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CANALLA
Dormim a l’escola!
nos un vídeo! Quan vam aconseguir
obrir els ulls del tot vam esmorzar,
vam fer jocs de bon dia, vam recollir...
i vam emprendre camí cap al parc
d’aventura de Santa Susanna (amb
l’ajuda dels cotxes d’algunes mares i
alguns pares). Allà ens vam enfilar
pels arbres com micos i vam riure molt,
molt, molt (hauríeu de veure el cap
de colla fent-nos riure des de dalt de
l’arbre). L’alçada, lògicament, no ens
va espantar, i fins i tot els més peques
van poder fer el mateix circuit que els
més grans. Després, vam dinar allà i
vam anar al bosc a fer una dinàmica
sobre les nostres pors. Les vam poder
escriure i les vam guardar en un sobre
per deixar-les enrere i superar-les perquè:
el somni que ens impulsa és més fort
que la por! Després, les vam llegir
sense dir de qui eren i entre tots i totes
vam buscar solucions i consells. És
normal que tinguem pors i angoixes
però el que hem d’aconseguir és superarles i què millor que fer-ho amb l’ajuda
dels nostres companys i companyes. Per
acabar, vam fer un joc i ens van venir
a buscar per anar a casa a fer una
dutxa i cap a actuació! Si per Palafolls
ens vèieu cansades i cansats ja sabeu
Dissabte, ens en vam penedir una de què era.
micona d’haver anat a dormir tant
tard perquè les caps de canalla ens van Ens ho vam passar molt bé i vam
llevar a les 8 del matí amb la cançó carregar-nos d’energia per fer un gran
“Bon Dia” d’Els Pets a tot volum i fent- final de temporada!
A la canalla ens encanten els castells,
els assajos i les diades, i sabem que
és molt important treballar i treballar
per aconseguir els nostres objectius. Però
també hem de dir que ens agrada molt
la festa i, per això, el divendres 2 de
setembre ens vam quedar a dormir a
l’escola! Va ser una nit molt divertida.
Vam començar fent un amic invisible i
sopant qui no havia sopat a assaig i
s’ha de dir que vam ser molt originals i
que van sortir idees molt maques. Després
vam fer uns jocs de bona nit i vam
dir una cosa que ens havia agradat
molt de l’assaig i una altra que no ens
havia agradat tant. Abans d’anar a
dormir l’equip de canalla amb l’ajuda
de l’Anna i l’Arnau ens van muntar
un cinema i vam veure el documental
“enxaneta”. No hi faltava res, fins i tot
teníem crispetes! I quan va acabar va
arribar l’hora d’anar a dormir. Eren les
3 quan ens vam posar als sacs però
no vam aclucar els ulls fins molt més
tard (s’ha de dir que els més petits ja
feia estona que descansaven). Al final,
després d’unes cançons de bona nit i
molta paciència de la Claudia i la
Noelia vam dormir tots i totes.
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LA CRÒNICA
Crònica d’un estiu ‘maduixot’
La revetlla de Sant Joan marca l’inici de l’estiu; cremem tot allò que ens és sobrer, foragitem els fantasmes i encarem els mesos de calor més lleugers
d’equipatge, sense rèmores, expectants i il·lusionats
del que pot dur el temps de vacances.
És clar que a l’estiu, sinònim de temps de calor, potser intentar bastir castells al forn del migdia no és
la situació més favorable (diguem-ho almenys per
a nosaltres, potser a la zona tradicional que tenen
aquest mal costum des de fa dècades ja ho tenen
interioritzat que ha de ser així), i realment, la dia-

da de Vilassar de Mar va estar marcada per
la intensa xafogor i calorada en una plaça poc ombrívola (per ser generosos). No fou d’estranyar que
les forces, els ànims, o els castells (o tot en un) es
fonguessin ràpidament
com qualsevol glaçó
de gel que estigués
fos, intent (en và) de
refrescar qualsevulla
matèria líquida. El primer intent de 4d7 es va
fondre doncs emmig
de les camises blaves
dels Capgrossos que
ens ajudaven a la pinya tot recordant-nos
el blau marí de la platja
que teníem a escassos
100 metres, on potser
realment voldríem estar. Per confiança i perquè sí, perquè volíem
mostrar que sí que sa4d7 Vilassar de Mar
bem construir castells de
7, el segon intent del 4d7 sí que es va enlairar i bastir
completament. Les forces no van donar per més, i
vam renunciar així al 3d7 i a un possible intent de
4d7a. La torre de 6, castell comodí aquest estiu (fins
a mitja dotzena completats a la primera) va permetre
sortir amb un petit segell de qualitat.
En una plaça altmaresmenca que sembla que ens

estima, a Canet, el 4d7, a la primera ronda i al
primer intent, fou molt més celebrat que no pas el
4d7 bastit al matí; és clar que a l’ombra, i una mica
més de fresqueta, i amb una plaça del tot entregada, tot es veu molt millor. Que no falti mai Canet en
el calendari maduixot sota sol·licitud de dimissió de
l’encarregat de planificar la temporada.

