
’ha fet un salt molt gran aquest
2017». Carles Jódar, un dels pocs
periodistes de la Catalunya Cen-
tral que segueixen setmanal-

ment el món casteller, explica que la tem-
porada que finalitza pràcticament aquest
cap de setmana ha estat molt positiva per a
les colles de l’interior de Catalunya. Moixi-
ganguers d’Igualada ha consolidat els cas-
tells de 8 completant cinc tripletes d’aquesta
alçada el mateix any. Són a un pas d’afrontar
els castells de nou pisos. Els Tirallongues de
Manresa també han afrontat amb èxit els
castells de 8 pisos (han descarregat el 3 de
8), i tindran tot el 2018 per consolidar i pro-
var noves construccions amb la mateixa al-
çada. Els Tirallongues volen provar demà,
en la seva festa anual (Sant Martí),  el 4 de 8,
que els faria fer un pas més en aquesta ca-
tegoria. I els Castellers de Berga també s’han
sumat als castells de 8, en una cursa per
guanyar alçada que ha estat molt i molt rà-
pida, ja que el grup va començar a aixecar
castells fa només 5 anys. Completant la ra-
diografia de les colles castellers de l’àmbit
de difusió d’aquest diari, s’hi ha d’afegir  els
Castellers de Santpedor, que s’han afermat
com a colla de 7, una fita gens menyspreable
per a una població de les seves dimensions.
I els Picapolls d’Artés i els Salats de Súria
també han mantingut uns bons nivells d’ac-
tivitat. 

Jódar explica que aquesta temporada
han tingut un especial protagonisme colles
com les que hi ha a la Catalunya Central. En
el món casteller es parla de les colles emer-
gents, i en aquest club hi ha els grups d’Igua-
lada, Berga i Manresa.  El periodista manre-
sà, que presenta cada dimecres a Canal Ta-
ronja  el programa de castells Sempre
amunt, considera que amb el 2017 es tanca
«un any espectacular». A vegades hi ha una
colla que destaca en una ciutat concreta,
però el que ha passat des de Sant Jordi fins
ara (aquesta és aproximadament la tempo-
rada de fer castells) és que ha pujat el nivell
de manera generalitzada, com a mínim a les
ciutats d’Igualada, Manresa i Berga. I aques-
ta circumstància ja no té a veure només amb
la feina que es fa en una colla concreta, sinó
que indica un interès creixent pels castells. 

Arran de les construccions de «gamma
extra», a partir de l’explosió dels castells de
10 pisos, el món casteller ha viscut un crei-
xement constant en els darrers anys. Les ac-
tuacions són molts seguides, alguns concur-

sos tenen moltíssims visitants i la televisió
s’ha fixat en aquest moment per fer-ne re-
transmissions. Aquesta popularització del
món casteller ha fet també que algunes co-
lles hagin vist que alçar torres humanes
també pot tenir una repercussió econòmica
per a les seves entitats. «Es comença a tocar
algun calé», afirma Jódar, que adverteix que
al mateix temps que els grups troben una
manera de poder fer més activitats sense ca-
rregar la butxaca dels membres de les colles,
també veuen com aquesta nova situació els
porta a debats sobre si s’ha de cobrar, si s’ha
de portar publicitat a les camises, que fins
ara no estaven plantejats. 

En qualsevol cas, el que ha passat en els
darrers anys, i especialment aquest 2017, és
que la popularització del món casteller s’ha
traduït en una presència més gran de ciuta-
dans que estan interessats a participar en la
construcció de torres humanes. I, com es
coneix en l’argot casteller, s’ha pogut fer
«una pinya» més gran. Més gent per aixecar
els castells, més entrenament i millor direc-
ció porta els grups a l’èxit quan es disposen
a provar a les places aquelles construccions
que durant mesos assagen de manera pa-
cient a les seus socials de les entitats.

Les colles han guanyat gruix social i
aquesta és una de les raons que expliquen
el seu bon moment. A Igualada, per exem-
ple, aconsegueixen moure unes 200 perso-
nes quan han de fer castells. A Manresa, els
Tirallongues també han aconseguit bones
mobilitzacions de gent, com indica que el
primer castell de 8 de la temporada es va ai-
xecar amb èxit a la Catalunya Nord, a 200
quilòmetres de Manresa. En altres casos, la
dificultat per fer construccions més altes ha
topat justament amb la manca de gent per
tenir més èxit en les sortides. De totes ma-
neres, en el conjunt, és un any de creixe-
ment d’aquells en què criden: «Sempre
amunt!».

