Alçada total rengla 8,79 8,84 8,84

4d7 (Vilafranca del Penedès, 17 d’abril de 2016)
Rengla Enx. Rengla dos A Rengla dos B Rengla Acotx.

Enxaneta 1,05
Aixecador 0,90
Dosos 1,19 1,18
Quarts 1,36 1,42 1,32 1,32
Terços 1,44 1,45 1,47 1,48
Segons 1,51 1,47 1,55 1,49
Baix 1,42 1,42 1,39 1,44
Alçada total rengla 8,87 8,90 8,86 8,86



2016 2015
28 Assajos
15 Dimarts
13 Divendres
9 Actuacions

66
74

Dimarts

(15)

(14)

90
93
Divendres

(13)

(14)

75
83

Assajos
Dimarts+Divendres

(28)

(28)

28 Assajos
14 Dimarts
14 Divendres
9 Actuacions

Quants som? 
els primers 37 dies de Castells 
de la temporada 2016

95

96
Actuacions

(9)

(9)

114

67

P4+P4xs+P4c 4d7, 3d7, 5d6, P5, 2xP4
Blanes 30/04 

4d6, 3d6, 3d6, 2xP4
Vilafranca 01/05 

P4+P4xs, 5d6, id4d7, id4d7, 7d6, id2d6,P5, 3xP4
Tordera 25/04 

132
P4+P4xs, 4d6, 3d6, 3d6a, P5, 2xP4

Rubí 24/05 
73

164
168

Maduixots
Amb almenys una 
assistència a 
assaig o actuació

(38)

(38)

100%
Laura Blasi
Gerard Moral

100%
Marc Ruiz
Marc Vila
Roberto Moral

P4 34+2+1+1

P4
xs

3

4d
6

4

3d
6

4+0+2+1

3d
6a

4

4d
6a

4
5d

6

2

2d
6

1+0+1+0

P5 3+1+1+0

4d
7

3

3d
7

3

Estat de la temporada 37 dies de Castells:
Descarregats+Carregats+Intents Desmuntats+Intents
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EL MADUIXOT RESPON

SÍLVIA LOPEZQuan i per què t’has fet 

Maduixot?Encara estic provant, però és per la 

meva germana bessona, que està aquí.
Què en sabies dels castells 

abans de ser Maduixot?
No gaire (riu)

Un somni o desig per la 

colla…Que millori i que prosperi molt

BERNAT SANJUAN

Com i per què t’has fet 

Maduixot?
Perquè sempre m’havien agradat els 

castells i quan vaig veure l’oportunitat 

m’hi vaig apuntar.

Què en sabies dels castells 

abans de ser Maduixot?

Res
 
Un somni o desig per la 

colla…
Seguir creixent

SERGI LLORETQuan i per què t’has fet 
Maduixot?Jo em vaig fer maduixot fa 2 anys i 

pico perquè el meu amic Pol es va fer 

maduixot i em va incentivar a entrar a la 
colla.
Què en sabies dels castells 
abans de ser Maduixot?
No gaire, no gaire... En sabia una mica, 
però no ho coneixia massa bé.
Un somni o desig per la 
colla…Poder consolidar els castells de 7 

aquesta temporada

TITUS (CARLES CARRO)

Quan i per què t’has fet 

Maduixot?
Sempre m’havia interessat molt el 

món casteller i mai havia pensat que 

formaria part d’una colla, i quan van fer 

la colla aquí a la comarca no m’ho vaig 

pensar dos cops.

Què en sabies dels castells 

abans de ser Maduixot?
Bastant bàsic, de veure’ls per la tele i 

poc més.

Un somni o desig per la 

colla…
Que duri tota la vida

2016 2015
28 Assajos
15 Dimarts
13 Divendres
9 Actuacions

66
74

Dimarts

(15)

(14)

90
93
Divendres

(13)

(14)

75
83

Assajos
Dimarts+Divendres

(28)

(28)

28 Assajos
14 Dimarts
14 Divendres
9 Actuacions

Quants som? 
els primers 37 dies de Castells 
de la temporada 2016

95

96
Actuacions

(9)

(9)

114

67

P4+P4xs+P4c 4d7, 3d7, 5d6, P5, 2xP4
Blanes 30/04 

4d6, 3d6, 3d6, 2xP4
Vilafranca 01/05 

P4+P4xs, 5d6, id4d7, id4d7, 7d6, id2d6,P5, 3xP4
Tordera 25/04 

132
P4+P4xs, 4d6, 3d6, 3d6a, P5, 2xP4

Rubí 24/05 
73

164
168

Maduixots
Amb almenys una 
assistència a 
assaig o actuació

(38)

(38)

100%
Laura Blasi
Gerard Moral

100%
Marc Ruiz
Marc Vila
Roberto Moral

P4 34+2+1+1

P4
xs

3

4d
6

4

3d
6

4+0+2+1

3d
6a

4

4d
6a

4

5d
6

2

2d
6

1+0+1+0

P5 3+1+1+0

4d
7

3

3d
7

3

Estat de la temporada 37 dies de Castells:
Descarregats+Carregats+Intents Desmuntats+Intents



12

RAMON PICAS

TROBA EL MADUIXOT
Troba el maduixot amagat a cada foto!

DOLORS NOGUERAS

BENJAMÍ ALVARADO
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ELS ANIVERSARIS DEL MES

JUNY 2016

1
Laura Canales
Patricia Alemany

2 Roger Salichs
3

4

5

6

7 Sara Osuna
8

9

10

11

12

Albert Maynou
Leire Puigvert
Mar Puigvert
Patricia Nubiola

13

14

15

16

17

18

19
Carolina Gil
Pere Torrent

20

21

22

23

24

25

26 Júlia Crossas
27 Josep Lluís Arcos
28

29

30 Jordi Burcet
31

JULIOL 2016
1

2 Júlia Fontseca
3

4 Marçal Robert
5

6

7 Mònica Comas
8

9

10

11
Queralt Ruiz
Felix Jiménez

12

13 Lluís Maria Mora
14

15 Marta Tarridas
16

17

18

19

20 Laura Grau
21

22

23

Conxita Celaya
Jaume Vivas
Queralt Alvarado

24 Ana De Fez
25

26 Jordi Casals
27 Aina Soler
28

29

30 Marc Vila
31

AGOST 2016
1

2

3

4

5

6
Emili Montfort 
(pare)

7

8 Mª Esther Soler
9

10

11

12

13 Adrià Puigvert
14 Sonia Coma
15

16

17

18

Oriol Castell
Andrea Almenta
Adriana Puigvert

19

20

21

22

23

24

25 Adoración Villanueva
26

27

28

29

30 Maria Rovira
31 Sergi Mora
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CONCURS INSTAGRAM
Guanyadors del concurs d’Instagram


