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PREGUNTA: Què penses de la nova mascota de la Colla ? 

Inés 
 
Molt ben 
treballada. A 
més 
representa 
molt bé els símbols de la 
Colla. 
Crec que a la gent li 
agradarà molt, farà que 
les trobades siguin més 
divertides i que a les 
persones que la vegin 
tinguin ganes d’apuntar-
se a la Colla. 

Rosa 
 
És autèntica! 
Penso que 
aquesta 
mascota 
representa amb exactitud 
a la nostra colla. És 
original, divertida i molt 
treballada per part de la 
gent que l’ha creat. 
Espero que ens porti tota 
la bona sort que ens 
mereixem. 
A per totes Colla!!!!  

Albeta 
 
Em sembla 
bé perquè és 
una animació 
per la Colla. 
Té com objectiu 
interessar a la gent de 
dins i de fora de la Colla 
perquè segueixin fent 
castells i també s’ho 
passin bé a la vegada. 
 
M’agrada molt!!!! 

Ajuntament de L’Hospitalet 

Amb el bon temps arriben... els castells !!! 
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JA HA ARRIBAT LA PRIMAVERA! 
 
Com bé ja sabeu la primavera ja ha arribat i amb ella la Jove enceta una 
nova temporada amb més forces i ànims que mai! L’inici de la temporada 
coincideix amb les festes de la ciutat: Les Festes de Primavera.  
 
Grans i petits, grassonets i primets, alts i baixos, homes i dones, tots i 
totes castellers i castelleres de la Jove sortim al carrer a fer gaudir a tots 
els hospitalencs i hospitalenques, i a passar-nos-ho bé com a nosaltres ens 
agrada, fent castells. 
 
Els núvols i el mal temps han donat pas al sol i a dies esplèndids fent que 
tots i totes ens vinguin ganes de sortir al carrer a muntar gresca. 
Recorrerem places i parcs de la ciutat animant als i les ciutadanes amb els 
nostres castells i les nostres gralles! Que a ningú li faci por apropar-se a la 
pinya, o que li faci vergonya venir a la colla, tothom serà rebut amb els 
braços oberts ja que, com diuen, quants més serem, més riurem. 
D’aquesta manera volem convidar a tots i totes hospitalencs i 
hospitalenques a que faci costat a la Jove en aquest inici de temporada. 
 
I a tot això volem contribuir des de l’espill, promovent la festa a la que 
convida la primavera, amb castells i cultura, promovent tot allò que ens 
enriqueix com a poble i com a persones. 
 
Volem fer que una Colla de l’Hospitalet sigui reconeguda en el món 
casteller, i per a això us necessitem a vosaltres. No feu cas dels típics 
tòpics i proveu de passar el bon temps i la gresca a la nostra colla, no us 
en penedireu! 
 
Ànim Jove! FORÇA, EQUILIBRI, VALOR I SENY! Endavant!    

EDITORIAL 
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NOVA MASCOTA DE LA COLLA 
 
Després de molta feina...tallar, cosir, 
tallar, cosir i cosir encara més; la nova 
mascota de la Colla Jove ja està 
enllestida. Substituint al llegendari Tio 
Pep, presentem...  
 
És verda..., és gran..., és divertida..., 
és eixerida..., és... LA CARXOFETA. 
 
Però com es veu en el nostre escut, la 
carxofeta no està sola... La pregunta 
que es fa tothom ara és... 
 
Per a quan ELTIMBALET ? 

ESCOLLIDA NOVA JUNTA 
 
El passat 4 de febrer, en una 
assemblea celebrada al nou local 
social de la Colla Jove, es va aprovar 
la composició de la nova Junta, tant 
en la vessant administrativa com en la 
part tècnica.  
 
Aquesta, s’ha ampliat amb la creació 
de noves vocalies, amb la intenció de 
donar cabuda als membres de la Colla 
que han mostrat interès per 
col·laborar en els diferents àmbits. 
 
L’assemblea també va servir per 
presentar a tothom el primer número 
de l’espill, la nova mascota de la colla 
i parlar dels projectes de futur tant en 
l’àmbit lúdic de la Colla com de la part 
estrictament castellera. 

EL RACÓ DE LA TÈCNICA 

La gent de l’espill va proposar a la tècnica tenir un espai dins de la 
revista per poder informar-vos tant d’esdeveniments com 
d’aspectes tècnics més concrets relacionats amb el món dels Cas-
tells. 
 
En propers números donarem nocions bàsiques de tècnica, com 
ara, col·locació de la pinya, funció de cadascun dels membres 
d’una pinya, tècnica per pujar, col·locació del tronc, pom de dalt, 
castells aixecats per sota, etc. 
 
De totes maneres, les primeres entregues seran dedicades a 
l’escalfament, aquest etern oblidat. Tot bon assaig hauria 
d’iniciar-se amb un bon escalfament. En aquest punt ens trobem 
amb dos grans problemes: que tothom pregui consciència de la 
importància d’aquests minuts previs a l’assaig i ... la falta de puntu-
alitat dels castellers i castelleres de la nostra colla (estirada 
d’orelles en públic del Cap de Colla - Nota de la Redacció) Tot i ai-
xí, d’ara en endavant, la tècnica es compromet a posar el temps i 
els mitjans per poder realitzar l’escalfament abans de l’assaig. 
 
L’escalfament començarà amb exercicis que buscaran augmentar la 
temperatura dels músculs, per exemple, circumduccions de braços, 
salts i mobilitzacions de canells, coll, esquena, etc. 
 
Seguirem amb exercicis que buscaran augmentar el to muscular, 
per exemple, abdominals i flexions de peus i braços, i, per finalit-
zar, farem els exercicis específicament castellers, com son, pujar a 
sobre d’algú o aguantar un casteller a les espatlles. 
 
