


• Col·lecció L’Aixecador - 21 •

Els Xiquets de Reus
30 anys de castells

David Barceló
Ernest Benach
Joan Bofarull

Georgina Coca
Marc Ferran
Enric Valls

Francesc Valls
Eduard Vilafranca
Quim Vilafranca

Xiquets de Reus.indd   3 16/10/12   16:49



Índex

7

Pròleg 
per Pau Morales ................................................................................................. 9

Presentació 
per Joan Bofarull ............................................................................................. 11

Tradició i creativitat cultural: 1981-1991
per Ernest Benach ............................................................................................ 13

Els locals dels Xiquets de Reus 
per Quim Vilafranca ........................................................................................ 45

Els nostres músics
per Joan Bofarull i Georgina Coca .................................................................... 57

Fer el cim: 1992-2000
per Marc Ferran  ............................................................................................. 65

Reus, plaça castellera
per Francesc Valls ............................................................................................. 93

Les places castelleres dels Xiquets de Reus
per Marc Ferran ............................................................................................ 103

Recuperar castells, refer la colla: 2001-2011
per Joan Bofarull ........................................................................................... 109

L’Aleta, la nostra revista 
per David Barceló .......................................................................................... 135

Relació de la colla amb els mitjans de comunicació
per David Barceló .......................................................................................... 145

Els Xiquets de Reus, una entitat ciutadana
per Enric Valls ............................................................................................... 157

Annex A: Estadístiques
per Eduard Vilafranca .................................................................................... 171

Annex B: Presidents i caps de colla
per Eduard Vilafranca .................................................................................... 175

Xiquets de Reus.indd   7 16/10/12   16:49



11

Moltes colles castelleres tenen un llibre amb la seva història, que compleix 
unes funcions nostàlgiques i publicitàries: cada colla exhibeix els seus millors cas-
tells per autoreivindicar-se. En el cas dels Xiquets de Reus, no ens podem limitar a 
això: la nostra colla que l’any 1996 va fer el 3 de 9 quatre anys més tard no podia 
ni fer el 2 de 7. Una simple enumeració dels castells intentats, aconseguits o no, 
no tindria més interès que la llista de números premiats en una loteria. Per tant, 
l’objecte d’estudi d’aquest llibre no poden ser els castells.

El tema d’aquest llibre és la colla castellera dels Xiquets de Reus. Al costat de la 
crònica dels castells que fem cada any, cal fer una anàlisi, una reflexió sobre l’estat 
de la colla. Només així podem explicar els nostres èxits i fracassos. Evidentment, 
en aquest llibre parlem dels grans castells de la colla i en publiquem les fotografies. 
Però, igualment, hem d’explicar les situacions de crisi que hem viscut. No ens en 
podem amagar ni volem. No es tracta de buscar els culpables, com tampoc no 
destaquem els herois que van fer un gran castell o que van prendre una decisió 
correcta: assumim els errors de la colla col·lectivament, tal com hem compartit 
els èxits i les alegries.

Hem dividit els trenta anys dels Xiquets de Reus en tres capítols, però no per 
decennis, un període de temps totalment arbitrari, sinó per les etapes que, segons 
la nostra opinió, marquen la història de la colla. Els Xiquets de Reus van ser 
fundats per uns joves que no eren castellers, amb l’objectiu de recuperar les festes 
populars quan el nostre país recuperava les llibertats. A partir de 1992, el món 
casteller es fa més gran, surt a la televisió, apareixen els rànquings i els Xiquets de 
Reus, que ja tenen experiència castellera, es converteixen en una colla gran, que 
vol fer castells de nou. L’any 2001 la colla es troba en plena crisi castellera i social 
i malda per recuperar-se. En aquestes tres etapes, els Xiquets de Reus fan castells 
diferents, però també canvien els castellers i la mentalitat de la colla.

