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Moltes vegades hem sentit parlar de l’au fènix. Es tracta d’una
llegenda mitològica, en la qual una au ressorgeix de les seves cendres
i s’enlaira. És una metàfora de la resurrecció quan tot sembla perdut.
S’han escrit llibres i s’han rodat pel·lícules sobre el tema. La sensació
que la colla deixa de la temporada 2005 és una mica com el vol del fènix.
Fins al mes de maig la l’estat de la colla era una mica penós;
poca gent als assajos, actuacions més bé forçades, desunió entre membres... Ningú no podia esperar aquesta segona meitat de temporada.
Però la colla fènix ha demostrat una vegada més a tothom que la seva
fortalesa supera a vegades la percepció dels propis castellers. La segona meitat de la temporada ha estat, sense cap dubte, la millor de la nostra història. Les sensacions que transmetien els castells al llarg dels
assajos començaven a ser molt bones. Castellers de canalla que baixaven a dosos, dosos que baixaven a quarts, l’experiència de molts
castellers ja bregats en castells de 7 i el bon rendiment que donaven les
noves incorporacions han estat la clau. Els castells no tremolaven, es
veien segurs. Sincerament, no pareixien fets nostres. Els Castellers de
Mallorca estam habituats a patir, a descarregar els castells al límit, a viure
la sensació de no creure’ns com ho hem aconseguit. Quantes vegades
hem hagut d’explicar a gent del públic que, tot i que ho sembla, nosaltres
sabem que els nostres castells no cauen mai (o quasi mai, és clar). En
aquest fi de temporada ens hem de felicitar, sense vergonya i sense modèstia, d’haver brodat les actuacions. Haver descarregat tots els castells
de la gamma de 7, inclosa la complicada torre, marca en la nostra història
un punt d’inflexió, i esperam que sigui per mantenir-nos o per millorar.
Enhorabona al ja excap de colla, Potti, al seu equip, a la directiva i a tots
els castellers. Personalment em qued amb les sensacions de la nostra
diada a Cort. Mirades de confiança, aferrades de germanor, rialles de
satisfacció, plors d’emoció, festa d’eufòria, balls de diversió, converses
sinceres, en fi, un dia d’aqueixos en què un no entén com la colla no té
milers de castellers, i que sent la felicitat de ser-ho.
Aquest moment tan bo de la colla coincideix amb dos canvis significatius. Ens mudam. Ens traslladam al centre de Palma, al nucli
antic. Si havíem de formar part de la història de la ciutat, ja ho feim.
Som on foren els romans, els almoràvits, els jueus, els catalans... Allà
on es va anar escrivint el nostre present és on nosaltres podem
començar a escriure el nostre futur en la història del centre de Palma.
L’altre canvi és el de cap de colla. L’Amunt desitja tota la sort del món
a Josep Joan Cànoves en la tasca que tindrà els dos propers anys. I els
castellers... ja ho sabeu...Força i Amunt!
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PARAULES DEL PRESIDENT
Joan Alemany

Balanç d'un any
Benvolguts castellers i castelleres la novena temporada de la nostra colla s‘ha acabat. El balanç és molt bo, jo
diria que engrescador, es miri des del punt de vista que es
miri.
Comencem pels castells. Ja hem descarregat tres
vegades la torre de set i a Barcelona férem la millor actuació de la nostra curta però activa història (5d7, 2d7, 3d7 x
sota i vano amb dos pilars de 5).
No voldria oblidar els viatges de la colla, que aquesta
temporada han estat dos, la qual cosa ha repercutit fortament en la nostra tresoreria.
En el viatge a Granollers ens divertírem de valent, amb
la festa de blaus i blancs. La nostra colla es va dividir en
aquests dos colors i participàrem en moltes proves, a
destacar el castell de caixes de refresc on na Carme
Alcover aconseguí la segona plaça pujant damunt 31 caixes. El viatge a Barcelona fou més casteller.
La nova temporada 2006 ha començat amb una sèrie
destacada de novetats:
En primer lloc tenim nou Cap de Colla. Desig molta sort a
J.J. Cànoves i a la seva Tècnica. Sapigueu que la
Directiva i tots els castellers estan a la vostra disposició
per tal d’aconseguir els millors castells i les millors diades
castelleres. També vull agrair a Jordi Segura que es presentàs a l’elecció de cap de colla, tots els castellers
sabem que sempre podem comptar amb tu.
En segon lloc, ja tenim local, després de molt de temps
de buscar-lo ja el tenim. Ja sé que és amb condicions i
que no és nostre, però hem d’entendre que és una primera passa, és una prova d’un any i després decidirem. La
idea és assajar les noves instal·lacions.
El local de Flassaders té els avantatges següents: localsala de juntes-arxiu-oficina, bar, sala de canalla, sala gran
per a assemblees, etc. Està situat al centre de la ciutat i
és fàcil aparcar. Un dels grans avantatges és poder runir
tot el nostre petit món a un mateix lloc.
Vull agrair a la Directora de Flassaders, Joana Bardina
i a la Vice Maria Barceló, la gran tasca que han fet per tal
que la Colla pugui gaudir del local.
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Amb el nou local tenim tota una sèrie d’objectius: arrraigar dins la barriada, participar en els esdeveniments
socio-culturals d’aquesta, nodrir la colla de castellers de la
mateixa barriada i augmentar, a poc a poc i amb bon criteri, la nostra presència al local.
Per acabar tenim el Desè Aniversari. La Directiva i la
Tècnica estam organitzant tota una sèrie d’actes per celebrar-lo durant tot l’any 2006.
Dinar i festa de celebració del Desè Aniversari, el 12 de
març. Concert, el 14 de juliol. VIII Diada dels Castellers de
Mallorca amb els Minyons de Terrassa i els Al·lots de
Llevant, el 7 d’octubre. Edició d’un llibre “Deu anys fent
castells”. Conferències. Exposició de fotografies. Festa de
la canalla. Excursió amb actuació. Pilars simultanis als
municipis on hem actuat aquests darrers deu anys.
Esper la col·laboració de tots els castellers i castelleres
i que tothom s’ho passi molt bé.
Força i amunt.