Anirem mostrant alguns exercicis a mesura que avanci la secció. 
 
Exercici 1 (tríceps): 
Recolzarem les mans a sobre d’una banqueta i farem flexions de 
braços tal com mostra la fotografia. 

Continuarem en el proper número de la revista. 
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CANALLA... AMUNT! 
 
Aquesta revista també és vostre, així 
que..., feu-nos arribar les vostres 
col·laboracions (dibuixos, opinions, 
acudits...), i les publicarem en el 
vostre racó..., que serà tant gran com 
vosaltres ho vulgueu fer! 

CALÇOTADA 2005 
 
El dia 27 de febrer varem celebrar 
tots plegats la calçotada d’enguany. 
 
Aquesta vegada el lloc escollit van ser 
els terrenys de Can Petit. A les onze 
del matí, ens varem reunir una 
quarantena de membres de la Colla 
per gaudir d’un suculent menjar i una 
agradable companyia. 
 
El menú estava composat per: Calçots 
(evidentment!), amanides, botifarra, 
carn a la brasa, tot acompanyat de 
diverses salses on tots varem sucar 
amb delit. 
 
Malgrat que la previsió meteorològica 
preveia fred i pluja, va fer un dia 
fantàstic. 
 
Varem acabar el dia amb jocs com el 
del mocador, ja amb implantació i 
història a la nostra Colla. Quan es va 
fer fosc varem donar per acabada la 
calçotada d’aquest any... Ara, fins la 
propera!!! 
 

 
 

GRÀCIES RAT ! 

Com ja sabeu,  Montserrat ha tingut un gran paper a la Colla. 
Durant quatre anys va ser la Cap de Canalla de la Vella de 
L’Hospitalet, però a més a més, va ser una de les persones que va 
animar a crear la Jove de L’Hospitalet. Des de llavors, ha estat 
tant Cap de Canalla com Cap de Colla (si no m’equivoco la 
primera Cap de Colla dona de Catalunya). Actualment vol deixar 
pas a altre gent a la tècnica per qüestions personals i, per tant, de 
moment està com ajudant de Canalla per ajudar-me i orientar-
me. Per aquest motiu, m’agradaria dir en nom de la Colla: RAT  
ETS COLLONUDA!!!!!!!  

I això per què? Perquè t’impliques i lluites per allò en que creus, 
no et rendeixes i pretens millorar i, en especial, perquè ets una 
gran persona que has sabut treballar en equip i no has oblidat 
mai que tractes amb persones i no amb objectes. 

La Colla representat a la teva vida sentiments molt divers: 
alegries, penes, angoixes, nervis , orgull... Et puc esmentar un 
munt d’aquestes situacions, però com tu saps jo sóc molt 
optimista i prefereixo recordar-te algunes de les bones: la teva 
boda, el naixement de les teves filles, assolir aquell castell 
impossible, l’abraçada de la teva canalla.... 

M’agradaria anunciar a la Colla que tinc una gran mestra. Per 
tant, pretendré fer-ho el millor possible i tractaré d’arribar a 
semblar-me a aquesta gran Cap de Canalla que hem tingut la sort 
de tenir al nostra costat. 

Míriam 

EL RACÓ DE LA CANALLA  

EL RACÓ DE LA LÚDICA  
 
 
Des del febrer hem organitzat una gran calçotada i hem construït 
la que és la nova mascota de la colla. En els propers mesos us 
esperen noves sorpreses. Participeu-hi !!! 
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LA JOVE ANIRÀ AL CONCURS ... 
DE TORREDEMBARRA!!! 
 
Per a les Colles petites, com la nostra 
(de moment!), es celebra un concurs 
paral·lel a Torredembarra (amb els 
Nois de la Torre d’amfitrions).  
 
La Colla Jove de l’Hospitalet ha estat 
convidada oficialment a participar en 
aquesta trobada, que es celebra a la 
tardor cada dos anys.  
 
Necessitem a tothom per fer un bon 
paper en aquest esdeveniment. 

 
CLASSIFICACIÓ DEL CONCURS 
 
1  Castellers de Vilafranca     
2  Colla Vella dels Xiquets de Valls    
3  Colla Joves Xiquets de Valls    
4  Capgrossos de Mataró   
5 Colla Jove dels Xiquets de 
Tarragona     
6  Xiquets de Tarragona     
7  Sagals d´Osona   
8  Castellers de Barcelona    
9  Xicots de Vilafranca   
10  Castellers de Sants    
11  Xiquets de Reus     
12  Xics de Granollers  
13  Marrecs de Salt    
14  Castellers de la Vila de Gràcia     
15  Castellers de Lleida   
16  Nens del Vendrell   
17  Castellers de Sant Pere i Sant Pau    
18  Xiquets del Serrallo   

EL RACÓ DE … L’ARTICLE 

EL CONCURS DE TARRAGONA 2004 
 
El passat dia 3 d’octubre del 
2004 uns quants membres 
de la colla van anar a fer 
pinya a xicots de Vilafranca 
per ajudar-los en el concurs. 
 
Aquesta diada va ser molt 
emocionant per la lluita 
protagonitzada per els 
Castellers de Vilafranca que 
van guanyar el concurs amb 

una dificilíssima torre de vuit neta o sense folre, que van carregar a 
la tercera ronda, i que van acompanyar amb altres dos castells de 
màxima categoria: el quatre de nou folrat amb l'agulla i el pilar de 
vuit amb folre i manilles.  
 