Després de tant de temps, ens podem preguntar si els actuals Xiquets de Reus 
són la mateixa colla que es va fundar fa trenta anys. Moltes coses canvien, però hi 
ha un “esperit” de colla que es mantingui constant? La nostra colla té uns valors 
que donen sentit als castells: la festa major, la ciutat, el desig de superació, la 
cultura, la democràcia, el país, la integració, etc. Per altra part, partint de la idea 

Presentació

Xiquets de Reus.indd   11 16/10/12   16:49



12
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que els castells són més que enfilar-nos uns damunt dels altres, hem tingut sempre 
clara la idea de la colla com una entitat ciutadana i de la importància d’elements 
com la camisa, la música, la nostra relació amb la ciutat i amb el món casteller, 
la necessitat d’uns recursos materials, la presència en els mitjans de comunicació, 
etc. Diversos apartats del llibre analitzen per separat aquests elements.

Aquest llibre està escrit per diversos autors, cadascun amb un punt de vista 
personal. Per tant, hi ha diferències no només d’estil, sinó també de contingut. 
Pot haver-hi fins i tot contradiccions, és un risc que assumim. Això dóna llibertat 
al lector per escollir quina opinió comparteix o per formar-se’n una de particular. 
Aquest fet pot estranyar algunes persones, perquè en molts col·lectius la diversitat 
d’opinions és vista com una amenaça. Una colla castellera està formada per molta 
gent de diferents edats, sexes, classes socials, nivells d’estudis, orígens, llengües i 
creences. La diversitat hi és connatural i un dels objectius d’aquest llibre és també 
reflectir la diversitat dels Xiquets de Reus.

Els autors del llibre agraïm sincerament la col·laboració de Jordi Aixalà, Jordi 
Badia, Anton M. Ballester, Ferran Benach, Joan Benet, Anna M. Bofarull, Joan 
Brachat, Carme Cervelló, Roger Ciurana, Biel Ferré, Jordi Guarque, Roger Juan-
pere, Montse Llauradó, Gemma Molero, Olga Moragas, Alfred Morales, Jordi 
Peñalver, Núria Piñol, Enric Puyuelo, Jordi Sánchez, Jordi Sans, Lluís Simó i 
Vicenç Vidiella.
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ELS ORÍGENS

A Reus eren famoses les grans revetlles que es feien als principals clubs espor-
tius de la ciutat, el Ploms i el Reus Deportiu. Durant una època, allà s’hi celebra-
ven alguns dels actes més multitudinaris de la Festa Major de Sant Pere. Revetlles, 
concerts de música catalana i, fins i tot, el castell de focs que posava punt i final a 
les festes en honor al sant patró.

Era l’any 1981 i la Festa Major d’aquell any havia vist castells, fets pels Brivalls 
de Cornudella, la colla de la camisa blau marí que tenia més d’un simpatitzant 
a Reus. La pinya dels castells de sis que els Brivalls havien plantat al Mercadal 
havia sigut el primer punt de trobada d’una colla de gent que, el darrer dia de la 
Festa Major i a la pista de cendra del Ploms, va començar a aixecar estructures 
que difícilment podríem catalogar de castells, però que van ser l’embrió de la 
colla Xiquets de Reus. Fins i tot en aquell moment es va aixecar un pilar de 3, 
on l’enxaneta duia barba. Casualitats de la vida, aquella mena de castells van ser 
recollits pel programa Enxaneta, de Ràdio Popular, i La Vanguardia, el 25 de juliol 
de 1981, en la seva “Crònica de castells”, signada pel vilafranquí Eloi Miralles 
“Rabassó”, en recollia la notícia: 

También otro rumor con visos de verosimilitud apunta a la creación de otra 
colla en Reus. Según parece, incluso la reusense Radio Popular informó reciente-
mente de esta noticia. Añadiremos que este revival casteller en la capital del Baix 
Camp —donde cabe recordar que ya el 1 de noviembre de 1948 actuó una efí-
mera colla Ganxets de Reus en el intermedio del concurso allí celebrado— parece 
haber nacido, según hemos podido saber, de unos incipientes castells de cinc levan-
tados por jóvenes reusenses en el Centre Natació Reus-Ploms coincidiendo con la 
pasada festividad de Sant Pere, Festa Major de la Ciudad.