PARAULES DEL CAP DE COLLA
Pep Canoves “JJ”

Uns que vénen
Salut a tots, castelleres i castellers, en primer lloc voldria donar-vos l’enhorabona per l’actuació de Sant
Sebastià. Fer un castell de 7 a la primera actuació no és
usual i és un fet positiu per a nosaltres.
Com tots ja sabeu som una tècnica nova bastant jove,
però la majoria de nosaltres ja hem format part d’altres
tècniques. En el meu cas he estat bastantes temporades
cap de pinyes, però el càrrec de Cap de colla és totalment
nou per a mi, com podeu imaginar. Malgrat això tant el
meu equip com jo tenim moltes ganes i molta il.lusió per
seguir tirant la Colla endavant i farem tot el possible per
superar-nos i per assolir nous reptes.
La temporada passada va ser de moment el punt culminant de la nostra història, on vàrem descarregar fins a
3 vegades del 2/7, i ara deveu pensar: aquesta temporada que toca? Castells de 8?. Això ens agradaria a tots,
però no és tan fàcil com dir-ho o escriure-ho.
No convé mirar massa endavant no sigui cosa que travalem amb la primera pedra del camí. Ni tampoc convé
oblidar ni menysprear totes les passes fetes fins ara per la
Colla (del 3/6 fins al 2/7) ja que totes són igual d’importants i són les que ens han permés arribar aquí on estem.
Cada nova temporada s’han de recuperar els castells de
la temporada anterior, i només quan s’ha aconsseguit això
podem mirar endavant, fent les coses ben fetes, sense
pressa, però sense pausa. I què necessitam per aconseguir tot això i poder mirar més enllà? Idò, jo crec que
necessitam ser regulars i continus en l’assistència als
assajos per poder dur un bon ritme durant tota la temporada. Imaginem que fóssim 100 persones a cada assaig!
Està clar que a la gent li agrada fer altres coses i que
la vida no només són castells, però us demano un poc de
compromís, ja que una individualitat no decidirà un castell
però la suma d’individualitats que és el conjunt, sí que és
decisiva i que tots som igual d’importants (pinya, tronc i
canalla) ja que uns no faríem res sense els altres.
En aquesta Colla hi ha potencial per arribar on ens proposem sempre i quan siguem conseqüents amb el que
volem.
Ens veiem als assajos i a plaça.
VISCA ELS CASTELLERS DE MALLORCA!
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PARAULES DE L´EXCAP DE COLLA
POTTI

I altres que se´n van
El temps passa volant, diuen i en menys del que ens
esperàvem tots ja hem tornat a triar un nou Cap de Colla.
Jo, per fi, podré tornar a tenir vida social i a relacionar-me
i no com a casteller, més que res perquè mai no ho he
deixat de ser, però sí com a casteller sense càrrec que és
una cosa que s’agraeix molt.
Han estat dos anys d’alegries, penes, crits, punyalades, mal rotllos, felicitacions, desqualificacions,
abraçades, petons i fins i tot diria de qualque insult. Com
podeu veure, dos anys ben farcits d’emocions que ens
han duit a fer la millor actuació de la nostra història (per
més que els pesi a alguns) i descarregant un parell de
cops el que és ara mateix el nostre castell límit el 2 de 7.
I qui ho anava a dir? Qui diria que a Mallorca podríem
arribar a fer la torre de 7? L’any passat els Al·lots varen
fer-ne callar ja un parell quan la varen carregar. Però els
que l’hem descarregada primers hem estat nosaltres i
hem demostrat un saber fer que ja els agradaria a moltes
colles. Personalment, era com un petit somni això
de fer el 2 de 7 amb el nostre color. El 1999, quan alguns
mallorquins gràcies al Serrallo vàrem carregar la nostra
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primera torre de 7 (de color blau marí, però) no pensàvem
que tardaríem “tan poc” a poder fer el mateix amb el nostre color i menys a descarregar-la amb la seguretat que
vàrem demostrar.
Ara, amb en JJ ja al càrrec, acaba una època i en
comença una de nova. Acaba una època que podrem
recordar amb la felicitat d’haver seguit fent créixer la colla
i arribar a fites noves i difícils, amb el bon record de tota
la gent que ens ha ajudat a arribar on hem arribat, amb la
“Haka” de la diada i la de Barcelona, amb la torre descarregada a Manacor, amb els amics que hem fet fora i dintre de l’illa i amb tot el seguit de coses de les que et fan
somriure o tenir un bon comentari quan xerres amb la
gent de la colla. I en comença una de nova que espero
que sigui millor que aquestes que hem deixat enrere.
Gràcies a tots per suportar els meus crits i les meves
dèries aquests dos anys. Gràcies a tots per fer arribar la
colla al més alt que mai ha arribat. Gràcies!