 La Colla Vella dels Xiquets de Valls que li van posar les coses difícils 
als de Vilafranca amb el cinc de nou amb folre carregat i el quatre 
de nou folrat amb el pilar descarregat, al final intentant en l’ultima 
ronda d’inèdit tres de nou sense folre.  
 
En el concurs es va poder veure la gran progressió de Capgrossos 
de Mataró que van fer el primer quatre de nou amb folre 
descarregat de la seva trajectòria.  
 
La resta de colles van fer un bon paper cal destacar la setena 
posició dels Sagals d'Osona, que van segellar la seva millor actuació 
amb el dos de vuit amb folre i el pilar de sis carregats. Els Castellers 
de Barcelona, en canvi, es van haver de conformar amb el vuitè 
lloc, amb el tres de vuit descarregat i la torre de vuit amb folre 
coronada, però sense el quatre de vuit, que van haver de 
desmuntar. El carro gros també el van descarregar els Xicots de 
Vilafranca, els Castellers de Sants, els Xiquets de Reus i els Xics de 
Granollers.  
 
Xavi 



6  

 

RAMON PETIT I TORRENT 
 
Va néixer a Barcelona, l’any 1941, 
actualment s’encarrega del material 
de la Colla tot i que ha fet de tot! 
 
Membre de la  Coord inadora 
Sardanista de l’Hospitalet, col·labora 
en la secció administrativa de la 
vocalia de drogodependència de 
Bellvitge. Membre també de la Colla 
Sardanista Bel lv i tge.  Membre 
fundador de la Escola Joan XXIII de 
Bellvitge, membre fundador del Club 
Infantil - Juvenil Bellvitge i... 
Radioaficionat! amb indicatiu EA3BTI. 
 
Si necessiteu, sempre el trobareu als 
assajos disposat a donar un cop de 
mà. 

 
 

AVUI DESPULLEM A... EN RAMON... 
 
En aquest número despullarem al que és  un dels puntals de la 
Colla Jove i una persona que des de sempre ha estat present en 
el món associatiu de l’Hospitalet donant suport a les 
manifestacions culturals del nostre país. 
 
Ramon, d’on et ve aquesta afició pels castells? 
 
Doncs ve d’ un gran interès per participar en tot allò que 
representi  i ajudi a difondre la cultura i el fet català. 
 
Què vas sentir quan es va fundar la Colla Jove, precisament, al 
saló de casa teva? 
 
Goig i feina... tot per tirar endavant una activitat que no és 
tradicional a l’Hospitalet. 
 
Quin ha estat el millor moment que has viscut amb la Colla Jove? 
 
El bateig de la Colla. 
 
Què esperes de la Colla Jove en el futur? 
 
Em va saber i em sap molt de greu que la gent que fa castells a 
l’Hospitalet s’hagués de dividir en dues colles però les 
circumstàncies van obligar. 
 
Desitjo, no obstant, que a l’Hospitalet assolim un nivell Casteller, 
amb una o dues colles, que ens doni un renom i un prestigi a 
Catalunya, fent castells adients a les nostres possibilitats. 
 
Pel que fa als desitjos més immediats, m’agradaria assolir els 
mateixos castells que em pretès sempre, ja amb els Castellers de 
l’Hospitalet i  ara amb la Colla Jove: El Pilar de 5 i la gama de 
castells de 7. 

DESPULLEM A LA JOVE ! 

NOVA IMATGE DE LA WEB  
 
Més útil, més participativa, més moderna, més accessible, més atractiva, més... Teva!  
 
Amb un nou aspecte, noves propostes, perquè ho pugueu saber tot de la Colla, paradeta oberta les 24 hores, 
una nova manera de participar; proposa i opina usant el Blog col·lectiu de la Colla. 
 
No la miris... Viu-la i fes-la viure! 
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DIBUIXA A LA JOVE ! 

Cristina 
9 anys 
Dosos 
 
 
 
 
La Cristina ens dibuixa una parella de 
castellers, un adult i una nena. L’adult 
proposa anar a fer castells mentre 
pensa en fer de segon en un pilar de 
quatre. La nena, il·lusionada, contesta 
que si, que vol anar a fer castells, 
mentre pensa que serà ella, fent 
d’anxaneta, la que coronarà el pilar de 
quatre.  

Aina 
4 anys 
Aprenent d’anxaneta 
 
 
 
 
L’Aina ens fa un dibuix on ens 
ensenya un castell. La part central 
atapeïda  representa la pinya formada 
per un munt de gent que subjecta el 
tronc  format per una escaleta de 
peus que pugen i tot envoltat per 
moltes mans. El toc de castells ve 
representat per un traç irregular a 
l’esquerra de la pinya.  

Laia 
9 anys 
Acotxadora i anxaneta 
 
 
 
 
La Laia s’ha inspirat en l’escut de la 
nostra Colla per dibuixar les dues 
mascotes que hi són presents. En 
aquest cas el timbalet toca amb ganes 
el toc de castells i la carxofeta 
l’acompanya tocant la gralla.  
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A L’ÍNDIA TAMBÉ! 
 
Els castells a l’Índia tot s’ha de dir, no són castells com els nostres, 
sinó que més aviat els podríem anomenar construccions humanes.  
Aquestes construccions es realitzen fonamentalment a Maharashtra 
(per Bombai i Mumbai). 
 
El festival en que es fan aquestes construccions es coneix amb el 
nom de Janmashtami encara que també se’l coneix amb el nom de 
Sri Krishna Jayanti o Gokulashtami.  Aquestes construccions formen 
part d’una cerimònia religiosa que es celebra entre els mesos 
d’agost i setembre (dates properes a Sant Fèlix). La data en que es 
celebren aquest festival no és fixa perquè es regeixen pel calendari 
lunar, més o menys com es festeja aquí la setmana santa. Aquesta 
cerimònia dura dos dies i es commemora la vuitena encarnació de 
Vishnu com a Krishna, per a entendre’ns el naixement de Krishna.  
El segon dia es festeja la cerimònia del “dahi-handi”, el que traduït 
vindria a ser “la cassola de mató”.  
 