Una fotografia, un 4d7 al
capvespre, a contrallum,
el millor castell de la Diada, és la imatge de record
d’un viatge a l’Empordà, a

Empúriabrava, el dia
del Carme, festivitat dels
mariners. El bagatge, la
maleta dels castells de 7
(especialment el 4d7), es
va omplint de mica en mica,
quasi sense fer soroll, però
amb un bon pes al damunt.

Coets de mil i un colors,
traques, soroll, focs d’artifici, màxima expressió de
l’estiu blanenc. El 4d7 es va
4d7 Empúriabrava
aixecar amb èxit sí, però el
4d7 amb l’agulla es va apagar com aquell coet que
després d’enfonsar-se dins l’aigua, no pot remuntar i
queda irremeiablement xop i impossibilitat d’esclatar.

Castell de 7 per la Festa Major de Blanes, però
amb una penyora en forma de caiguda que arrastraríem més del que haguéssim desitjat.

L’estrena d’una plaça com la de Sant Pol (que
potser també en un futur la podríem considerar pràcticament com a pròpia) sempre és benvinguda i il·
lusiona el personal. Castells amb vistes al mar. El
llast de l’intent del dia anterior no va permetre repetir
castell de 7. Deute pendent.
Enmig de bodes i celebracions i barraques, castells
de 6 en un bon ambient de Festa Major a

Santa

Susanna (altre deute pendent en forma de des-

carregar castells de 7 per Festa Major) i intents de 7

desmuntats a Malgrat. Si realment tenim algun
deute pendent és bastir castells de 7 a Malgrat i

Tordera.

No perquè Santa Susanna i Palafolls
(els altres dos pobles on no hem bastit completament encara cap castell de 7) no siguin també deutes pendents sinó perquè per l’històric de castells de
7 desmuntats, i per la manera com s’han hagut de
desmuntar qualsevol de les dues poblacions ja mereixerien haver vist un castell de 7 ‘maduixot’ (o nosaltres ens mereixeríem haver bastit algun castell de
7 en alguna d’aquestes dues poblacions). Semblava
que la història es podria repetir aquest mes d’agost
respecte el mes d’agost de l’any passat, intents desmuntats de 4d7 en diades de Festa Major, més sag-
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nant aquest any si cap encara ja que el 4d7 s’havia
sovintejat sense masses problemes al mes d’abril i a
finals de juny i juliol. Això sí, tot i que potser va passar desapercebuda, sí que de la diada de Tordera cal
apuntar la recuperació del 5d6 (que posteriorment
ha estat present en pràcticament totes les altres diades), imprescindible si és que es volen apuntar nous
reptes en forma de sumar més pisos.
Afortunadament la diada de Pineda fou redemptora en tots els sentits, bastint de nou el 4d7 a 1ª ronda
i en el primer intent, i permetent intentar el 3d7 que
es va poder recuperar amb èxit després de mesos
de no poder-lo dur a plaça. I també eren els primers
castells de 7 ‘maduixots’ bastits a Pineda. Orgull
‘maduixot’ davant dels padrins Capgrossos que com
aquell qui res, ens van plantar un parell de castells
de 8.

Estranya va ser la diada de Palafolls; marcada
fora de les dates de la Festa Major pròpiament dita,
no anunciada tampoc en el programa de Festa
Major (tampoc la trobada gegantera), en solitari (mai
millor dit), i en la penombra, potser es va acostar
més al que entenem per un assaig casteller que no
pas a una diada castellera de festa major. Segur
que els palafollencs de la colla no la van acabar de
gaudir (potser va intervenir algun mal auguri de la
veïna vilanova?); caldrà replantejar la diada perquè
qualsevol plaça de qualsevol poble ‘maduixot’ es
mereix una bona diada de la colla castellera que
actua en plaça pròpia.
L’estiu ja s’ha acabat però. Ara arriba la tardor. On
els fruits es fan madurs i on la collita pot esdevenir
un èxit sols que s’endevini el moment exacte, aquell
punt on el fruit no està passat ni faltat de maduresa
per trobar l’equilibri exacte entre dolçor i amargor,
d’iniciar la verema o l’aplegament, segons el cas.
Tant de bo puguem aixecar als altars la collita del
2016…

Tancant la pinya del 3d6a de Palafolls

Pd5 Pineda de Mar

Els músics a Pineda
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ARTICLE TÈCNIC
Aproximació tècnica al 5d7
En aquest article ens aproximarem a un castell que
estem treballant amb molta il·lusió a assaig aquesta
temporada: el 5d7.

