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PREGUNTA: Què penseu de la última actuació de la temporada? 

Kiko 
 
Ens mereixí-
em un final 
de temporada 
com el que 
varem tenir. 
Després d’uns mesos limi-
tats al que bonament po-
díem fer, uns dies per h, 
altres per b, preparant i 
recuperar la torre per 
acabar és una bona guin-
da pel que podia haver 
estat una temporada un 
pèl “pastelera”. 

Luís 
 
Ha estat la 
millor trobada 
que hem fet. 
Vam donar 
tot el que vam poder i 
més. El 5d6, i el 2d6 ens 
va sortir clavat, portàvem 
molt de temps sense fer-
los. Estic molt content per 
la trobada, a veure si la 
propera podem fer algun 
castell de 7. 

Annabel 
 
La millor ac-
tuació que he 
vist en temps. 
Vam posar 
tots molt de la nostra part 
i no pensàvem marxar de 
la plaça sense aconseguir 
descarregar aquests dos 
castells. Es nota que tots 
hem posat molt de la nos-
tra part, i això només és 
senyal de que les coses 
funcionen bé. 

Ajuntament de L’Hospitalet 
Àrea de Cultura 

En la Foto: El cinc de sis a punt de ser coronat.  

Final de temporada espectacular en 
la Trobada de Colles del Baix Llo-
bregat 2004 a Molins de Rei.  
 
El dos de sis i el cinc de sis tots dos cas-
tells molt treballats, tant des de la pinya 
com el tronc, de la trobada de Molins de 
Rei van ser el final de temporada espec-
tacular que la Colla Jove de l’Hospitalet 
es mereixia després d’un any on els can-
vis han marcat l’agenda d’activitats de la 
Colla. Amb aquest final, la temporada 
que comença segur que serà millor.  
 
Endavant Colla! 
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Ja la tenim aquí!!  
 
Si Colla, no veieu malament és l’Espill, ja la tenim aquí. Després de tant de 
temps hem aconseguit fer realitat aquesta il·lusió que dúiem tots dintre. 
Com bé diu en nom, l’Espill no pretén ser cap altre cosa sinó que el mirall 
de la Jove on poder reflexar el nostre esperit casteller.  
Tot seguit us faré cinc cèntims sobre aquests racons per a que la feu vos-
tre. Tenim el Va de gralles.. On hem decidit que algun graller ens expliqui 
alguna cosa relacionada amb el món graller. Al Racó de la tècnica prete-
nem explicar a cada revista alguna cosa sobre la tècnica per a introduir a 
tothom en el món casteller i fer-ho més fàcil. Tampoc ens hem oblidat de 
la nostra canalla i de la lúdica, molt importants en la Colla i per això els hi 
hem dedicat un espai per a que s’expressin lliurement. El següent Apunts 
des de l’Hospitalet apartat el trobo prou interessant ja que anirem expli-
cant diferents coses relacionades amb l’Hospitalet (no us perdeu aquest, 
que va sobre l’antiga revista de l’espill a l’Hospitalet!). També ens ha sem-
blat interessant fer un racó on a cada revista una persona de la Colla po-
drà escriure sobre el tema que vulgui lliurement. Com no, no ens podíem 
deixar l’apartat cultural. Finalment hem introduït l’agenda i una vinyeta  on 
esperem que tots col·laboreu en la història del timbalet i la carxofera. Ja la 
tenim Jove! Gràcies a tots i moltes felicitats!  
 

 
 