Durant la cerimònia del “dahi-handi” pengen una cassola de 
terrissa plena de mató i altres productes alimentaris entre uns 
edificis o a la vila del poble. L’orígen de penjar aquesta cassola 
podria tenir les arrels en el mateix Krishna (o també anomenat 
Govinda) el qual li agradava tant la mantega que l’agafava del pot 
per molt que la seva mare li amagués. Llavors un grup d’homes, i 
actualment també dones, formen construccions humanes per 
trencar la cassola, anomenada “matki”, de manera que el més àgil 
de la construcció la ha de intentar trencar. El grup de gent que 
aconsegueix trencar la cassola es reparteix el contingut entre els 
devots. 
 
Sembla que hi ha molta gent interessada en aquesta cerimònia. A 
Bombai es van arribar a oferir 200.000 i 500.000 rúpies de 
recompensa, encara que normalment ronda sobre uns 100.000 
rúpies que vindrien a ser uns 1.727,45€. En algunes cerimònies 
també pengen diners a la corda.  
Mentre es van fent la construcció la gent present a la plaça canten 
consignes com : “Aala Re Aala, Govinda Aala”; la seva traducció 
vindria a ser “Alegrem-nos que Govinda arriba!”. 

A MÉS... 
 
L’any 2004 va estar un any 
excepcional en els premis. La 
cerimònia va coincidir amb les vigílies 
de les eleccions i els partits polítics 
organitzaven “cassoles” i donaven 
samarretes amb el logo del partit a 
tots aquells que ho intentessin Van 
arribar a pagar 1.100.000 rúpies que 
serien uns 18.700€ per construccions 
de vuit pisos. Les colles es diuen 
“Govinda Tolis”. El màxim de pisos 
que han arribat a construir està en 
deu. Cada colla té tres intents  per 
trencar la cassola. Hi ha colles que es 
desplacen d’un lloc a un altre en 
busca de cassoles.  També hi ha 
colles formades íntegrament per 
dones anomenades “Mahila Tolis”.  

I AIXÒ NO ÉS TOT 
 
No només es fan construccions 
d’aquestes a l’ïndia sinó que sembla 
que al Marroc també se’n fan, però bé 
seguirem informant.  Sembla mentida 
que a un lloc tan lluny de casa nostra 
puguin existir unes construccions tan 
semblant a les nostres, oi?  

CASTELLS 
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LA MUIXERANGA D’ALGEMESÍ 
 
Quan busquem els orígens dels castells actuals, inevitablement ens 
hem de referir a les torres humanes que amb finalitats lúdiques 
(exercicis gimnàstics per entretenir als senyors i als plebeus) i, 
posteriorment amb un objectiu religiós, que es feien al País 
valencià al final de l’edat mitjana. 
 
Segons els estudiosos de la Muixeranga, la primera manifestació 
religiosa documentada d’aquesta data del 1724, on consten 
construccions com la Torreta (d’origen laic) i la Maria (d’origen 
marcadament religiós).  
 
La tradició amb el temps s’anà perdent, i al 1973 va ressuscitar 
amb força perdurant fins avui. 
 
Les evolucions de la Muixeranga es divideixen en tres tipus: El 
ball, les pujades i les figures plàstiques. 
 
El ball té quatre temps. Els/les Muixeranguers/es, es posen en 
dues fileres i dansen amb ciris encesos a les mans, baixant i 
pujant el ciri, movent-se d’esquerra a dreta i saltant d’una filera a 
l’altre. 
 
Les pujades (torres humanes), tenen un rica varietat, La Morera, 
la Figuereta o Volantinera, la Torreta, El Banc, Els Pinets, el Pi de 
Cinc, La Tomasina i l’Alta. 
 
Les figures, tenen una intensa simbología religiosa, es fan: la 
Maria Alta, l’Enterro, La Sènia, La Font, El Guió. 
 
 

SABIEU QUÉ ... 
 
Els Castells actuals semblen tenir el 
seu origen en el “Ball de valencians”, 
una tradició religiosa que consistia en 
un ball que acabava amb la realització 
de torres humanes. Un dels registres 
més antics data de l’any 1633 a la 
ciutat de Tarragona, durant la visita 
de Felip IV. 
 
Amb el temps van evolucionar i avui 
podem t robar  Mo ix igangues , 
Muixerangues o Colles Castelleres 
arreu dels Països Catalans. 

L’ABILLAMENT 
 
E l s  M u i x e r a n g u e r s  i  l e s 
Muixerengueres porten una brusa 
cenyida i recta, amb botons per 
davant, uns pantalons llargs, un 
barret orellut i unes espardenyes de 
sola plana. 
 
La tela usada és força resistent. Amb 
unes tires verticals de color vermell, 
verd i blau sobre un fons blanc, tot 
p l e ga t  amb  una  d i s po s i c i ó 
arlequinada.  

ON TROBAR MÉS... ? 
 
Si voleu aconseguir més informació sobre la Muixeranga 
d’Algemesí podeu visitar aquesta pàgina web. 
 

http://go.to/novamuixeranga 

DEL MÓN 
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El 3 de 10. 
 
Si be sembla que al 
segle XIX algú es va 
arribar a plantejar 
aquesta monumental 
construcció, inclús 
podia ser que alguna 
comissió tècnica 
parlés i que dugué a 
terme alguna prova 
en assajos, no està 
clar segons la tradició 
oral ni les referències 
periodístiques de 
l’època que ni tan 
sols s’arribés a portar 
a plaça. 
 