UN OBJECTE APRECIAT
Aina Castells

Obscura i brillant, dèbil, potent, opaca, lluent, rústica i
elegant.
Es tracta d’un instrument construït amb un tub de fusta
d’uns 27 cm de longitud.
Té la forma allargada però l’amplada canvia, ja que a la
part superior és molt estreta i de cada vegada s’eixampla
més i forma una espècie de con molt allargat i sense
punta. Aquest tub està rematat per quatre anelles de
plata: tres a la part inferior i una a la part superior. Te, a
més a més, vuit forats perfectament circulars: sis a la part
frontal (un de més gran) i dos repartits als costats laterals.
A sota d’aquests sis forats frontals es pot observar la
signatura de l’artesà que l’ha construïda, gravada a la
fusta i, a més del nom, hi apareix el poble de procedència
de l’instrument: Vilanova.
Perquè l’instrument pugui sonar, s’hi ha d’acoblar dues
peces més. Una és el tudell, metàl·lic, i en aquest hi ha
una canya de doble llengüeta, fermada amb un fil i tefló,
anomenada inxa.
El material amb què està fet l’instrument s’anomena
“granadillo”, que és la fusta extreta del ginjoler.
Aquest màgic instrument fa que en tocar-lo et transportis
a temps remots, devers l’Edat Mitjana. En les actuacions
et fa sentir com un joglar enmig d’una festa d’aquell
temps, o en el carrer enmig d’un mercat.
El seu rústic, un poc dissonant i potent so dóna energia i ànims per a l’enlairament d’un castell i omple i romp
el silenciós i concentrat ambient.
També aporta alegria després o abans de les actuacions amb les seves juganeres melodies.
És signe també d´els nostres orígens, ja que trobam
instruments iguals o similars en altres llocs dels Països
Catalans.
Amb tot i això fa que la gent del nostre territori ens
apleguem de tant en tant, ens relacionem i seguim amb la
nostra unió, amb la nostra història.
Tot això cap dins un instrument, dins una melodia, dins
una gralla.
Aina Castell
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L'AMETLLA I EL CASTELL
Albert "Krilin" Garcia

Sempre m’ha sorprès veure la quantitat de classificacions que hi ha per una cosa tan típica nostra com és
l‘ametlla: segons formes, mides, procedència, qualitat...
I això me feia pensar: amb tants de tipus, com se sap
quines són les millors ametlles?
Vet aquí, que amb el temps me vaig trobar amb la
mateixa tessitura amb un tema molt diferent... els
Castells. Sí, sí, aquí ho exposo: qui és millor casteller?
Aquell nin/a que puja sense por i fa l’aleta, aquell adolescent que aguanta enmig del tronc les sotragades que li
arriben de la canalla o les que li fa arribar la pinya o són
aquells que ningú mira perquè estan massa avall i fan la
base anònima de tota l’estructura?
Supòs que deu ser tot tan relatiu com a les ametlles;
aquells a qui agraden les grans i vistoses deuen preferir la
canalla que corona el castell a la part més alta i cridanera;
els que prefereixen les ametlles amb més gust que forma,
igual prefereixen els castellers del tronc, amb aquella
estètica de força i concentració; jo, personalment, soc
d’un altre gust, de quin? Per a mi, la millor ametlla està
entre les que ja han caigut de l’arbre i es queden a la
terra, que tothom sap que existeixen però ningú mira.
Esper no ofendre a ningú (sol passar..), però, sens dubte,
la millor no és la més gran, ni la més gustosa, ni tan sols
la que surt de la millor flor, sinó una molt diferent: la que
en quedar en terra, farà el millor ametller. Jo sóc
d’aquests, dels que tenen l’orgull de convertir-se en les
millors arrels del millor ametller, en ser part de la millor
pinya del millor Castell.

Val, val, que ningú boti encara... És evident que un bon
arbre ha de menester un gran tronc i unes belles flors a la
copa per ser un arbre brillant, però, m’he de solidaritzar
amb la part de baix. Quants de vosaltres anau pel camp
ensumant floretes i, entre colors i olors de les flors vos
aturau a pensar si les seves arrels són bones? Supòs que
sou tants com els que a plaça es queden mirant la tensió
de la pinya al moment de fer l’aleta...
Aquests són els grans castellers per a mi, i no perquè
siguin pinyaires, no perquè siguin molt pocs els que els
mirin i menys els que els aplaudeixen, sinó perquè, a
pesar de tot això, encara se senten orgullosos de ser
castellers.
I en honor d’aquests, vull finalitzar el text recordant les
paraules d’un bon amic i orgullós pinyaire ( i, de camí,
guanyar-me un parell d’enemics): No mos enganyem, els
que pugen al Castell, és perquè no serveixen per fer
pinya.. Bons castells per a tothom.
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XIFRES
Albert "Krilin" Garcia

Lloc
Palma - Sant Sebastià

Data

Esporles - Taller
Porreres

pd4

3d6

4d6a

3d6a

5d6

3d6s

2d6

pd5

d

d

d

d

Tsunami

3/20/2005

d

Flassaders

3/22/2005

d

3d7

4d7a

5d7

3d7s

2d7

d

4/23/2005
4/23/2005
4/29/2005

d

Diada Gambirots

5/4/2005

2d

Fira de Campanet

4/8/2005

d

Diada per la Llengua

5/14/2005

Fira de l´esport

5/20/2005

d
d

Diada per la Sida

5/20/2005

Fira de l´esport

5/22/2005

d
d

d

d

d

2d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

id/d

d

d

d

d
2id
2d
d

d

d

d

d
d

d

Sta. Margalida

5/27/2005
5/28/2005

d*

Acampallengua

5/29/2005

2d

d

d

d

2d

d

d

d

d

d*
2d

Hotel Mar Davall

6/11/2005

d

d

d

d

d

Mercat de l´Olivar

7/1/2005

d

d

d

d

d

Maria de la Salut

7/16/2005

d

Son Cladera

7/21/2005

d

Cala Millor

7/31/2005

2d

8/5/2005

2d

Es Rafal Nou

8/11/2005

2d

Es Secar de la Real

8/20/2005

d*

Granollers

8/28/2005

2d

Diada Catalana-Palma

9/11/2005

Montuïri

9/25/2005

2d

10/2/2005

2d

10/15/2005

Manacor VII Diada AdLl

10/22/2005

2d

Inca

10/30/2005

2d

Barcelona

11/13/2005

2d

Son Moix

11/27/2005

Total Carregats

0,57

Total Intents

0,00

Total Intents Desmuntats

3,45

2id

d

d
d

d
d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d
d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d
2d