Aquell incipient nucli estava format, bàsicament, per gent molt jove que per-
tanyien a l’Agrupament Escolta La Mulassa i al centre de cultura popular i tradici-
onal Carrutxa. En una reunió de tota aquesta colla de gent a la seu de La Mulassa, 
es van passar diapositives de castells i es va començar a concretar el compromís 
d’uns assajos més o menys formals. De fet, durant tot l’estiu, al parc de Sant Jordi 

Tradició i creativitat cultural: 
1981-1991 
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Ernest Benach

i al santuari de Misericòrdia alternativament, es van fent alguns assajos, espaiats 
en el temps, però que porten cada cop més gent a sumar-se al nucli inicial. Aquell 
estiu, i concretament al mes d’agost, es fa una reunió al Bravium AC, on una tren-
tena de persones prenen dues decisions molt importants. La primera, començar 
formalment i de manera regular els assajos a partir del mes de setembre i, de fet, el 
mateix espai que acull la reunió és el que serviria per als primers assajos també. I la 
segona, començar a buscar gent de Reus que estaven o que havien estat vinculats 
a d’altres colles castelleres o al món casteller.

I és així com, al mes de setembre, comencen els assajos al Bravium. En una 
primera fase es comença a la platea del teatre, però, entre les butaques i l’alçada, 
l’espai no acaba de reunir els requisits adequats. Llavors els assajos es traslladen 
al terrat de l’entitat on, a més de problemes greus d’il·luminació, es comencen a 
notar els efectes del fred de la tardor. Tot això es veia compensat per la il·lusió de 
tot projecte que comença, per dur que sigui. Pesaven més les ganes de fer castells 
que la precarietat de les circumstàncies.

Paral·lelament, gent nova s’anava acostant a la colla, entre d’altres, reusencs 
que havien participat en d’altres colles castelleres. Valls, Vilafranca, Barcelona, 

L’estació de Renfe esdevingué la plaça on els Xiquets de Reus, encara sense nom, van plantar els primers 
castells, durant la celebració del cent-vint-i-cinc aniversari de l’arribada del ferrocarril a Reus.
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Tarragona… havien acollit castellers d’origen reusenc que, en veure néixer una 
colla pròpia a la seva ciutat, decideixen reforçar aquesta nova iniciativa castellera.

Gràcies a aquest creixement, lent però sostingut, s’incrementen els contactes 
i apareix la possibilitat de fer una primera actuació oficiosa. Se celebrava el cent 
vint-i-cinc aniversari de l’arribada del ferrocarril a Reus. Els actes es feien a l’esta-
ció de Renfe, que, sense voler-ho, esdevingué la primera plaça on els Xiquets de 
Reus, encara sense nom en aquell moment, plantarien els primers castells: diversos 
pilars de 4, el 3 i el 4 de 5 net i, finalment, el 4 de 6 descarregat. En aquest primer 
4 de 6, els dosos eren dos membres dels Falcons de Vilafranca, així com l’acotxa-
dor i l’enxaneta, tot i que aquests dos, els germans Benet, Cisco i Joan, eren de 
Reus i van acabar sent membres de la colla. 

És de justícia esmentar també que els Grallers de Reus, formació històrica de 
grallers de la ciutat, van ser els que van acompanyar la colla en aquella primera 
sortida i en aquell primer any, fins que va poder disposar de grallers propis. 

Aquella actuació va ser el tret de sortida d’aquesta llarga cursa que els Xiquets 
de Reus encara corren ara. Allà va començar tot. 

PRIMERES FORMALITATS

Un cop exposats els castells a plaça, comença una època de molta feina. Per 
una part, cal continuar amb els assajos, formar castellers i aprendre’n tots plegats. 
I, per una altra, cal constituir l’entitat. Els Xiquets de Reus sempre han tingut una 
clara vocació de servei a la ciutat i de vinculació amb la comarca. Això és així des 
de la seva fundació, forma part de l’ADN de la colla.

S’estableixen relacions més o menys formals amb l’Ajuntament, que facilita el 
Palau de Fires per poder assajar en més bones condicions. El problema, com sem-
pre, era l’alçada i, al final, s’ha d’assajar al pati de l’escala, la qual cosa comporta 
alguns riscos evidents.

Per altra part, al desembre d’aquest any es constitueix formalment l’entitat. Es 
fa la primera assemblea de la colla, que escull la nova junta directiva, que era una 
barreja dels joves impulsors que havien fet aquells intents per la Festa Major i de 
gent de més edat i que responia a perfils professionals i respectables de la ciutat. 
Tot plegat, una barreja prou sòlida per començar un projecte ambiciós: joves més 
o menys peluts i amb barba i senyors de mitjana edat dels d’americana i corbata; 
obrers, estudiants i intel·lectuals; professionals de la cultura i de la comunicació, 
de l’economia, de la indústria, arquitectes, etc. La cosa començava bé, hi havia 
una mica de tot, que és del que es tractava en aquell moment. 