Desapareixem a l’hivern. No és una època especialment atractiva per a 
nosaltres. Fa fred a l carrer i se’t gelen les mans. I la gent tampoc 
s’engresca a sortir, s’està millor a casa. Deu ser per això que no hi ha gai-
res festes majors. Ni castells, ni gegants, ni diables... 
Però cap allà març o abril, quan el Sol ja escalfa una miqueta i el dia 
s’allarga més, ens tornem a preparar per al bon temps, el temps de la fes-
ta al carrer. Fins gairebé els mes de desembre ens dedicarem (a donar 
emoció als castells, misteri als gegants, insomni als tocs de matinades) a 
portar la nostra veu pels carrers i places els dies de festa. Som els grallers. 
Ja ens deu haver sentit algun cop. Toquem la gralla, un instrument de fus-
ta que potser et recorda a una flauta dolça. El que és molt diferent, és la 
manera de “bufar”. Cal dominar amb els llavis dues canyetes que vibren. I 
no oblidem al tabaler, que ens és imprescindible encara que només sigui 
un. Nosaltres som cinc, però ens agradaria ser quinze o vint. 
Els grallers de la Jove organitzem un taller- curs de gralles obert a tots 
aquells que vulguin iniciar-se en aquest senzill instrument tradicional de 
vent. No cal que us compreu l’instrument, nosaltres us el deixem perquè 
comenceu a tocar i us ensenyarem a fer-ho de manera pràctica i aprenent 
cançons des del primer dia. No utilitzarem solfeig com a base, només com 
a reforç per a qui ja en sàpiga. Ho volem 
fer de manera personalitzada i amb grups 
de sis o vuit persones. 
 
Kiko 
Comencem el proper 24 de febrer i 
ho farem tots els dijous de 19.30 a 
21.00 al Centre Cultural Santa Eu-
làlia (ens deixen una sala insonorit-
zada excel·lent). Si t’interessa 
posa’t en contacte amb nosaltres 
abans de l’11 de febrer. 

EDITORIAL 

VA DE GRALLES... 
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CANVI DE BARRI 
 
La Colla Jove de L’H va començar la 
temporada amb un canvi de barri. 
Fins llavors, La Florida havia estat la 
nostra base d’operacions i ara, al can-
viar de local d’assaig i instal·lar-nos  a 
Santa Eulàlia, hem hagut d’adaptar-
nos a un barri on ens sentim còmodes 
i on volem quedar-nos. El gimnàs de  
l’escola Pompeu Fabra, situada en es-
tratègicament a Santa Eulàlia s’ha 
mostrat un lloc adequat per a dur a 
terme els assajos de la Colla durant 
tota la temporada. 

COMENÇA LA TEMPORADA 
 
El 18 d’abril varem fer la primera ac-
tuació de la temporada, amb Minyons 
de Terrassa i Tirallongues de Manre-
sa, a la Plaça de l’Ajuntament de la 
nostra ciutat. Tot i que la pluja va fer 
que, un cop començada l’actuació, 
ens haguéssim de desplaçar a la por-
xada de La Farga, va ser una actuació 
prou bonica. 

FESTES DE PRIMAVERA 
 
Al que ja és el nostre barri, Santa Eu-
làlia, varem actuar el 25 d’abril a la 
plaça Francesc Macià amb els Caste-
llers de Barcelona, els Castellers de la 
Vila de Gràcia i els Sagals d’Osona. 
Estàvem força emocionats per la res-
posta dels veïns i les veïnes que van 
venir a veure l’actuació. 

Actuacions de la Colla Jove de l’H en la Temporada 2004 

18 d’abril 
Trobada a l’Hospitalet,  amb Tirallongues de Manresa i Minyons de 
Terrassa 
3 de 6 i 4/6 2 pilars de 4 

25 d’abril 
Festes de Primavera. Barcelona, Vila de Gràcia i Sagals d’Osona 
3/6, 4/6c pilar 4 

16 de maig 
Trobada Castellera a Gran via Sud amb Minyons de l’Arboç 
3/6c, 4/6 id 4/6a, pilar de 4 per sota 

12 de Juny 
Festa Major Barri de Can Serra amb Sagrada Família i Sant Andreu 
3/6a, 4/6 i pilar per sota. 

20 de Juny 
Mollet del Vallès amb Mollet i Castellers de Cornellà 
3/6, id 4/6, 3/6a pilar de 4 

23 de Juny.  
Flama del Canigó 
pilar de 4 

6 de Juliol 
Aniversari colla Jove  Amb Xicots de Vilafranca i Castellers de Sants 
3/6, 3/6a i 4/6c 

11 de setembre 
2 pilars de 4 plaça Lluís Companys amb motiu de la diada 

12 de setembre 
Festa Major Sant Joan Despí amb castellers de Torredembarra 
3/6 4/6 i pilar de 4 per sota 

25 setembre 
Fòrum Internacional de les Cultures amb Xicots de Vilafranca i Xi-
quets de Tarragona 
3/6 4/6 pilar de 4 matí i 3/6 3/6a pilar per sota tarda. 