d

d

d

35

d

2d
d

d

d

id

d

14

9

10

7

0

1

d

d

5

17

34

0
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d

d

d

d

d

2d
d

d

d

3d
d

c

d

d
d

Palma VII Diada CdM

35,98

d

d

Fires de Manacor

Total Descarregats

d

d

4/3/2005

Port de Pollença

Alaró

4d7

d

Es Lliceu

Sant Elm

pd5s

d
2/6/2005
3/13/2005

Pollença

4d6

d

Aniversari CdM

Diumenge de l´Angel

pd4s

1/19/2005

14

6

d

d

d

3

2

3
1

1

2

2

1

* Pilars caminats
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RESUM ANY 2005
XICU PLANELLS

Dia 23 d’abril de 2005
Pollença
Després d’un pilar de 4 aixecat per sota, es varen
descarregar els següents castells: 4 de 6, 3 de 6 i 2 de 6.
Per acabar, un pilar de 5.
Dia 8 de maig de 2005
Fira de Campanet
Segona actuació íntegrament de set de la temporada. Després del pilar de 4 inicial, els Castellers de
Mallorca varen repetir la gran actuació del diumenge de
l’Àngel, i descarregarem els següents castells: 3 de7, 4 de
7, 4 de 7 amb agulla i dos pilars de 5 simultanis.
Dia 14 de maig de 2005
Diada per la llengua
Com cada any, els Castellers de Mallorca han
participat en aquesta diada reivindicativa. Han començat
amb un pilar de 4 per sota i a continuació han descarregat
un 4 de 6, un 3 de 6 i un pilar de 5.
Dia 22 de maig de 2005
Fira de l’esport
Actuació que ha començat amb un pilar de 4 per
sota, a continuació s’han descarregat quatre castells: 3 de
6, 4 de 6 amb agulla, 5 de 6, i 2 de 6. Per acabar, un pilar
de 5.

Dia 16 de juliol
Maria de la Salut
Hi havia ganes de fer un bon paper, ja que tothom
recordava la pèssima actuació dels Castellers de Mallorca
en la seva visita a Maria de la Salut fa un parell d’anys. La
veritat és que les coses no varen començar gens bé, amb
dos intents desmuntats del 5 de 6, però finalment el poble
de Maria va poder presenciar els bons castells dels de
Palma, amb un 4 de 7, un 3 de 7 i un pilar de 5, tots
descarregats.
Dia 21 de juliol de 2005
Son Cladera
Primera actuació en aquesta barriada de Palma.
El nombrós públic assistent va premiar amb molts aplaudiments una bona actuació dels Castellers de Mallorca que
varen descarregar els següents castells: pilar de 4, pilar
de 4 per sota, 4 de 6 amb agulla, 3 de 6 per sota , 2 de 6
i pilar de 5.
Dia 31 de juliol de 2005
Cala Millor
Bona actuació en front de la mar, amb dos pilars
de 4 simultanis, un 3 de 6 aixecat per sota, un 2 de 6 i un
3 de 7, amb un pilar de 5 per acabar. Tot descarregat.

Dia 29 de maig de 2005
Acampallengua
L’actuació va començar amb dos pilars de 4
simultanis i va continuar amb un pilar de 4 aixecat per
sota, un 4 de 6 i un 3 de 6. Tots descarregats.

Dia 5 d’agost de 2005
Sant Elm
Abans de participar en la festa de moros i cristians, els Castellers de Mallorca varen oferir, com ja és
habitual, els seus bons castells al poble de Sant Elm.
Després dels dos pilars de 4 simultanis, els de Palma
varen descarregar un 4 de 6, un 3 de 6 i un 2 de 6. Un
pilar de 5 molt aplaudit va posar fi a l’actuació.

Dia 11 de juny
Hotel Mar Davall
Actuació-exhibició amb els mateixos castells
descarregats a l’Acampallengua, a més d’una torre de 6 i
d´un pilar de 5. Actuació molt aplaudida per un públic poc
habitual.

Dia 11 d’agost de 2005
Es Rafal Nou
Actuació que va començar amb dos pilars de 4
simultanis. Es varen descarregar el següents castells: 4
de 6 amb agulla, 3 de 6 per sota i torre de 6. Per acabar,
com ja és habitual, pilar de 5 descarregat.

Dia 1 de juliol de 2005
Mercat de l’Olivar
L’actuació va començar amb un pilar de 4 per sota
i va continuar amb un 4 de 6, un 3 de 6 i un 2 de 6, tots
perfectament descarregats. Per acabar, un pilar de 5.