En aquella assemblea és escollit president Enric Cardús, un economista de pres-
tigi de la ciutat, i cap de colla, Sendo Anguera, que havia sigut l’enxaneta del 
primer 5 de 8 que la Colla Vella dels Xiquets de Valls havia carregat l’any 1969.
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L’any 1992 s’obre un dels períodes més brillants, des del punt de vista caste-
ller, de la colla Xiquets de Reus. És durant aquest període quan s’assoleixen les 
fites màximes a què ha arribat la colla fins ara. Castells com el 3 de 8, el 2 de 8, 
el 3 de 9 o el 5 de 8 van ser alçats per castellers que duien botonada la camisa 
color marró avellana. Aquestes eren unes fites que, no molts anys abans, estaven 
recloses en el món dels somnis del la majoria del Xiquets. Es feia difícil pensar, si 
mirem la trajectòria que fins aleshores s’havia dut, que la colla es pogués plantejar 
estructures d’aquest nivell, les quals, fins a aquell moment, només estaven a les 
mans de les colles més punteres del país. Però, un cop fet realitat el somni, també 
es va complir aquella màxima que diu que, a l’èxit, “és més difícil mantenir-s’hi 
que arribar-hi”. Aquells èxits castellers, potser perquè s’havien desitjat tant i s’ha-
vien somniat tant de temps, la colla, com a col·lectiu, no va saber-los pair com 
calia. La seva digestió va ser molt més complicada del que qualsevol de nosaltres 
es podia imaginar. Així, doncs, es va iniciar el camí d’una ràpida davallada que va 
dur a la colla a una profunda crisi. Els Xiquets, doncs, van ser capaços d’arribar 
al cim, però en cap cas van saber trobar el camí per poder crestejar una serra que, 
encara que complicada, hagués dut la colla a consolidar-se com a una de les colles 
punteres de Catalunya.

LA RECUPERACIÓ

Però anem per parts. Per intentar buscar i trobar respostes dels perquès de tot 
plegat, cal explicar el recorregut de la colla durant aquest període, des d’un inici 
i de manera cronològica. La temporada de 1992 es va iniciar amb l’esperit de 
superar les dues anteriors que, des del punt de vista casteller, no havien estat pas 
per llançar coets. En els anys 1990 i 1991 s’havia perdut el carro gros i qualsevol 
intent per fer un pas endavant no havia fructificat com era de desitjar. La sensació 
de frustració era gran, la feina realitzada als assajos no s’acabava de veure reflectida 
a la plaça. 

Aquell any va iniciar-se amb el canvi de Junta. Aquesta anava liderada per Er-
nest Benach com a president i per Quim Vilafranca com a cap de colla. Era una 