10 octubre 
Cerdanyola del Vallès amb Minyons Terrassa 
3/6, 4/6a, i2/6 pilar de 4 

17 octubre 
Diada de la Colla Jove amb Torredembarra 
3/6, 4/6a, 4/6 3 pilars de 4 

6 de novembre 
Perpinyà acte final del Correllengua. Riberal i Angelets del Vallespir 
4/6a, 2 id 2/6 pilar per sota, 

14 de novembre 
Cerdanyola diada de Castellers de Cerdanyola 
3/6, 4/6, 2id2/6 pilar de 4 

21 de novembre 
Molins de Rei Trobada de Colles del Baix Llobregat 
2/6, 5/6 3 pilars de 4 

EL RACÓ DE LA TÈCNICA RESUM DE LA TEMPORADA 
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ENS ANEM DE COLÒNIES ! 
 
A la Colla Jove, a banda de Castells 
també fem altres activitats, el mes de 
juny ens anàrem dos dies a una Masia 
d’Ogassa a fruir de la natura. Es van 
fer excursions, jocs, ens banyàrem a 
la piscina, varem pujar al Taga. Ens 
ho varem passar molt bé!  

L’ANIVERSARI DE LA COLLA 
 
El 6 de juliol varem celebrar el tercer 
aniversari de la Colla Jove de 
l’Hospitalet. Amb Xicots de Vilafranca i 
Castellers de Sants al parc dels Oce-
llets de La Florida.  

JORDI NO T’OBLIDAREM 
 
Tot just començar les vacances, la 
Colla es va veure sacsejada per una 
pèrdua irreparable i molt sentida. En 
Jordi Petit va morir a l’Equador men-
tre estava de vacances. Va ser un xoc 
per a totes i tots, que ens varem reu-
nir per dir-li adéu i per estar amb la 
seva família. Jordi, no t’oblidarem 
mai. 

L’ONZE DE SETEMBRE 
 
La diada a la Plaça Lluís Companys de 
l’Hospitalet va servir per donar un 
emotiu arreveure a en Jordi Petit amb 
un Pilar de Dol. La emoció va ser 
compartida per molts dels assistents, 
donat que en Jordi era molt conegut a 
la ciutat. 

 
1a. Gimcana de la Colla Jove de l’Hospitalet 
 
El dia del dinar de final de temporada de la Colla Jove, pel matí, la 
Lúdica va organitzar la 1a. Gimcana de la Colla Jove de 
L’Hospitalet. Vam començar a les 10 del matí formant els equips 
de manera equilibrada, de manera que en cadascun d’ells hi ha-
gués representat totes les tipologies de gent que componen la 
Colla. Va tenir diversos punts de control repartits pels barris de la 
ciutat i es van recórrer llocs on havien passat fets importants en 
la història de la Colla Jove, com la Ermita de Santa Eulàlia, la Pla-
ça Espanyola, o l’actual local d’assaig. Les proves puntuaven la 
recollida d’objectes o la realització d’activitats, com buscar tres 
objectes relacionats amb la Colla a la Plaça Espanyola, respondre 
un qüestionari sobre la Colla i, fins i tot, composar un himne im-
provisat per la Colla. Al final va haver un grup guanyador, que va 
rebre un merescut trofeu, i, com qui participa també guanya... 
medalles per a tothom! 
 