Dia 20 d’agost de 2005
Es Secar de la Real
Aquesta actuació, com és costum, va començar
amb un pilar caminat dins l’església. A continuació es va
descarregar un 4 de 6, un 3 de 6 per sota, un 2 de 6 i un
pilar de 5.
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Dia 28 d’agost de 2005
Granollers
Segona visita dels Castellers de Mallorca a la
colla amiga de Granollers. Convidats a participar en la
festa major d’aquesta localitat catalana, els mallorquins
varen causar una gran impressió descarregant dos pilars
de 4 simultanis abans de plantar tres castells de 7: el tres,
el quatre i el quatre amb agulla. Per acabar, un impecable
pilar de 5.

Dia 2 d’octubre de 2005
Alaró
Actuació passada per aigua que va fer canviar de
plans als Castellers de Mallorca, que pretenien repetir
l’actuació de Montuïri a més d’atacar un altre dels seus
grans objectius d’aquesta temporada: el 3 de 7 per sota.
La pluja, però, els va fer ser més prudents i l’actuació va
quedar en dos pilars de 4 simultanis, un 4 de 7, un 3 de 7
i un 2 de 6. Per acabar, un pilar de 5.

Dia 11 de setembre de 2005
Diada de la Comunitat de les Illes Balears
Es varen fer els següents castells, tots descarregats: pilar de 4 aixecat per sota, 3 de 6, 4 de 6 amb
agulla, 2 de 6 i pilar de 5.

Dia 15 d’octubre de 2005
7a Diada dels Castellers de Mallorca
Amb la participació dels Al·lots de Llevant i els
Marrecs de Salt com a colles convidades, els Castellers
de Mallorca varen celebrar la seva setena diada. L´esperada actuació va estar a punt d’haver-se de suspendre a
causa de a la pluja constant que va caure des de primeres
hores del dia fins pocs instants abans de l’hora d’inici prevista.
Els Castellers de Mallorca varen obrir plaça amb un 5 de
7 que, malgrat alguns problemes en el quart pis del 3, es
va descarregar sense gaire dificultat. En segona ronda els
de Ciutat varen afrontar el seu repte màxim de la temporada, que era ni més ni menys que aconseguir descarregar el 2 de 7. La torre va pujar amb nervis però força
ràpida, de manera que es va carregar sense cap aparent
dificultat. La baixada, en canvi, va ser més complicada,
segurament a causa dels nervis davant la sensació que el
repte es podia aconseguir. Finalment, torre de 7 descarregada per primer cop per una colla mallorquina. Les
mostres d’eufòria de tots els Castellers de Mallorca
estaven plenament justificades. Per acabar de completar
la millor actuació de la seva història, els ciutadans varen
descarregar un impressionant 3 de set per sota, castell
que no havien aconseguit repetir des d´ara fa dos anys a
la mateixa plaça de Cort. Dos pilars de 5 simultanis
posaren fi a una actuació memorable.
Pel que fa a les altres colles convidades, els
Marrecs de Salt no varen acabar de respondre a les
expectatives creades. Després d’un 4 de 7 bellugadís
però finalment descarregat, tan sols aconseguiren carregar la torre de 7, i en tercera ronda varen descarregar el
4 de 7 amb agulla després d’haver-lo desmuntat una vegada. Varen acabar l’actuació amb un vistós vano de cinc
amb el pilar de 5 aixecat per sota.
Els Al·lots de Llevant feren una bona actuació,
amb un 3 de 7 força parat, un 4 de 7 amb agulla carregat
i un 4 de 7 descarregat. Acabaren amb un vano de 5.

Dia 25 de setembre de 2005
Montuïri
Primera actuació a aquesta localitat, conjuntament amb els Al·lots de Llevant. Els Castellers de
Mallorca varen demostrar un gran estat de forma i una
moral molt alta de cara a la recta final de temporada.
Varen atacar el 5 de 7 per primera vegada aquesta temporada, aconseguint descarregar-lo amb gran solvència,
així com la resta de castells que varen intentar: 2 pilars de
4 simultanis per començar, el 3 de 7 i el 4 de 7 amb agulla. Una actuació impecable com aquesta mereixia el final
que va tenir: dos pilars de 5 simultanis de perfecta execució.
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DIADES A MANACOR
Àngels Benet

Enguany les Fires i festes d’aquest indret de l’illa, han
estat els dies de finals de maig i primers de juny, com
cada any els Al·lots ens conviden a l’actuació castellera
que té lloc a la plaça de sa Bassa, aquest any la colla del
Principat ha estat els Sagals d’Osona.
Bé, hem de remarcar amb solemnitat i rúbrica el fet de
portar a plaça la nostra tan somiada torre de set.
Vàrem començar l’actuació amb el nostre castell bandera
fins ara: 4 de 7a. els manacorins també iniciaren l’actuació amb el que és el seu talismà 3 de 7 i els viguetans
amb un 5 de 7.
I ara ve la segona ronda: el que va passar, torre de set
carregadaaaaa!! La veritat confiàvem en descarregar-la,
però sembla ser que les quartes i els dosos es van ajuntar massa i quan l’anxaneta es disposava a davallar,
“pata-pum”, llenya…, de moment la nostra reacció no va
ser massa eufòrica, la celebració era freda, al cap d’uns
instants reaccionàrem: l’hem carregada, l’hem carregada!!. Els Al·lots varen descarregar el 4 de 7 i els Sagals 4
de 7a.
A la tercera ronda, nosaltres un 3 de 7, els verds un 2
de 6 i els carabasses també un 3 de 7. Acabàrem amb 2
pilars de 5. Vàrem sortir victoriosos.