Fer el cim: 1992-2000
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Junta, com les que s’havien tingut fins aleshores, de continuïtat i es mantenia la 
confiança amb l’equip tècnic dels darrers dos anys. Amb tot, la crisi es va allargar 
pràcticament fins a la meitat de la temporada. De fet, el seu inici fou dur i en 
la línia de les dues temporades anteriors. Per Sant Jordi només es va poder des-
carregar la clàssica actuació de set i, fins i tot, hi havia senyals que no auguraven 
pas una ràpida millora, com l’actuació al Vendrell, on feia llenya per primer cop 
i després de set anys el castell insígnia de la colla fins aleshores: el 5 de 7. Per la 
Festa Major de Sant Pere les coses no van anar pas millor. En la diada es va fer un 
intent de 3 de 7 aixecat per sota i de 4 de 7 amb el pilar, mentre que s’aconseguia 
descarregar el 3 de 7 i el 5 de 7. El dia de Sant Pere es va descarregar el 5 de 7, però 
es desmuntaven el 3 de 7 i dos intents de 4 de 7. La de 1992 no va ser pas una 
festa major per recordar, amb un nivell de castells molt per sota de les possibilitats 
reals de la colla. Però va ser durant aquell mes de juny que es va tocar fons. En 
endavant, només hi havia una sortida: remuntar el vol. Amb l’actuació d’Alforja, 
tot i no dur a plaça cap castell nou —4 de 7 amb el pilar, 5 de 7 i 4 de 7— el color 
de la temporada va fer un canvi radical. No va ser, però, fins a l’actuació en una 
plaça emblemàtica de la colla, com el Catllar, que finalment es reobrien de nou 
les portes dels castells de vuit. Després de dos anys i mig de sequera es tornava 
a descarregar el 4 de 8 —va anar acompanyat d’un 5 de 7 i d’un 4 de 7 amb el 
pilar—. Després de tant treball i de tantes frustracions acumulades, la sensació va 
ser la mateixa de quan es va descarregar el carro gros per primer cop. La situació 
ja havia fet un gir important i la temporada que encara restava s’enfrontava amb 
ànims renovats. Si al Catllar es va recuperar el 4 de 8, a casa, a Reus, i per la festa 
major petita, els Xiquets van assolir la seva millor actuació fins a aquell moment. 
A la plaça del Mercadal es van descarregar el 2 de 7 i el 4 de 8 en una mateixa 
actuació, a més a més del 5 de 7. Al Concurs de Tarragona es repetia el carro 
gros, s’hi afegia el 3 de 7 per sota, però només es carregava el 2 de 7. A Terrassa 
es descarregava el quart 4 de 8 consecutiu, superant amb escreix la millor tempo-
rada. Per acabar-la, es volia brodar-la intentant el 3 de 8 per la diada de la colla. 
Finalment, els fils es van embolicar. Després d’intentar per dos cops sense èxit el 
carro gros, es descarregà el 5 de 7 i, seguidament, s’encarà el pare dels castells, que 
va fer llenya quan entrava l’acotxador. Amb tot, però, s’havia recuperat el pols dels 
castells i les estadístiques marcaven unes fites que ni els més optimistes havien 
gosat somniar a l’inici de la temporada.

L’any següent, el 1993, va tenir un perfil molt semblant al de l’any anterior. 
És a dir, un inici irregular per assolir part dels objectius marcats durant el darrer 
terç de la temporada. Malgrat que els inicis no van ser dolents del tot —per Sant 
Jordi es descarregava el 5 de 7 i el 4 de 7 amb el pilar i a Montcada es repetia el 
5 de 7—, per la diada de Sant Pere la colla va ensopegar amb l’intent de 4 de 8. 
Tot i els bons castells descarregats durant la diada —el 3 de 7 per sota, el 5 de 7 i 
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el 4 de 7 amb l’agulla— la decepció va ser gran. Aquests mateixos castells també 
es van descarregar el dia de Sant Pere, el 3 de juliol a Barcelona i per la diada d’Al-
forja. Tres actuacions que, una rere l’altra, van aixecar de nou la moral de la colla 
i confirmaren que la llenya del carro gros havia estat una accident.

Al Catllar, que aleshores ja era la plaça talismà dels Xiquets, es carregava el pri-
mer 4 de 8 de la temporada, que es va acompanyar amb el 5 de 7 i el 3 de 7. No va 
ser fins a tres setmanes més tard a Cambrils que es va poder descarregar-lo i que es 
va veure que augurava unes bones perspectives de cara a la Festa Major de Miseri-
còrdia. El dia 25 de setembre, al santuari, tot escalfant motors per a la diada, es va 
descarregar un 4 de 7 net, un 5 de 7 i un 4 de 7 amb l’agulla. L’endemà, a la plaça 
del Mercadal, es repetia la millor actuació fins a aquell moment, amb el 5 de 7, el 
4 de 8 i el 2 de 7. Amb tot, però, les aspiracions de tots apuntaven cap al 3 de 8. 
Aquest, doncs, va ser l’objectiu per a la diada del 9 d’octubre a Reus. L’actuació es 
va iniciar descarregant un magnífic 4 de 8, però aquest cop es va ensopegar amb 
el 2 de 7, que només es carregava, i amb el 3 de 8, que va fer llenya quan tot just 
entrava l’acotxador. Una caiguda que va marcar el final de temporada, en el qual 
el carro gros va fer llenya a Cornellà i només es va poder carregar a Reus, per la 
diada de la colla… A Terrassa ni tan sols es va intentar.