Taller de Canalla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des de fa uns mesos la Jove organitza uns tallers de canalla cada 
divendres a les vuit de la tarda a la escola Pompeu Fabra. Aquests 
tallers de canalla estan oberts a tota la canalla de l’Hospitalet amb 
ganes d’apendre que és això dels castells.  
En els tallers ens ho passem molt bé! Primer fem uns jocs on tots 
col·laborem, ja sigui jugant a la “araña peluda” o sigui fent jocs 
per coneixe’ns millor. Després per torns anem ensenyant a tota la 
canalla que és això de pujar, i ensenyar-los que no és tan difícil 
com sembla. També els hi ensenyem les diferents parts dels cas-
tells, i fem d’aquesta tradició una forma per a que la nostra cana-
lla es diverteixi alhora que s’ho passa bé i es relaciona amb gent. 
Els tallers de moment han estat un èxit i hem tingut una participa-
ció molt alta amb canalla de tot arreu.  Tota la canalla que ha vin-
gut un cop no ha pogut resistir a tornar-hi alhora que els pares 
veuen com els seus fills s’ho passen bé. 
Esteu convidats tots i totes a passar-vos un divendres per allà i 
sense cap mena de compromís iniciar-se en el món dels castells 
amb els més petits. Us hi esperem!  
 

EL RACÓ DE LA CANALLA I LA LÚDICA 
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I VAREM TANCAR EL FÒRUM... 
 
El 25 de setembre, 150 carxofetes 
vam envair el Fòrum de les Cultures 
de Barcelona. Es van fer dues actuaci-
ons, una pel matí i una altre per la 
tarda. Ha estat sense cap dubte les 
actuacions amb més públic que hem 
fet mai. Ens varen acompanyar els 
Xicots de Vilafranca i els Xiquets de 
Tarragona que varen fer el seu carac-
terístic Pilar de 4 pujant i baixant les 
escales del recinte a l’aire lliure on es 
va fer l’actuació. 

L’ELENA ENS VA DEIXAR 
  
El 15 d’octubre, l’Elena Fortuny, una 
de les fundadores de la Colla Jove de 
L’Hospitalet ens va deixar després 
d’una greu malaltia. Va ser una pèr-
dua molt sentida per tots.  

LA DIADA DE LA COLLA JOVE 
 
El 17 d’octubre varem celebrar la dia-
da de la Colla Jove amb els Castellers 
de Torredembarra a la plaça espanyo-
la de La Torrassa. Va ser una actuació 
espectacular on tots els castells de la 
colla van sortir clavats. El darrer qua-
tre de sis era un castell amb el tronc 
format majoritàriament per dones, fet 
poc habitual en el món casteller. El 
primer pilar va ser de dol per l’Elena. 

 
 

Que deu ser això de “l’espill”? 
 
Probablement, molts de vosaltres deveu haver preguntat a algú, 
que volia dir. Dons si. Això els avis de molts de vosaltres 
s’haguessin referit amb aquest mot, al mirall. Moltes coses han 
canviat a la nostra ciutat en els últims 65 anys. La parla, sense 
anar mes lluny. Però a més, pot ser alguns dels vostres avis si vivi-
en ja a la recent estrenada “ciutat”, (que devia ser abans que 
S.A.R.. Alfons XIII li donés el títol. Podria ser que només fos 
l’Hospitalet?), existia un setmanari que tenia aquest mot “l’espill”. 
No el busqueu a la historia recent com tantes altres coses l’últim 
número de l’espill que va veure la llum te una data que si que li 
sonarà a tothom, 18 de juliol de 1936. Avui volem recuperar 
l’esperit d’aquella vila. Quan encara era una de sola, i no 6 distric-
tes com ara. Una pinya. Això es que volem també per a la nostra 
colla. Una sola força que recolzi els nostres projectes per tal tornar 
aixecar, amb la força de una de les viles mes importants del Països 
Catalans, una colla que esdevingui referència. Tant és d’allà on 
vingueu, o d'on érem els nostres pares, no ens deixen enredar 
més amb aquestes històries de que la cultura catalana només pot 
reeixir en zones a on han vingut molts pocs de fora. La nostra vila 
ha d’esdevenir una referència clara en tots els aspectes. I la nostra 
colla ha d’ocupar el lloc que li pertoca, un lloc de referència dintre 
el món dels castells, per tal de que com hauria de ser la nostra 
ciutat, amb tota la seva barreja d’experiències, històries i orígens 
d’allà on sigui a partir d’ara tinguem present que només en de ser 
una de sola. Una colla. Una pinya. Una ciutat. 
 