Va estar a partir de 
l’any 95, quan el cap 
de colla de la Jove de 
Valls, Kiku Fabra va 
anunciar l’intenció de 
portar-lo a plaça, que es va desfermar la lluita per tal de ser els 
primers en assolir-lo. Si bé no va ser fins la temporada 98 en que 
Minyons de Terrassa, per la seva Festa Major van fer el primer 
intent seriós de 3 de 10 amb folre i manilles. 
 
Per Sant Félix d’aquell mateix any, van ser Castellers de Vilafranca 
qui es va proposar el repte, per a gran decepció de tots es que 
ens trobaven a la plaça es anar a terra amb el setens col·locats. 
 
Per a Tots Sants, el van tornar provar, i aquesta vegada es va 
quedar a les portes, amb l’anxaneta ja entrant. A prop, el 10 era 
possible. 
 
El fet de quedar se a prop, els va fer preparar una actuació el 15 
de novembre, de l’any 98. Tot i que no era cap data referent al 
calendari, (crítiques els va portar d’altres colles), van fer un 
impressionant desplegament publicitari per tal de aconseguir gent 
a la pinya i van fer un intent de 10. 
 
Es va haver de desmuntar dues vegades; a l’alçada de quints; 
però finalment es va aconseguir coronar. 
 
Esperonats per l’èxit del de Vilafranca; la setmana següent a la 
seva diada; el Minyons de Terrassa aconseguien descarregant-lo. 
 
Manel 

SABIEU QUÉ ... 
 
El primer deu que es va intentar no va 
ser el tres sinó el quatre. 
 
Doncs si companys, el primer intent 
de que es te constància de castells de 
10 va ser el 4, al novembre de 1996, 
Castellers de Vilafranca, que es va 
enfonsar entrar-ne quints.  
 
Des de llavors ni tant sols s’ha tornat 
a provar. 

APUNTS DE CASTELLS 

LA COLLA HI SERÀ A LA FESTA 
MAJOR DE SANTA EULÀLIA 
 
S’acosta la Festa Major de Santa 
Eulàlia i la Colla, a part de la actuació, 
muntarà per primera vegada una 
guingueta perquè els nostres veïns 
puguin conèixer-nos i gaudir de la 
nostra hospitalitat (ho som molt! 
d’hospitalaris, simpàtics, bones 
persones). 
 
Això portarà també molta feina per la 
gent de la Colla, i és el moment de 
demostrar de quina pasta estem fets. 
 
Els i les que hi vulgueu col·laborar, 
poseu-vos en contacte amb el Jaume 
i/o la Marta. Ells coordinaran tot el 
que tingui a veure amb aquest tema. 
 
Necessitem a totes les mans, així que 
reserveu-vos ja a l’agenda els dies 
24,25,26,27 i 28 de maig d’enguany. 
 
Gràcies per la vostra col·laboració 
Colla!  

ALI ESTEM AMB TU !!! 
 
Al tancament d’aquesta edició de 
l’espill ens va arribar una dolorosa 
notícia. El pare de la nostra Ali, va 
morir el passat divendres 8 d’abril 
víctima d’un desafortunat accident. 
 
Des de la redacció de l’espill i en nom 
de tota la Colla volem transmetre el 
nostre condol a tota la família i oferir 
tot el nostre suport a la nostra 
companya i amiga Alícia. 
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EXTRACTE DE ... 27 POEMES EN TRES TEMPS 
 
No demano gran cosa: 
poder parlar sense estrafer la veu, 
caminar sense crosses, 
fer l’amor sense haver de demanar permisos, 
escriure en un paper sense pautes. 
 
O bé, si sembla massa: 
escriure sense haver d’estrafer la veu, 
caminar sense pautes, 
parlar sense haver de demanar permisos, 
fer l’amor sense crosses. 
 
O bé, si sembla massa: 
fer l’amor sense haver d’estrafer la veu, 
escriure sense crosses, 
caminar sense haver de demanar permisos, 
Poder parlar sense pautes. 
 
O bé si sembla massa... 
 
 
Miquel Martí i Pol 

EL RACÓ DE LA POESIA 

 
 

 
Avui dia veure una dona castellera no ens sorprèn gens, i encara 
menys en una colla com la nostra, on de dones castelleres en 
som un bon grapat, fins al punt d’haver arribat a alçar un troc 
format pràcticament per dones. És clar que, tenint en compte 
com la dona ha estat  marginada de les activitats físiques al llarg 
del temps, tampoc ens sorprendrà gens sentir que antigament al 
món casteller només hi participaven homes. Aquesta manca de 
participació femenina, evidentment, no era deguda a cap falta 
de força, equilibri o traça per part de les dones, si no una 
mostra més de l’antiga societat masclista. 
 
La incorporació de la dona al món casteller, al igual que la 
incorporació de la dona a moltes altres activitats de caire 
esportiu, va ser un procés lent i dificultós. Aquesta incorporació 
es va iniciar amb la idea de col·locar les nenes d’anxaneta 
perquè aquestes acostumen a ser més petites i a pesar menys 
que els nens. Més tard, es van adonar que les dones no només 
servíem per estar al pom de dalt, si no que a la resta del tronc i 
a la pinya podíem fer-ho igual de bé que els home. 
 
D’aquesta manera, poc a poc, el nombre de dones a les colles 
castelleres ha anat augmentant fins a l’actualitat, on els castells 
són alçats per homes i dones sense diferenciacions ni 
preferències de sexe. 
 