UN NOU FULL DE RUTA

Després d’una temporada que, malgrat que no es podia considerar dolenta, 
no va respondre a les expectatives, es va veure que calia donar un cop de timó a la 
nau. Es va reestructurar l’equip tècnic i es van fer dues campanyes, una per acon-
seguir canalla nova —es va crear l’escola de castells dels Xiquets de Reus— i l’altra 
per augmentar el nombre de castellers… En definitiva, es va intentar canviar la 
mentalitat del col·lectiu per assolir l’objectiu de consolidar-se com a colla de vuit. 
Tot i algun petit entrebanc, els resultats no van tardar en arribar. Per Sant Jordi, 
els Xiquets sortien de plaça amb el 5 de 7, el 4 de 7 amb l’agulla i el 3 de 7, que 
van coronar els nous acotxadors i enxanetes. Encara una mica verds, però, es van 
fer enrere en dos 4 de 8, que vam haver de desmuntar a Alcover nou dies abans de 
la Festa Major. Amb tot, no va ser res més que una anècdota, ja que, per la diada 
del dia 27 de juny, es va realitzar la millor actuació de la colla fins aleshores, des-
carregant el 5 de 7, el 2 de 7 i el 4 de 8, però aquesta vegada per la Festa Major de 
Sant Pere, la primera cita important de la temporada. Per arrodonir-ho, el dia 29 
al migdia es carregava el 2 de 7 i es descarregava el 5 de 7. De fet, aquests castells 
eren el preludi d’una gran temporada. 

El mes de juliol no va fer res més que confirmar la bona línia que els Xiquets 
havien iniciat aquella temporada. En les dues cites més importants d’aquest mes 
—Esparreguera i Alforja— es van assolir dues torres de set. D’aquesta manera 
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s’aprovava amb nota una de les assignatures pendents de sempre: el 2 de 7, ja que 
mai no s’havia pogut descarregar-ne dos de consecutius. Però el primer gran pas 
de la temporada es va donar el 27 d’agost a la tarda al Catllar, on es descarregava el 
tan anhelat 3 de 8, que es va acompanyar del 2 de 7 i del 4 de 8. Set anys després 
de carregar el primer castell de vuit, els Xiquets estrenaven un nou castell, el pare 
dels castells, que els donava la majoria d’edat com a colla de vuit. L’anomenada 
clàssica actuació de vuit era el millor premi per l’intens treball que s’havia realitzat 
fins aleshores. L’endemà a Granollers, encara ressacosos d’èxit, es descarregava un 
altre cop el 2 de 7.

La temporada estava en el seu zenit i encara quedaven diades importants. 
Després d’un mes de setembre una mica al ralentí, per la diada de Misericòrdia 
es va voler repetir la clàssica de vuit. A la plaça del Mercadal es va descarregar el 
carro gros, només s’aconseguia carregar el 3 de 8 , fruit encara de la inexperiència 
en aquest castell, i es va tancar l’actuació amb el 5 de 7. El dia dos d’octubre, al 
Concurs, de nou s’ensopegava amb el 3 de 8, que només es carregava, però s’as-
soliren el 4 de 8 i el 2 de 7. El núvol que van fer aparèixer les dues ensopegades 
consecutives amb el 3 de 8 es va esvair del tot quan vam tornar-lo a descarregar el 
dia 9 d’octubre a Barcelona.

La cirereta de la temporada, però, es reservava per la diada de la colla. Tot just 
es va descarregar el 3 de 8 el Catllar i l’equip tècnic ja va començar a dibuixar allò 
que seria el primer castell folrat dels Xiquets de Reus: el 2 de 8. En els primers 
assajos de folres hi va haver més desil·lusions que no pas alegries. Però, de mica en 
mica, el folre avellana va prendre forma. El dia 6 de novembre es va obrir plaça 
amb la torre de 8, que es carregà amb rapidesa, però va fer llenya en despenjar-se 
la canalla. La caiguda va fer baixar el llistó en els altres castells —el 5 de 7 i el 
4 de 7 amb el pilar—, però, en tot cas, l’objectiu estava complert: el primer folre 
a plaça ja era un fet que coronava una excel·lent temporada. 