S

Moixiganguers d’Igualada, Tirallongues de Manresa i Castellers de
Berga ja viuen en els castells de 8 pisos. El nivell de les colles de la
Catalunya Central puja, i la popularitat dels grups també. Els menuts
enxanetes comencen a veure el terra de la plaça des d’alçades que ja
són de vertigen

ELS CASTELLS
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ELS TIRALLONGUES,
MÉS A PROP DEL
CEL QUE MAI

Aquest any ha estat molt positiu 
per al món casteller de la Catalunya
Central, perquè el nivell ha pujat 
en diferents colles 

La participació als grups ha crescut,
un aspecte que, sumat a l’experiència
i la preparació, fa possible l’èxit de
construccions més difícils

nLa colla castellera Tirallongues de Manresa
no havia estat mai tan a prop del cel. Després
de 24 anys d’existència, enguany, per fi, han
aconseguit descarregar el 4 de 8, i no una ve-
gada sinó quatre. Un castell molt perseguit per
la colla. Per a la propera temporada els objec-
tius «passen per consolidar els castells de 8 i
de la gamma alta de 7. Obtenir el reconeixe-
ment de colla de 8 seria una gran fita», segons
Jordi Clotet, president dels Tirallongues de
Manresa. Per arribar a ser colla de 8 han de
descarregar 8 castells de 8 en tres anys. L’any

passat, es va carregar dos cops el 4 de 8, des-
prés de l’any 98, que l’havien assolit parcial-
ment però el castell va fer llenya quan ja l’ha-
vien carregat. Per això, el 5 d’agost del 2017
serà una data que quedarà gravada en la his-
tòria dels Tirallongues. De fet, tenien tots els
elements per aconseguir-ho. Cent quaranta
persones es van desplaçar a Millars per tenir
prou pinya. Un objectiu de gran envergadura
que van aconseguir després d’intentar-ho fa
dinou anys. Els castells estan valorats -hi ha
una taula de puntuacions de la coordinadora
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de les colles castelleres de Catalunya- i el con-
junt d’aquests tres castells, el 4 de 8, el 2 de 7,
i el 5 de 7, ha sigut la millor actuació que han
fet mai.  

Els de la camisa ratllada van honorar la ciu-
tat que els ha vist créixer portant el 4 de 8 a la
festa major. Una actuació amb un gran valor
sentimental i molt important per a la colla. Per
primer cop, van completar el castell de 4 de 8
a la capital bagenca enmig d’una gran expec-
tació. El 4 de 8 no va ser suficient per als de la
camisa ratllada, que després van abordar amb
èxit una altra construcció de relleu com el 3
de 7 aixecat per sota, que no havien assolit
mai. «Un castell molt difícil que hem anat tre-
ballant des del mes de febrer d'enguany», se-
gons Clotet.  Aquest castell destaca per la seva
dificultat, en haver-se d’aixecar els pisos des
de baix, i no que els castellers pugin com és
habitual.

Els Tirallongues de Manresa ja tenien la
confiança suficient per intentar-ho un cop
més. Per això, a la Fira de Sant Miquel de Sant-
pedor van tornar a descarregar el que era el
tercer 4 de 8 de la seva història.  El seu quart
carro gros va ser a la Plana de l’Om, en la 20a
Fira Mediterrània.  En aquesta ocasió, a més,
van descarregar un castell inèdit per a ells

aquesta temporada, el 7 de 7 (figura composta
formada per un 4 de 7 i un 3 de 7), el qual van
descarregar sense gaires dificultats. Els man-
resans, que jugaven a casa, van assolir la se-
gona millor actuació de la seva història, amb
el 4 de 8, el 2 de 7 i el 7 de 7.

D’altra banda, els Tirallongues també van
tocar el cel amb l’esperada torre de set a Vic.
En el marc de la 19a trobada de Colles de l’Eix,
van executar el 2 de 7, un castell molt tècnic.
Era la primera de la temporada i la primera
descarregada des de l’any 2002, en els 19 anys
d’aquesta trobada. 

També enguany, la colla ha arribat al castell
número 500 de 7 de la seva història amb el 4
de 7 amb agulla descarregat a Santpedor, en
el marc de la Fira de Sant Miquel.

Diada de la colla
L a colla arriba aquest cap de setmana a la seva
diada de Sant Martí amb un bon regust de
boca. Avui, a les sis de la tarda, actuaran a la
plaça de Sant Domènec amb els Nyerros de la
Plana. Demà, a les 12 del migdia a Crist Rei,

alçaran els seus castells juntament amb els
Castellers de l’Alt Maresme i els Castellers de
Caldes. Amb aquestes actuacions i la propera,
el 12 de novembre a Sant Cugat, tancaran una
temporada històrica.

Des de la seva fundació, els Tirallongues
han aconseguit més de dos-cents socis. De
castellers actius, amb regularitat, en són un
centenar, però en actuacions com per la Festa
de Major de Manresa i la Fira Mediterrània
arriben a ser entre 120 i 150. La colla ha viscut
aquest 2017 el millor any des de la seva crea-
ció, el 21 de febrer del 1993. Cal recordar que
era el primer cop que la colla iniciava la pri-
mera actuació de la temporada amb castells
de la gamma de 7. Tanmateix,  Jordi Clotet afir-
ma que «aquest any s'ha fet molt bona feina.
Des de la junta tècnica s'ha treballat amb mol-
ta seriositat i això ha comportat una millora
en la qualitat dels castells que hem descarre-
gat» i «a nivell casteller és evident que ha estat
la millor temporada de la història de la colla,
amb quatre castells de 4 de 8 descarregats, tres
torres de 7, i un 3 de 7 per sota, a part dels vuit
5 de 7, set 4 de 7 amb agulla, etc..»  

Els Tirallongues descansaran fins a principi
d’any amb totes les expectatives i objectius
que tenia la colla per a aquest any complerts.

ARXIU PARTICULAR
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ARXIU /MIREIA ARSO

El 4 de 8 a la Festa Major de Manresa
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