Ariadna 

LA DONA I ELS CASTELLS 

EL DIA DE LA ROSA I EL LLIBRE 
 
És el mes d’abril. La primavera ja fa 
temps que ha arribat i ha encès la 
màgia que fa que la natura floreixi en 
tot el seu esplendor. Les flors s’obren 
i els cors sembla que també. I arriba 
el dia 23, com cada any, la festa de 
Sant Jordi, el dia de la rosa i el llibre, 
on, segons mana la tradició del país, 
els homes regalen roses a les seves 
dones i elles els hi obsequien amb 
llibres. És un dia per estar al carrer, i 
si fa sol, millor. Encara que les 
típiques tempestes de primavera 
acostumen, de vegades a remullar 
l’ambient; però no té importància, 
tothom a per la rosa i el llibre. 
 
Sant Jordi és un sant curiós... És un 
guerrer, no és pas un home de bones 
obres, només cal veure la tradició dels 
països que el tenen com a patró, 
Catalunya, Anglaterra, Rússia... Tots 
ells pobles amb una forta tradició 
guerrera. Sant Jordi és el que mata al 
drac i rescata a la donzella del mal. 
Per que ho entenguem millor, és el bo 
de la pel·lícula, violent, guerrer, però 
bo, en el sentit que és el que mata al 
dolent. 
 
Les roses de Sant Jordi apareixen, 
segons la llegenda de la sang del 
drac. I des del segle XV és present a 
Catalunya la tradició de regalar-ne, 
però i els llibres? D’on ve això de 
regalar llibres?  
 
Curiosament, un dia de Sant Jordi, va 
néixer Miguel de Cervantes i va morir 
William Shakespeare, dos grans 
escriptors de la literatura universal. A 
partir de 1930 es va instituir el Dia del 
llibre per Sant Jordi i al 1995, la 
UNESCO va declarar que el 23 d’abril 
seria el Dia Mundial del Llibre. Una 
tradició catalana que s’obre al món. 
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En aquesta secció recollim opinions i articles, un mirall que 
reflecteix el que és ha estat i serà la ciutat de l’Hospitalet 

 
 

ELS LÍMITS DE L’HOSPITALET 
 
Al contrari d’allò que alguns es pensen, el terme municipal de 
l’Hospitalet, el trobaríem habitat ben bé des del segle IV abans de 
Crist. Més de dos mil·lennis a on els antics hospitalencs desenvolu-
paven el sentiment de pertinença amb la seva terra.  
 
En aquella època en la qual el port de la ciutat es podia considerar 
com a el gran port de la Catalunya Central, troben a partir del se-
gle II, restes de la vila romana, del qual en son testimonis, la gran 
quantitat de peces trobades de l’època entre les quals destaca El 
cap de Medusa, una peça d’ús funerari, que actualment es troba al 
Museu Arqueològic de Barcelona. 
 
Per cert si busqueu el nom de l’Hospitalet abans dels segle XII pot 
ser no el trobareu. Ara us explico. Els orígens de l’actual ciutat és 
basen en dos assentaments de població originals, uns al voltant de 
la l’església de Santa Eulàlia de Provençana, (si us plau deixen per 
sempre més d’anomenar-lo al costat de la “Vanguard”)  o sigui al 
costat de l’ermita, que era el que donava nom al terme municipal 
(Provençana), i l’altre el que avui seria el barri del centre, a l’hostal 
(que no hospital), de la Torre Blanca, que es finalment allò que va 
acabar donant el nom definitiu a la ciutat. 
 
Curiositats de la ciutat. 
 
El port de l’Hospitalet? 
 
Si benvolguts companys, fins no fa pas tant de temps haguessin 
pogut anar a la platja sense sortir de la ciutat, de fet fins al 1910 
amb la primera gran ampliació del port de Barcelona. Tots aquells 
terrenys que avui coneixem com a Zona Franca, amb la seva con-
seqüent sortida al mar hagués estat territori de la ciutat de 
l’Hospitalet. És va vendre a la ciutat de Barcelona a canvi de la 
recollida dels animals domèstics durant uns anys, i no es broma !! 
 
Manel 

APUNTS DES DE L’HOSPITALET VINE ALS ASSAJOS !! 
 
A Castells, com a qualsevol activitat 
humana, la pràctica porta a la 
perfecció. Per això és molt important 
que tota la Colla participi activament 
en els assajos.  
 
És aquí també on rebem a les 
amigues i amics que ens volen 
conèixer per primer cop, per tant els 
assajos son, com sempre, un equilibri 
entre, per una banda, la tècnica i la 
força, i, per una altre, la confiança i la 
companyonia que caracteritzen a una 
colla castellera sana i unida com la 
nostra. 
 
Els assajos són importants, per la 
Colla i per nosaltres mateixos.  
 
No et quedis a casa!  
Vine als assajos! 

COM ERA EL MUNICIPI? 
 
El terme originari del municipi de 
Provençana, com ja en dit el nom 
original de la ciutat, aniríem des de 
Sants i Sarrià, fins a Esplugues i la 
Serra de Collserola, el riu Llobregat i 
el Mediterrani, més del doble de 
l’actual.  
 
En fi com ja em dit es veu que el 
millor per a els progrés de la ciutat 
era vendre-ho tot. O potser no?  
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EL LLIBRE... 
 
Redescobrir l’Alguer  
 
de Pere Mayans i Balcells  
 
(Editorial La Busca, 2002).  