Manel 

En aquesta secció recollirem opinions i articles, un mirall 
que reflecteixi el que és ha estat i serà la ciutat de 
l’Hospitalet 

APUNTS DES DE L’HOSPITALET 
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TOTS A PERPINYÀ ! 
 
El dia 6 de Novembre la Colla Jove 
va anar a Perpinyà (Catalunya Nord) 
Va actuar amb els Castellers del Ri-
beral i els Angelets del Vallespir, en 
l’acte que tancava el Correllengua 
2004. Els més agosarats van arribar 
a les sis de la matinada a l’Hospitalet 
després de fruir de tots els actes que 
s’havien programat. 

LA TROBADA DE COLLES DEL 
BAIX LLOBREGAT 
 
Per acabar la temporada, les Colles 
del Baix, entre les que s’inclou la Co-
lla Jove, celebraren una trobada con-
junta per exhibir les seves habilitats i 
reunir-se en un dinar de germanor 
en acabar la trobada. Aquest any es 
va fer a Molins de Rei i l’actuació de 
la Colla Jove es pot qualificar de ... 
ESPATERRANT!. La torre de sis (que 
s’havia resistit tota la temporada!), el 
cinc de sis, un castell espectacular 
on participa tothom! I tres pilars de 
quatre certificaven la millor actuació 
de la temporada. 

DINAR DE FI DE TEMPORADA 
 
Com cada any, en acabar una tem-
porada, ens vam reunir en un dinar 
de germanor on varem fruir del bon 
menjar i de la millor companyia. 
Després del dinar ens vam acomia-
dar fins el mes de febrer, quan co-
mençarem els assajos, una nova 
temporada, més diversió i nous rep-
tes!  

 
 

La mala sort en les trobades 
 
Sempre des de la primera trobada que la colla participa a passat 
alguna cosa. Tenim mala sort .La primera trobada es va organit-
zar a l’ Hospitalet, varem fer el que varem poder, érem poca gent 
i no varem fer res de important. La segona trobada  es va fer a 
Sant Feliu, va ploure i es va anular per a la setmana, següent. A 
la setmana següent no varem poder anar-hi, per falta de gent. La 
tercera trobada es va fer a l’ Hospitalet i la varem organitzar nos-
altres, la organització estava molt ben feta, però els castells van 
ser una mica de pressa i corrent perquè l’ acotxador va faltar i 
varem fer uns altres castells dels assajats. L’ ultima i quarta troba-
da de colles es va fer a Molins i fins a l’ últim moment varem estar 
patint. Aquí trobem recopilada la nostra mala sort de les Trobades 
castelleres de colles del Baix Llobregat. 
 
Luís 

  
 

Jordi Plens, "Ciutadania de Catalunya. Etnicitat, naciona-
lisme i llengua" (Editorial El Mèdol, 2003). Premi d'assaig 
Rovira i Virgili de l'Ajuntament de Tarragona, 2002.  
 
Aquest assaig oscil·la 
entre l'estudi de socio-
logia del nacionalisme i 
la recerca en l'antropo-
logia de les ideologies 
lingüístiques.  
Com que és anterior a 
la polèmica sobre l'ex-
tinció o la supervivència 
del català, no es decan-
ta pel cofoisme de l'ad-
ministració pública ni 
pel pessimisme de certs 
activistes i investiga-
dors. Exposa l'amenaça 
de recessió en l'ús a 
què pot dur una crisi de 
legitimitat de la llengua 
del país com la de 
1993-98, però destaca 
alhora el camí avançat i 
la capacitat de reacció 
de la militància lingüís-
tica. Té com a nucli el 
debat social que va desvetllar la redacció i aprovació de la Llei de 
Política Lingüística (1998). S'hi recerquen els orígens del conflicte 
lingüístic en la societat catalana, se n'analitza un dels darrers epi-
sodis des del punt de vista dels diversos agents socials implicats i 
s'intenta establir les condicions en què pot tornar a aparèixer. 
L'estudi del conflicte lingüístic permet teoritzar sobre les connexi-
ons que hi ha entre les nocions d'etnicitat, nacionalisme i llengua. 