La Diada dels Al·lots va ser el 22 d’octubre, vàrem compartir plaça amb la colla catalana dels Bordegassos de
Vilanova, que varen venir amb pocs efectius.
Els Al·lots, que varen començar ronda feren 4 de 7a,
intent de 5 de 7, 3 de 7, 4 de 7 i p5
Els Bordegassos feren 3 de 7, 4 de 7, 2 de 6 i p5.
I nosaltres, els Castellers de Mallorca, repetírem l’actuació de Fires i festes, amb la diferència de la torre,
DESCARREGADA!!, i era la segona…. 4 de 7 a, 2 de 7,
3 de 7 i 2p5. Tornàrem a sortir victoriosos.

Àngels Benet
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REFLEXIONS
Xisca Mayol Barceló

Sóc una joveneta que fa dos anys més o menys, ja no
ve
als
assajos,
i
són
poques
les
places que he pogudes trepitjar, ja que un inconvenient o
un altre sempre m´ho ha impedit, encara que el meu cor
sempre fa pinya perquè un tot sol mai fa res, i a part
perquè el meu germà , en Sion , segueix enfilant-se per
les vostres espatlles. Seguiu així, tots junts fareu molt. La
meva passada pels castells va ésser per tot, canalla,
tronc, pinyes… Sobre tot el fet de conèixer-vos i poder
veure les grans persones que sou molts de vosaltres,
m´ha deixat molts records de TOTS, a més d’anècdotes
alegres i tristes. UNA BESADA GRANDIOSA A TOTS
VOSALTRES.

Van ésser uns anys en què vaig participar en molts
castells nous, estic orgullosa d’haver-ne format part,
encara que fos com a tap. Com que la Colla creixia ja
érem més gent a l’hora de pujar… i com que mai no puc
estar aturada vaig intentar tocar la gralla, però això dels
pulmons mai no ha estat el meu fort. A poc a poc sortia
més els dissabtes i em feia ganes conèixer coses noves.
Els mesos van anar passant i vaig deixar de venir, fins que
he acabat vivint a l’altra banda de l’illa.

No puc oblidar les primeres diades al “Carreró”, ha, ha,
ha! (una besada a tots aquells que cuidaven de sa
peque), la gran passada pel Concurs de Castells. Aquella
actuació, va marcar molt la meva sortida de la Colla, no va
ésser una causa, sinó un conjunt. Quan vaig entrar a la
Colla, no érem ni trenta, no podíem fer castells de 5
perquè ens quedàvem sense pinya.

Quan mireu aquest rosset un poc borinot corrent per l’assaig, recordau-vos que hi ha dos braços darrere donant
pit!!

Totes aquestes paraules i reflexions són perquè en
resum, seguiu lluitant, ja que sense una lluita no hi ha una
nova victòria. Els anys donaran els seus fruits.

Des d’Artà : FORÇA, ÀNIMS I AMUNT. Un gran petó a
tots.
XISQUETA.

Faig aquest escrit, per poder agrair a tota aquesta gent
que durant tots aquests anys han fet pinya com a Colla, i
m’han ajudat personalment, des d’en Gaspar que em va
conèixer com a monitor, a na Trusca (Petra) per haver-hi
estat sempre. Gràcies també a n’Oriol, en Martí, n’Aina
(que n’Aini i na Xisqui estan separades, però els records
sempre els porten), els Angrill, els Mallol, els Farré, els
Damians… i tots. Escriuria tot un full només de noms i
tampoc no vull ser pesada. Des que vaig entrar ja han
passat 10 anys. Aquella petita enxaneta que amb 9 anys
coronava castells i no creixia fins als 13… i encara els
coronava. Els anys passen molt aviat i el que més
m’enorgulleix és poder veure i observar, com una colla de
persones encara fan força per poder arribar amunt. Ja
heu aconsseguit un local. Qui ho diria! (aquells aniversaris a S’Aranjassa, aquelles calçotades passades per
aigua, i moltíssimes festes més que no em cansaria de
comptar... Ja em coneixeu, quan em poso a xerrar no
atur!!!) Molts de vosaltres em coneixeu, encara que d’altres pensareu d’on surt? Com he dit abans, vaig
començar amb 9 anys com a acotxadora, i uns anys més
tard la Colla va anar creixent, i va començar a arribar gent
amb ganes de treballar i amb ganes de divertir-se. Es
varen començar a fer castells de 6. Quants pics vam
caure? No ens cansàvem de caure, aquells anys sí que
férem llenya. Feia de dosos, era canalla gran, però no hi
havia més gent, n’Aina, n’Oriol, na Irene, en Xavi
Càrceles, n’Imma, en Martí, totes les meves parelles
baixaven a terços i jo damunt d’ells. Els meus anys de
gimnàstica no hem deixaven créixer.

13

T´HA TOCAT
Entrevista a Gemma per Enric de La Calle

Na Gemma Sánchez López , va néixer a Madrid
ara fa vint-i-vuit anys. Viu a Palma des de en fa deu, amb
la seva mare i el seu germà.
Fa feina d´ajudant en el centre quiropràctic d’en Mark
Hudson.

cert estic molt agraïda a la tècnica de l’any passat que em
va ajudar molt.
Quina opinió te la teva família dels castells?
Bona
Si alguna vegada et diuen forastera, com reacciones?
La primera vegada em vaig sentir malament, però
després ja no li dono importància.
Per què no parles la nostra llengua?
Suposo que em fa una mica de vergonya, i també perquè
ni a la feina ni al carrer m’és necessari.
Et puc fer alguna pregunta de política?
Prefereixo no parlar de política.
Quines altres aficions tens?
Escalada, fer torrents, excursionisme, ball de bot.
O sigui que t’agraden les altures?
Al principi de fer escalada tenia vertigen, però sempre
demanava pujar un poc mes alt i d’aquesta manera vaig
perdre la por.