El cinc: estructura composta
Normalment separem les estructures castelleres
en 3 grans grups. Les estructures simples son el
pilar, la torre, el tres i el quatre. Les estructures amb
agulla son aquelles formades per una estructura
exterior i un pilar al mig. Les estructures compostes
son aquelles formades per dos o més estructures
simples (hi ha qui englobaria les estructures amb
agulla també dins les compostes).

La torre porta dos dosos tancats, un a cada rengla.
Cada dos puja i baixa per la seva rengla. L’acotxador
i l’enxaneta pugen per rengles oposades i es creuen
dalt el pom per sortir per l’altra rengla. La rengla per
la que puja l’enxaneta (i baixa l’acotxador) s’ano
mena rengla carregar, i la rengla per la que puja
l’acotxador (i baixa l’enxaneta) s’anomena rengla
descarregar.

Modernament hem vist noves estructures compostes
com el set, el nou (que ja vam tractar en un altre
article), o fins i tot altres menys ortodoxes com el
sis, el vuit, el deu o el dotze. Tot i això, sembla que
l’única estructura composta que es feia als inicis del
món casteller era el cinc.
El cinc es una estructura composta que resulta al
combinar un tres i una torre. Es basteix el tres com ho
fem normalment, i a una de les columnes del tres s’hi
enganxen dues persones més formant una estructura
de torre. La combinació de les dues estructures fan
necessaris canvis respecte les estructures simples
per tal d’encaixar-les correctament.

La canalla: dos poms, dues aletes

Les estructures compostes acostumen a portar més
d’un pom de dalt, un per cada estructura, que corona un/a mateix/a enxaneta. Mirem com es formen els
poms a les dues estructures per separat (tres i torre)
i com es combinen al cinc.

Esquemes dels poms de la torre, el tres, i com es combinen al
cinc.

Poms del 5d6 a la Festa Major de Pineda

El tres porta un dos tancat que puja i baixa per
la rengla principal del castell (que anomenem
simplement “la rengla”). L’altre dos, puja per la rengla
anomenada plena, i estira el peu dret per col·locarse obert entre plena i buida. B a ix a t am b é per
la plena. L’acotxador pu
ja per la bui
da, estira el
peu dret per col·locarlo sobre el dos tancat, i queda
col·locat sobre els dosos, mirant cap a la plena. És
per la plena que puja l’enxaneta on es troba l’aco
txador de cara, col·loca el peu esquerre a l’esquerra
de l’acotxador, i creua el peu dret per col·locar-se
sobre seu. Un cop feta l’aleta, aixeca primer el peu
esquerre per sortir per la rengla.
Al cinc, els dosos pugen i es col·loquen igual que a
les estructures per separat, amb l’única diferència
que els dosos de la torre s’agafen al dos tancat sobre
la rengla, a més d’agafar-se entre ells. L’acotxador
del tres puja, es col·loca, i baixa igual que en un tres
normal. L’enxaneta pujarà per la plena, i després de
fer la primera aleta sortirà de l’estructura de tres
per la rengla, però en comptes de baixar es dirigirà
cap al pom de la torre. Allà l’esperarà l’acotxador
de la torre. Si aquest acotxador pugés per la
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rengla descarregar, igual que en una torre normal,
al col·locar-se tirant el peu dret quedaria de cul a
l’estructura del tres, per on ve l’enxaneta. Al col·locarse l’enxaneta amb el peu esquerre i estirar el dret,
quedaria envacalcat sobre l’acotxador al revés. Per
evitar-ho, l’acotxador de la torre pujarà i baixarà per
la rengla carregar. D’aquesta manera, quedarà de
cara a l’enxaneta quan acabi de fer la primera aleta,
que podrà encavalcar l’acotxador i sortir per la rengla
descarregar.

La pinya: com encaixar el tres i la
torre
Quan veiem des de dalt la pinya del cinc hi identifiquem
molt ràpidament el nucli del tres. Si ens hi fixem una
mica més, veiem que als costats del primeres mans de
la rengla es dibuixa el nucli de la torre. Com combinem
les pinyes del tres i de la torre per tancar la pinya del
cinc?