 
Toti  

EL RACÓ DE… EL LUIS  

CULTURA 
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NOU LOCAL SOCIAL 
 
Doncs s i . . .  L ’A juntament de 
l’Hospitalet ens ha cedit un local on, a 
part de rebre el correu de la Colla... 
podrem reunir-nos i organitzar activi-
tats paral·leles i complementaries als 
castells.  
La lúdica ja està preparant coses per 
fer, per aprofitar al màxim el local i 
obrir la Colla al barri, així que esti-
gueu atents a les notícies perquè se-
gur que us sorprendran gratament.  
El local està al Casal d’Entitats de la 
Plaça dels Avis, al carrer Anselm Cla-
vé, 24 de Santa Eulàlia. No el confon-
gueu amb el local d’assaig, continuem 
assajant al gimnàs de l’Escola Pompeu 
Fabra.  
El local l’estrenarem el dia 4 de Febrer 
a l’Assemblea de la Colla. Us hi espe-
rem, el local és vostre! 

ES BUSCA... 
 
La Lúdica busca gent de la Colla que 
vulgui col·laborar en la organització 
de les activitats programades i en la 
planificació i elaboració de noves.  
 
Cal també gent que sàpiga fer coses, 
amb alguna tarda lliure a la setmana i 
que vulgui ensenyar als demés com 
fer-les; ens divertirem ensenyant i 
aprenent! 
  
Interessats i interessades contacteu 
amb les responsables de la lúdica o 
envieu un correu electrònic a l’adreça 
de la colla: 
 
info@collajovelh.org 
 
Animeu-vos!!!  

Abril 2005 

Dia Hora Lloc Activitat 

17 12.00 Plaça de l’Ajuntament 
de L’H 

Trobada Colles dels Paï-
sos Catalans 

23 ???? Per determinar Cercavila Festes de Pri-
mavera a l’H 

24 12.00 Per determinar Actuació Festes de Pri-
mavera a l’H 

Febrer 2005 

Dia Hora Lloc Activitat 

4  21.00  Local social de la Colla Assemblea Colla Jove 
de l’Hospitalet 

11 21.00 Local d’assaig de la Colla Primer assaig de la tem-
porada 

27 Tot el 
dia Per determinar 

Calçotada!!! (10 €) - 
Contacteu amb la Lúdi-
ca! 

AGENDA 

 
 

 
DICCIONARI CASTELLER 
 
Per si hi ha algú que encara no coneix les paraules més usuals 
utilitzades per la nostra colla, aquí en teniu unes quantes: 
 

 -A- 
 

Anxaneta: També anomenada "anxoveta" (per allò de petita i 
saladeta). Té sempre  el privilegi de saludar en el moment que 
algú fa la foto del castell. 
 
Amunt!: Veu del cap de colla a la que normalment s' escolta la 
resposta de: "No puc!", o bé "no trobo la faixa", o "em rellisquen 
els peus"... 
 

-B- 
 
Baixos: No són els que fan metre i mig d’alçada o els que viuen 
a la planta baixa. No! Són els qui toquen de peus a terra i tenen 
mes seny i pensen: " A mi allà dalt no m’hi veuran!" 
 
Baixeu això!: Frase que no té temps de dir el cap de colla, per-
què encara no ho ha acabat de dir que el castell, per art de mà-
gia, ja ha desaparegut. 
 
 
Laura i David 

VA DE... BROMA! 
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Dies d’ assaig:  
 
dimecres i divendres a partir de les 9 de la nit  
al local d’assaig. 
 
Local d’assaig:  
 
Gimnàs de l’Escola Pompeu Fabra 
C/ Pi i Margall, 27 (Santa Eulàlia) 
 
Local social: 
 
Colla Jove de l’Hospitalet 
Casal d’Entitats de la Plaça dels Avis 
C/ Anselm Clavé, 24 08902 Santa Eulàlia  
 
Més informació:  
 
www.collajovelh.org  
 
info@collajovelh.org 

EL TIMBALET I LA CARXOFETA 

CONTACTA AMB NOSALTRES 