Quant temps duus a la colla?
Des de l’estiu del 2003. Em recordo que la meva primera
sortida amb la colla va ser a Minyons.
Com vares entrar a la colla?
En Mark feia uns mesos que estava dins la colla, un dia
em va dir que hi anés amb ell, que m’agradaria , i com que
a mi no em fa falta que em diguin les coses dues vegades,
em va agradar i aquí estic.
Abans de viure a Palma, coneixies o havies sentit a
parlar dels castells?
No, fou una sorpresa que una tradició catalana com aquesta, es fes a Mallorca. I encara més quan vaig saber que
hi havia dues colles.
Per què t’agraden?
Les estructures humanes són molt belles i espectaculars.
És una activitat on la feina en equip és imprescindible per
aconseguir l’objectiu.
També, perquè em trobo molt bé amb la gent de la colla.
Sembla que fos ahir que vaig començar, i fa quasi tres
anys.
T´agrada més estar al tronc o a la pinya?
Al principi feia de crossa, després he fet de quarta. No
tinc cap problema, em poso on em diu la tècnica. Per
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La pròxima entrevista la faràs tu, a qui vols tocar?
Al fiestero más dicharachero, ``Balta´´
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PLANA GRANA
Cati López

Qui va dir...
Argot casteller.- Al Diari de Mallorca del 29 de
maig, després de Fires i Festes de Manacor, va sortir una
foto d’en Potti, amb el dos braços oberts, i l’article deia:
“Ascendieron lentamente o se precipitaban…. Què volíen
dir?
“Es como Mazinguer saliendo de la piscina”, això
ho diu en Jorge quan en Potti puja.

Felicitats
Enhorabona.- A en Biel i na Joana M. (pares d’en
Gaspar), que el dia 30 d’agost, celebraren les noces d’argent.
A en Jorge i na Patrícia que aquest octubre
decidiren unir les seves vides per sempre més….

Set centímetres més amunt ! diu en Krilín, és el
braç que s’ha d’enfilar…
Ja jugarem a cartes després! diu en Krilín a la
rengla, i un li contesta: però jugarem sense doblers.

Se'm fa la boca aigua
Bauxa.- Dia 30 de juliol férem la “tremponada
cervesera”, que amb la calor que feia, fou molt apreciada,
no va quedar res… i es lleparen els dits.
Dia 8 d’octubre se celebrà el primer concurs
casteller de “TAPES, PINXOS I CANAPÈS”. Trenta-set
concursants i cent vint castellers que els tastaren. Tots
varen ser molt bons i originals. La Colla tenia tres premis
per repartir, però hagué d’augmentar-los perquè el jurat
en qualificà més.
A començaments de novembre celebràrem la ja
tradicional “bunyolada”: Enguany les bunyoleres
s’estrenaren i foren: Joana M. Romaguera i Inés
Mangado, ajudades per altres castelleres… i què podem
dir… boníssims!!
Dia17 de desembre com cada any, ens ajuntàrem
tots per celebrar el Sopar de Nadal i el “Caga Tió”. Érem
138 castellers/eres i familiars. Tot molt bo i amb abundància, 30 nins van fer cagar el Tió que els deixà joguines i
moltes llepolies. Durà fins ben entrada la matinada i
rematàrem la festa al Pinzell. Molts d’anys a tots i a totes.
Per primera vegada férem la festa a l’IES Joan Maria
Tomàs i poguérem ballar amples… una monada.
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Per molts d’anys. A en Pep Romo i família pel
naixement del seu segon fill, en Guillem Romo Coll.

Acomiadaments
Adéu.- A la nostra sòcia protectora, Bàrbara
Morey, mare de na Maria Barceló (la Vice), que ens deixà
el 27/8.
El seu cos queda a la Terra.
La seva ànima puja a Déu i
El seu record queda sempre entre nosaltres.

Malnoms
Farruquito – Rubèn Corresa
Burquereta – Aïda

Eleccions
El mes de novembre, a l’assemblea celebrada el
dia 29 va ser escollit nou Cap de Colla en Pep Cànovas
(J.J.), i també decidírem anar a fer els assajos al local del
Centre de Flassaders. Enhorabona.

Sortides
Els dies 27 i 28 d’agost del 2005, els Xics de
Granollers ens convidaren a l’actuació de la Festa Major
de Blancs i Blaus. Ho passàrem d’allò més bé. Ens
divertírem molt, a més els Xics ens tractaren com reis.
Gràcies. Cal esmentar que al concurs d’apilar caixes, la
nostra castellera Carme Alcover, quedà segona amb 30
caixes, sense haver-ho fet mai. Enhorabona per la proesa, que comportava molta dificultat.