 
REDESCOBRIR L’ALGUER 
 
En els mesos darrers, l’Alguer ha tornat a ser “redescoberta” per la 
majoria de catalans. La posada en marxa d’un vol diari de Girona a 
l’Alguer, la posada en funcionament d’una televisió algueresa que 
emet bona part de la programació en català (amb programes de 
TV3 i amb producció pròpia en català de l’Alguer), l’aval de 
l’Institut d’Estudis Catalans a l’obra El català de l’Alguer: un model 
d’àmbit restringit –la proposta d’estàndard per a l’alguerès– i, 
finalment, la inauguració de la primera línia educativa en llengua 
catalana, “La Costura”, són, sens dubte, alguna de les “causes” 
que l’Alguer hagi tornat a ser notícia. A més, el nou context legal 
de les llengües a l’Estat italià està permetent avançar en el procés 
de fer oficial la llengua catalana al municipi sard de l’Alguer 
(retolació dels carrers bilingüe català/italià, documentació 
municipal bilingüe, drets dels ciutadans a dirigir-se en català a 
l’Administració municipal...).  
 
I, justament, la guia Redescobrir l’Alguer ens permet una petita 
introducció a tot el que ha estat, és i pot ser l’Alguer, la nomenada 
“Barceloneta” de Sardenya. Així, ens introdueix a la història 
catalana de la ciutat (conquerida i repoblada per catalans el segle 
XIV), a la història social de la nostra llengua a l’Alguer i al conjunt 
de Sardenya (on fou llengua oficial fins al segle XVIII), a les 
característiques principals de l’alguerès i, finalment, a la situació 
sociolingüística actual. El llibre no ens dóna una visió idíl·lica de la 
situació actual de la llengua, ja que no és certa; però tampoc cau 
en el pessimisme que fa dir a molts catalans que l’Alguer no 
existeix. Cal deixar clar que, fins als anys 60 del segle XX, el cent 
per cent de la població (tret dels funcionaris, ja se sap) parlava en 
alguerès. A partir d’aquell moment, els canvis socials, que també 
es produïren aquí (potser només cal comparar l’Hospitalet de 
començament dels 60 amb l’actual), fan que, per primera vegada 
a la història, l’italià (com aquí l’espanyol) comenci a ser la llengua 
que molts pares i moltes mares fan servir per comunicar-se amb 
els fills. Les raons: més prestigi de l’italià, televisió únicament en 
italià, possibilitats que tothom pugui fer un estudi superior, 
immigració, emigració... I som aquí, el català encara és vivíssim 
entre la gent de més de quaranta anys i, ara, quan tothom 
(especialment a Catalunya) donava per conclosa la lenta agonia de 
l’alguerès, per primera vegada pràcticament tots els escolars 
algueresos fan llengua catalana (una hora a la setmana, en un 
projecte conjunt del municipi de l’Alguer i de la Generalitat de 
Catalunya), sense oblidar, és clar, tots aquells factors abans 
esmentats que fan que l’interès per la llengua es torni a despertar 
a l’Alguer, com ho demostra l’èxit de participació dels cursos de 
llengua catalana que s’ofereixen. 

CULTURA 

Finalment, la guia també ens fa una aproximació “turística” a l’Alguer, 
i a una part de Sardenya, i ens dóna tot un seguit de recursos per preparar el nostre viatge (bibliografia, 
pàgines web, música, revistes...) a la ciutat catalana de Sardenya, una població i una illa que, encara, no han 
estat excessivament explotades pel turisme de massa que tant de mal han fet a altres illes mediterrànies. ´ 
 
Ara només falta que molts hospitalencs i moltes hospitalenques s’animin a conèixer la ciutat catalana més 
oriental, és a dir, a conèixer un xic més la pròpia història, la pròpia llengua i una terra germana. 
 
Pere Mayans 

SOBRE L’AUTOR... 
 
Pere Mayans Balcells, nascut el 1963 
a l’Hospitalet de Llobregat, en concret 
al barri de Sant Josep, és professor 
d’institut de llengua i literatura 
catalanes, i actualment és el cap del 
Servei d’Ensenyament del Català del 
Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya. És autor 
dels llibres Redescobrim els Països 
Catalans (Editorial Oikos Tau, 1995) i 
CAT -Llengua i societat dels Països 
Catalans (Editorial La Busca, 1998) a 
més de Redescobrir l’Alguer (Editorial 
La Busca, 2002) .  
 
Des del seu càrrec a l’Administració 
catalana, és un dels impulsors del 
projecte “La Costura”, la línia 
d’ensenyament en català a l’Alguer. 
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SALSA VERDA  
 
Estimades i estimats lectores i lectors 
de l’espill: 
 
Les integrants d’aquesta secció us 
volem comunicar en aquest segon 
número de la revista que  Salsa Verda 
és una barreja de “cotilleos” i demés, 
en exclusiva per a vosaltres. 
Per començar us direm que, a partir 
d’ara mateix, haureu d’anar amb 
compte amb el que feu o dieu. Salsa 
Verda és una secció amb afany de 
notícies, notícies d’aquelles que 
s’expliquen a la perruqueria, al 
mercat, o... al vestuari del local 
d’assaig. Ja sabeu que aquestes línies 
depenen de vosaltres. 
De moment us avancem que la 
calçotada d’aquesta temporada es va 
fer a Can Ramon i Carmina, i que va 
ser un èxit d’assistència... 20 
persones!!!!  
Com en tota calçotada ens vam posar 
fins el c... capdamunt de menjar: 
Calçots (per descomptat), botifarres, 
amanides, patates, olives, ganxitos, i, 
fins i tot, cafè, copa i puro! (Bé, puro 
no, però queda bé dir-ho). Si no que li 
preguntin a l’ànec, que encara deu 
estar menjant el tomàquet que va 
sobrar! 
I com que tot bon català té fred 
després de menjar, per entrar en 
calor, vam fer dos equips i vam jugar 
al mocador. Però no va ser una 
“partida neta”, més aviat, tacada. 
Com a mínim 3 persones s’hi van 
deixar la pell, la dels genolls i les 
mans, fent uns “aterratges” dignes de 
veure. I per avui ja està. 
Restem a l’aguait buscant nous 
ingredients per la nostra Salsa Verda. 
 