L’any 1995 va seguir la línia encetada la temporada anterior. Per Sant Jordi 
es va descarregar una matinera torre de 7, que es va tornar a aixecar sis dies més 
tard al barri Gaudí. El bon camí iniciat es va confirmar plenament el dia 6 de 
maig a Barcelona, on es va plantar el tercer 2 de 7 de la temporada i el carro gros 
més matiner de la història dels Xiquets. Idèntica actuació, a més a més del 3 de 
7 net es va plantar el 10 de juny a la plaça de la Farinera. Tot feia presagiar una 
excel·lent Festa Major. La torre de 8 era al pensament de tota la colla i les proves 
realitzades així ho confirmaven. Amb tot, un darrer assaig una mica accidentat 
va fer que s’entrés a plaça amb algunes baixes a l’estructura i amb més nervis dels 
aconsellables. L’actuació es va encetar amb el 3 de 8, que va fer llenya a causa de 
la precipitació i dels nervis. Tot i així es va intentar dos cops el 2 de 8, que es va 
haver de desmuntar en fer-se enrere la canalla. Per acabar-ho de rematar, el 5 de 7 
també hagué de desmuntar-se dues vegades. La Festa Major va ser com si hagués 
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caigut un gerro d’aigua freda. Amb tot, l’excel·lent treball fet als assajos no havia 
de tardar en aflorar. En el darrer diumenge del mes de juliol a Alforja es va realit-
zar la primera clàssica de vuit de la temporada. Idèntica actuació es va plantar a 
Vilanova i la Geltrú una setmana més tard. Amb aquelles dues actuacions es re-
prenia de nou la bona línia, que a les Cases d’Alcanar es confirmaria descarregant 
el 2 de 7 i fent un assaig del folre de la torre. Però seria la plaça del Catllar, un cop 
més, la testimoni d’una de les fites dels Xiquets de Reus. El 26 d’agost a la tarda es va 
obrir plaça amb el 4 de 8 i a la segona ronda es va descarregar el primer 2 de 8 de la 
colla. L’actuació es va arrodonir amb un magnífic 3 de 8. Una esplèndida actuació 
amb què la colla es treia l’espina de Sant Pere i obria les portes als grans castells. 
L’endemà a Igualada, tot demostrant un excel·lent estat de forma, es realitzava la 
clàssica de vuit.

La confiança amb què la colla afrontava les estructures de vuit pisos es va de-
mostrar a Sabadell el dia 3 de setembre. Després de descarregar un treballat carro 
gros, feia llenya l’intent de 2 de 8. Malgrat la caiguda, es va intentar el 3 de 8, que es 
va descarregar amb seguretat, i tot seguit es va tornar a afrontar la torre i, aquest 
cop sí, es va descarregar. La colla seguia avançant amb passos ferms i cada cop es 
veia més clara la possibilitat d’intentar un castell de nou. Aquest va ser l’objectiu 
pel darrer terç de la temporada. El mes de setembre es tancà amb l’actuació de 
Misericòrdia durant la qual es va descarregar el 4 de 8, el 3 de 8 i només es carregà 
la torre de 8. Una setmana més tard tenia lloc l’exhibició de colles de nou, i s’havia 
especulat sobre la possibilitat que es veiés el primer intent de castell de nou dels 
Xiquets. A l’actuació es va descarregar el 3 de 8, només es carregà el 2 de 8 i va 
fer llenya l’intent de 4 de 8. Tot i que no es van assolir els objectius marcats per a 
aquesta diada, fou una actuació de gran nivell, on es va demostrar el potencial i la 
maduresa en els castells de gamma de vuit.