Al tres, prescindirem dels rengles de vents a costat
i costat de la rengla. Aquest espai l’ocu
paran els
laterals de la rengla. Només hi cabran una o dues
persones, ja que quedaran encabits entre els laterals
de la plena i la buida per una banda, i els laterals de
la torre per l’altra. Cal que siguin una mica més alts i
forts que la resta de laterals, per poder arribar bé al
segon i donar estabilitat.
Per part de la torre, prescindirem del rengle de vents
d’un dels costats, ja que aquest espai estarà ocupat
per l’estructura del tres. En aquest mateix costat
tampoc ens hi cabran tots els laterals, així que n’hi
posarem un o dos, a poder ser els més prims per tal
de deixar espai als laterals de la rengla. Entre aquests
laterals i les mans de la torre no quedarà un angle tan
obert, així que els rengles de diagonals en aquest
costat tampoc ens faran falta. Això vol dir que els segons
de la torre tindran el suport d’un lateral per una banda, i
d’un lateral i un diagonal per l’altra, de manera que
els diagonals hauran de procurar no fer gens de
pressió si no és necessari, per tal d’equilibrar les
forces d’un costat i de l’altre. Per últim, els baixos de
la torre no estaran totalment encarats, sinó que es
giraran lleugerament cap a la rengla del tres. Això
permetrà disposar de més espai perquè els laterals
de la torre treballin més còmodament.

Esquemes de les pinyes de la torre, el tres, i com combinen al
cinc. Les peces en blanc a les estructures simples no les podrem
fer servir al cinc

Darrera de la rengla del tres hi haurem d’encabir
el nucli de la torre. Els primeres mans quedaran
encabits entre els baixos de la torre. Per tant,
només hi cabran una o dos persones al rengle
de mans, que hauran d’aguantar sols el pes de la
rengla més pesada de tot el castell. Darrera d’ells,
ja hi trobarem els vents de la torre. Aquest espai que
ocupen els primeres mans entre els baixos de la
torre, fa que s’hagi de prescindir de l’agulla de la
torre i, per tant, tots els laterals de la torre hagin de
fer de laterals-agulla.
Per altra banda, haurem de treure gent del costat de la
torre que contactarà amb el tres, i del costat del tres
que contactarà amb la torre, per tal d’encaixar les
estructures.
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Pinya del 5d6 a la Festa Major de Pineda, amb només els
nuclis tancats.

En conclusió, tenim canvis respecte a les estructures
simples i rengles que s’han d’acostumar a treballar
amb menys cordons. Per això, és important que siguem
molta gent als assajos, per tal de practicar aquests
canvis i portar el castell a plaça tan bon punt el
tinguem ben preparat.

ARTICLE MUSICAL
La banda sonora d’una actuació castellera
Les diades castelleres es componen, majoritàriament, de tres rondes de castells i pilar.
Aquest és un fet que ve marcat i que a cap de
nosaltres se’ns acudiria discutir.
De la mateixa manera, una diada castellera té,
també, la seva banda sonora predefinida. Fem
un repàs de les músiques que podem escoltar
en una diada castellera.

Entrada a plaça.

Els castells es fan a plaça i a les places hi hem
d’entrar. Doncs fem-ho saber! El Toc d’entrada a
plaça és una tonada alegre i festiva que anuncia
l’arribada dels castellers a plaça. Nosaltres
la toquem, majoritàriament, amb els pilars
caminants. A vegades, però, també l’hem tocat
quan hem arribat a plaça en cercavila.

Toc de castells.

És la tonada per excel·lència del món casteller.
Tots la coneixem, la sabem identificar i, fins i tot,
la cantem. Als castellers els és de molta utilitat
escoltar-lo per saber per on va el castell. Per si
no us hi heu fixat mai, es compon de 5 parts:
Inici. És un toc d’atenció que avisa que
comença quelcom important. Es tracta del “SOL,
SOL, SOOOOOL” del principi.

Pujada. És la melodia que toquem mentre
el castell s’està carregant. L’anem enllaçant
i repetint fins que es munta el pom de dalt i
l’enxaneta es disposa a creuar i fer l’aleta.

poder celebrar que l’hem descarregat.
Sortida. Són les notes que indiquen que tot ha
anat perfecte. Una escala que diu que hem fet
la feina que ens havíem proposat. De sortides
n’hi ha dues, la “curta” i la “llarga”. De moment,
els Maduixots toquem la “curta”, que és la que
es toca pels castells de 6 i 7. Però a partir del
2d7 ja podrem tocar la llarga. Un secret: l’hem
començat a assajar.