I En el proper número se’ns casen per 
fi... Ja ho veureu! Petonets Colla!!! 

 
  

I TU... JA HAS CAIGUT? 

Qui m’ho hauria de dir... porto anys treballant ( aviat farà quatre ) 
i tants, tants anys fent castells ( ja ha fet vuit ) i em lesiono a les 
vacances.  Mira que m’he caigut vegades d’un castell - n’he 
perdut el compte- i algunes “txungues”. Allò que no saps ni com 
caus i t’aixeques bufant i pensant: Vaja h....a! i encara no entens 
com no has arribat a terra o com no t’has trencat en tres trossos.  
 
Notes el cos adolorit, és un dolor general no pots decidir quina 
part del cos et fa més mal així que ràpidament dedueixes que res 
és tan greu i que aquest cop no et cal conèixer els amics de la 
Creu Roja.  Segurament la resta del dia te’n recordes sovint de la 
caiguda i vas notant, al refredar-se el cos a mesura que prens 
cervesa, que hi ha parts noves que et fan mal.  Fins i tot el 
dilluns, quan vas a treballar és encara més difícil; dilluns i 
adolorit... no li desitjo a ningú.  Però, també és divertit altres 
vegades... bé, divertit no, no es la paraula , però hi ha caigudes 
més maques, en les que no et fas mal i acabes sortint de la pinya 
rient amb els companys.  
 
Per no parlar de les ferides de guerra, és a dir, aquelles que 
t’acompanyen la resta de la  teva vida i que ensenyes amb una 
mica d’orgull a d’altres castellers -i qui digui que no està mentint- 
acompanyada, per suposat, de la magnífica història que 
l’acompanya. 

EL RACÓ DE… LA PAU 

SOPA DE LLETRES 
 
SOPA DE LLETRES CASTELLERA (per Noelia) 
 
Busca paraules relacionades amb el món Casteller ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La solució... Al proper número de l’espill !!! 

A G U L L A P R F O L R E L N M T 
L J S T N L M O R C T A L M S O J 
A L A N S O X I A B V R G T U C U 
B N J M O A T R S P M N N C N A T 
M J X U A M O E T L O Y E A M D R 
I E S A Z O R P R A T I R N S O A 
T S U F N T O I X Ç N V L A V R L 
S O T R E E R N V A O M Z L T M L 
C N L F U A T Y U V L S R L O O A 
O T S R T P J A T S Z N O A T N R 
N Z M V O T X U Y Z A O C X I K G 
T U A G R E S D R B Y G I E N A V 
R I N X R A O O A S Z E R Z S P L 
A O I R E Q S V L U I S L E Q A O 
F M L H L I O K I E A C D V R S A 
O D L E F F D G P C O A T D Z O T 
R M E J A X H J J H B V E M I L E 
T C S B I A K Y I O S T L O C A L 
L R Q O X L Z C R R A Y C P D N A 
C O L L A I S T V C J E V E N T S 
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APUNTA’T A LA JOVE 
 
Busques un lloc on fer amics, on fer 
activitats diverses, en un ambient 
familiar, on grans i petits es sentin 
útils i còmodes; on t’ho puguis passar 
bé fent el que ens agrada? 
 
Ja has trobat el lloc! 
 
La Colla Jove de l’Hospitalet 
 
Fem castells, perquè som castellers, 
però també fem sortides, excursions, 
dinars, aprenem els uns dels altres..., 
tot des del respecte mutu i la passió 
d’allò que ens uneix...  
 
Fer castells i... 
 
Passar-nos-ho bé!!! 

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 
 
 
Et busquem a tu !!! 
 
Animeu-vos!!!  

Abril 2005 

Dia Hora Lloc Activitat 

24 12h L’Hospitalet 

Diada Castellera per les  
Festes de Primavera, 
amb Minyons de 
Terrassa i Xicots de 
Vilafranca 

AGENDA 

 
 

DICCIONARI CASTELLER 
 
Continuem oferint-vos aquest vocabulari casteller tant nostrat: 
 

 -C- 
 

Cap de Colla: Energumen que quan va pel carrer no veu 
persones al seu voltant; si no que veu dosos, acotxadors, vents, 
terços, primeres mans, laterals, etc. 
 
Carxofa: És el color de la nostra camisa perquè, diuen, que 
temps enrere l’Hospitalet era ple de camps de carxofes. Però 
nosaltres sabem que la veritat és perquè són com nosaltres, una 
mica verdes però amb un gran cor! 
 
Castell: Construcció complexa molt antiga el la que hi pots 
trobar persones de tota mena: dames, senyors, lacais, canalla, 
bufons (o no tant bufons!), trobadors... i com en tot bon castell, 
algun que altre fantasma. 
 
Colla: Grup nombrós (en el millor dels casos!) de persones i 
personetes que, tot i no ser constructors s’entesten en fer cada 
vegada més pisos. 
 
 
Laura i David 

VA DE... BROMA! 

Maig 2005 

Dia Hora Lloc Activitat 

28 12h L’Hospitalet 

Diada Castellera per la 
Festa Major de Santa 
Eulàlia, amb Castellers 
de la Sagrada Família i 
Castellers de Santa 
Coloma 

Nota de la Redacció: 
 
Per evitar confusions, com en el número anterior de l’espill, a 
l’Agenda només s’informarà de les actuacions i activitats 
confirmades. Per a més informació es pot consultar la web de la 
Colla o preguntar. 
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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 