També se li va fer un petit regal a Potti com
agraïment a la seva labor com a cap de colla
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PARAULES DES DE L'INFERN
El Dimoni Bufarell

Habemus cap de collum, soparum i ... localum?
Passat Nadal, primavera arribada.Com vos va la vostra
terrenal vida? Ja heu fet la digestió o encara li donau feina
excessiva a la panxa? Per cert, i ara que em ve el tema al
cap, vosaltres de qui sou: d’aquell home que va vestit de
vermell marca de refresc gasós (excepte un que va amenament vestit de verd no granot) que ha vengut importat
del nord d’ Europa i de la terra dels dos pallassos que en
lloc de fer gràcia fan por (sí, un d’ells és un tal Ronald Mc
Donald i l’altre comença per BU i acaba per SH) o per
contra sou d’aquella trimonarquia tan simpàtica que té el
do de la ubicuïtat durant unes hores d’un determinat dia
de l’any. Jo, personalment, sóc d’aquests darrers. Són
una espècie de tripartit monàrquic amb simpaties de
tothom (inclosos republicans declarats) als quals ningú
s’atreviria a boicotejar.
Començaré pel procés electoral i deixaré la gastronomia nocturna pel final, acabant així l’article amb panxa
plena i bon gust de boca.
29 de novembre, la Misericòrdia. Tot preparat. Primera
tria, la de cap de colla. Les candidatures van exposar el
seu ideari i el seu programa. Si algú els volia fer qualque
pregunta tenia el seu moment per fer-ho. Després es
passà a les votacions. Cada elector disposava d’una
papereta amb els noms dels dos candidats. Si no s’hi era
present en el moment de les votacions però es volia exercir el dret a vot es podia fer mitjançant la delegació de vot
en una altra persona o bé en sobre tancat. Crec, després
d’una exhaustiva anàlisi, que l’acció de votar era senzilla.
Marques un dels dos noms, o no en marques cap, o els
marques els dos per declarar el vot nul. Després t’aixeques quan el senyor secretari t’anomena i introdueixes el
teu vot a l’urna. Això es tot.
Quan va acabar la votació, i abans de saber-ne el resultat, van sorgir de la meva ment els aquests versos:
Si de colla vols fardar
bé has de participar.
En les eleccions comença per votar
si després et vols queixar.
Un cop sabut el resultat ( que cadascú analitzarà pel
seu comte ), vaig fer la següent reflexió: no estam decidint
el futur de la humanitat, ni la torre a Mórdor, ni el tres per
sota a Cort; però les eleccions que es celebren a la colla
són un dels moments que exigeixen SERIETAT i
COMPROMÍS per part de TOTS els castellers. També
vaig comprovar, amb tristesa, que el procés de votació no
és tan senzill com em semblava, que no tothom és capaç
d’entendre’l.
Segona votació, local de Flassaders. Tan senzill com dir
sí o no. I tan difícil (o no) com agafar un compromís. A
cada papereta hi havia un breu recordatori del compromís
que la colla, i en conseqüència cada un de vosaltres/nosaltres, adquiria. S’havien sentit molts comentaris
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anteriorment i de tot tipus: uns deien que estava bé per
començar, d’altres que allò no estava bé perquè hi havia
senyoretes que fumen i et xerren de tu pels voltants, altres
que no hi hauria lloc per aparcar, etc. Però senyors, que
vos pensau, que a la primera vos/ens donaran un local
exclusivament per a fer castells, en la millor zona de
Ciutat, amb aparcament just devora la porta... No!,
benvinguts al Món real. Hauran de passar anys per arribar a tenir un local així. El que ens cedeixen és una millora substancial del que teníem abans. Passam del res al
qualque cosa. És feina de TOTS, repeteixo de TOTS,
mirar, observar, cercar un LOCAL (aquest sí amb majúscules). Amb la carretada que us he amollat m’havia oblidat de felicitar a la colla per la decisió presa. Ara només
us falta ser-ne conseqüents.
Excel·lent la preparació de les taules, tant les del menjar com les dels comensals. Excel·lent la qualitat dels plats
cuinats, de les cerveses, dels vins i caves no boicotejats.
Molt bona la combinació de rebuda inicial: “SANt GRIA”
(quin dia fa festa?) i plat indispensable per tot mallorquí
quan surt de viatge (que traduït vol dir galletes d’Inca amb
sobrassada). Felicitats a tots aquells que hi aportaren
qualque cosa. Un detallet per a les madones de la colla.
Van molt més curres amb capell de cuinar o amb mocador
casteller que amb aquella espècie de gorro de dormir amb
llumetes musicals.
Durant el sopar, de totes les conversacions que vaig
escoltar, em cridà poderosament l’atenció una per ser la
més repetida. Assenyalant una persona o un grup de persones hi havia gent que demanava: Qui és? Què fa aquesta gent aquí? Jo, al principi, no ho entenia. Però vaig
veure la llum. Si no s’ha coincidit amb la persona
assenyalada en qualcun dels viatges que es fan o alguna
de les trobades gastronòmiques celebrades, és normal
que no la coneguin. També és normal que no sigui
conegut si és la primera vegada en la seva vida que
apareix per la colla.
I pens jo, aquesta gent no deu gaudir de la colla al 100%.
És una llàstima. Si només vénen a les grans diades, menjades i viatges, es perden allò que més caliu fa, que fa
més sentiment autèntic de colla. És en els assajos de
cada setmana on veus néixer la criatura, on la veus créixer i disposar-se per sortir a plaça, on comparteixes més
emocions, sentiments, sensacions i opinions, quasi a
cada instant. I clar, si vénen podem fer més proves i més
grans, posar més pisos, perfeccionar-ho més, fer millors
castells, ... . Sí!, podríem fer allò que reclamen!
Us desitjo molt bona temporada. Fins a la propera ocasió.
Glòria a l'Infern!
EL DIMONI BUFARELL

PASSATEMPS
Jorge A. Martínez

O
S

Us veig una mica avorrits així que vos
he preparat un parell de passatemps perquè
pugueu fer.
El de l´esquerra és per als nins i el de la
dreta per als no tan nins... sense pensar malament, la diferència està en la dificultat.

agulles

crosses

contrafort

mans

laterals

vents

taps

segons

dosos

Fins aviat, ens veiem en el pròxim
número
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