Toc de vermut

Un cop acabada l’actuació, i per celebrar que
tot ha anat bé, no pot faltar el Toc de vermut.
És el moment de relaxar-se i celebrar les fites
assolides a la diada. Els grallers i timbalers
ens posem en rotllana al centre de la plaça,
tots junts, de totes les colles, i us regalem una
petita festa. Alguns castellers aprofiten per
carregar-se alguna canalla (o no tant canalla) a
les espatlles i ballar al voltant dels músics. Per
nosaltres, els músics, és un moment màgic. És
el nostre moment. Després del Toc de Vermut
sempre toquem algunes peces més per allargar
la celebració.
A part d’aquests, que són els que més acostumem
a tocar, també hi ha el Toc de Matinades que els
grallers i timbalers (acompanyats de castellers i
altra gent) toquen els dies de Festa Major, ben
aviat al matí, pels carrers del poble per despertar
els veïns.

Aleta. És el toc d’atenció que indica que el
castell s’ha carregat. Anem alternant dues notes
amb les gralles acompanyat del redoble del
timbal per avisar que l’aleta és a punt de produirse; i és llavors, quan l’enxaneta estira els dits
per tocar el cel, que esclata la plaça i nosaltres
entonem una nota que esclata en eufòria, el
SOL.
Baixada. La feina no s’acaba amb l’aleta,
sinó que cal descarregar el castell i els músics
acompanyem la baixada. Les primeres notes
acompanyen el descens de la canalla, suau, a
poquet a poquet. I de seguida ens afanyem a
descarregar-lo, amb els companys del tronc, per

Els músics de la colla
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ESTIU MADUIXOT 2016
(astronòmicament parlant: 21 de juny - 21 de setembre)

LA NOSTRA EFICIÈNCIA

AMB QUI HEM ACTUAT?

TIPUS D’ACTUACIÓ

EXHIBICIONS

castells

MISCEL·LÀNIA
HA ESTAT UN ANY...
El passat dia 11 de setembre vam poder compartir la última diada amb en Santi Garcia, membre de pinyes,
que ha marxat a Hawaii a estudiar. Abans de marxar, però, ens va dedicar unes paraules a facebook que tots
vam poder veure. Les reproduïm a continuació, a mode d’homenatge per un membre de la colla que marxa
per tornar, algun dia, i que trobarem a faltar fins que arribi el moment de retrobar-nos.

Benvolguts maduixots :
Ha estat un any a la colla.
Un any de novetats i sorpreses..
Un any d’aprenentatge i estudi..
Ha estat un any de integració..
Un any de passar fred i calor..
Un any de viatjar i conèixer l ocs nous..
Un any de “camarero” a l’autocar..
Un any coneixent noves amistats..
Ha estat un any d’esforç..
Un any amb instint de superació..
Un any de grans moments i altres no tant bons..
Un any de “Andrea treballa”..
Un any patint per a fer una feina en grup..
Ha estat un any de diversió..
Un any d’assolir nous reptes..
Un any de “un pis més”..
Ha estat un any de sopars i xarrups.. (uns mes que altres)..
Un any de riure i patir en equip..
Un any d’objectius comuns..
Un any de treballar fins a la matinada..
Ha estat un any de motivació..
Un any d’alegria assolint objectius..
Un any aprenent nous valors..
Un any de ho hem fet, ho sabem fer i ho farem..
Un any de passió per els castells.
En resum, ha estat un any meravellós!!!
Per això, només puc dir MOLTES GRÀCIES A TOTES I A TOTS, PERQUÈ HA ESTAT UN ANY MADUIXOT..
Santi Garcia

FINS AVIAT!
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TROBA EL MADUIXOT

Troba el maduixot amagat a cada foto!

JAUME VENTURA

“MICKY ÒPTICA”

ROGER LLORET
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Joan Soler
Jan Torrent

24
25

Sheila Serrano

26

22

Jordi Galcerán
Miriam Marré
Marina Gibert

23
24
25
27

28
30

Francesc Gil

26

27
29

21

Raul Ros
Glòria Reyes

28
29
30

Naiara Olmo
Irena Baburés
Montse Estragué
Natalia Alias
Alex Garcia
Ramon Bigas
Laura Blasi

Mercè Verdura

14

15

18

21

Alba Arcos

12

18

Ivet Taure

Felix Jiménez

8

17

20

Maria Dolors Serra
Sergi Matas

Cristina Barraquer

18

21

Emili Montfort Gil

22
23
24
25

Màrius Arias
Miquel Gonzàlez
Sergi Fuentes
Carlos Guimarães
Hèctor Montero

26
27
28
29
30

Núria Vives
Patricia Castilla
Albert Comas

31
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CONCURS INSTAGRAM

Guanyadors del concurs d’Instagram

14