Durant la temporada del 1995, ja només quedava la diada de la colla per 
donar el gran pas. En els assajos, el 3 de 9 anava modelant-se. A Alcover el 15 
d’octubre, es van confirmar les possibilitats dels Xiquets en alçar la clàssica actua-
ció de vuit. Finalment va arribar l’hora de la veritat. El 5 de novembre la colla va 
obrir plaça amb el seu primer intent de 3 de 9 que, tot i pujar ferm, s’hagué de 
desmuntar en fer-se enrere la canalla. El segon intent es va haver de desmuntar pel 
mateix motiu. El tercer intent, ja més insegur, va fer llenya. Com que no es volia 
sortir de plaça sense cap castell, es va intentar la torre de 7, que també s’hagué de 
desmuntar. El pilar de 5 va tancar l’actuació. Fou un dia molt frustrant. L’intens 
treball de tota la temporada i, sobretot, de les darreres setmanes no s’havia vist 
recompensat. Amb tot, tal com s’havia vist a la plaça, el castell era al seu abast. 
Quedar-se al llindar de ser una colla de nou, tot i enfosquir el cel en la darrera 
actuació, no podia tapar, però, l’esplèndida temporada que la colla acabava de 
tancar i que es resumia amb deu 4 de 8, nou 3 de 8, un d’ells carregat, i quatre 
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torres de 8, dues d’elles carregades. Unes estadístiques que donaven als Xiquets de 
Reus la talla d’una gran colla.

CAUSES D’UN CREIXEMENT

Amb només dos anys s’havien fet grans progressos, castellerament parlant. 
Quina era la causa (o causes) que havia estimulat l’evolució en positiu que havien 
experimentat els Xiquets de Reus? Què havia canviat entre la temporada de 1993 
i la de 1994, en la qual els Xiquets donen un pas endavant?

De causes mai n’hi ha només una de sola, i en aquest cas tampoc. D’entrada, 
hem de tenir en compte els estímuls externs que van ajudar a aquest creixement. 
En primer lloc hi havia el context. Els Xiquets, lògicament, es van beneficiar de la 
conjuntura positiva que vivia el món casteller en general. És durant aquests anys 
que s’inicia una nova època daurada, que és quan es comencen a assolir de manera 
assídua els castells de nou pisos, alhora que es van obrir les portes als castells de 
gamma extra. Aquest fet va coincidir amb un major interès cap als castells per 
part dels mass media, amb la televisió al capdavant, que van fer un gran pas en 
la nova manera d’informar-ne. Els mitjans de comunicació generalistes catalans 
van començar a donar més espai informatiu als castells. Mitjans escrits, televisats 
i radiofònics van anar augmentant l’espai i el temps que dedicaven al noble art 
d’aixecar torres humanes. No només això, sinó que també es va modernitzar o 
actualitzar —algun cas amb poca fortuna— el tractament i el llenguatge que fins 
aleshores s’havia utilitzat en la premsa generalista a l’hora d’informar-ne. Això, 
sense cap mena de dubte, va ajudar a popularitzar els castells, va donar lloc que 
cada cop més gent s’interessés per ells i va permetre que abandonessin l’espai més 
residual que fins aleshores havien ocupat. Aquesta popularització va afavorir l’ex-
pansió dels castells més enllà del territori tradicional, a més a més de ser un gran 
impuls per tal que les colles veiessin créixer els seu efectius de manera significati-
va. L’augment de castellers va facilitar que les grans colles poguessin afrontar els 
castells de nou pisos amb més assiduïtat i plantejar-se recuperar castells ja mítics 
o nous castells encara inèdits, els que ara anomenem de gamma extra. Entre els 
estímuls externs que va rebre al colla, també s’ha apuntat l’aparició del Ganxets 
de Reus com un altre element, talment una competència externa, que va estimu-
lar, encara que fos inconscientment, els Xiquets a superar-se. Particularment, en 
aquest cas no hi crec gaire. És ben cert que les relacions mai van ser cordials entre 
les dues colles, però, tot i que els Ganxets van tenir una sortida fulgurant, el ni-
vell que van assolir durant aquella etapa no va ser mai prou alt perquè amenacés 
l’hegemonia local dels Xiquets i, per tant, en aquest sentit crec que no van arribar 
a ser un estímul prou gran. 
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La plaça de braus de Tarragona va ser l’escenari de l’únic 3 de 9 descarregat pels Xiquets de Reus, el 
dia 6 d’octubre de 1996.
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La catedral dels castells, el 5 de 8, es va assolir en la darrera actuació de l’any 1996, per la diada 
de la colla.

Xiquets de Reus.indd   80 16/10/12   16:50



82

Marc Ferran

La colla va fer una magnífica actuació a Sabadell l’any 1997, on els Xiquets van descarregar el segon 
2 de 8 amb folre de la temporada.
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