
Lleida, escenari de fites 
castelleres d'arreu de Catalunya 
Nombroses colles del panorama casteller han portat a la 
ciutat de Lleida les seves millors construccions 

AGENDA 
Diumenge 12 de novembre 
12:00 hores 

Mataró 
La Colla bordeus actuarà dins 
la Diada Mariona Galindo Lo-
ra, juntament amb Capgros-
sos de Mataró i la Colla Cas-
tellera de Figueres. 

Si dies enrere parlàvem de les 
fites assolides per Castellers de 
Lleida a la Plaça Paeria de la ca-
pital lleidatana, el seu escenari 
més especial i testimoni d'algu-
nes de les seves millors actu-
acions i també, com no podia 
ser d'altra manera, de l'estrena 
pública de nombroses construc-
cions castelleres de la Colla bor-
deus al llarg de tota la seva his-
tòria, que ja suma 22 anys, avui 
parlarem de fites aconseguides 
a Lleida per part d'altres colles a 
Lleida. 

Així, a banda d'actuacions do-
cumentades de l'aleshores ano-
menada Colla Nova dels Xiquets 
de Valls l ' l i de maig de 1934 i 
del 14 de maig de 1951 per part 
de la Muixerra de Valls (1947-
1964) en motiu de la Festa Ma-
jor de Lleida amb un 3 de 7, un 
4 de 7, i dos 3 de 7 per sota, Llei-
da va veure els primers castells 
de vuit també en motiu de les 
seves festes majors de maig de 
l'any 1991 de la mà de Castellers 
de Vilafranca, que hi van aixecar 
una torre de 7, un quatre de vuit, 
un tres de vuit, i un pilar de cinc. 

X I Q U E T S D E T A R R A G O N A 

En la mateixa Diada, la Colla 
Jove Xiquets de Tarragona hi va 
aixecar un 5 de 7, una torre de 
7, un 4 de 8, i un pilar de cinc; 
mentre Minyons de Terrassa ai-
xecava una torre de 8 amb folre, 
una torre de 7, un 4 de 8, un 3 de 
8, i un pilar de cinc. 

I les Festes de Tardor de Llei-
da de 1997 van permetre gaudir 
d'una torre de 8 amb folre, d'un 
5 de 8, d'un tres de vuit, d'un pi-
lar de 5, i d'un de 6, tot plegat 
per part de la Colla Joves Xiquets 
de Valls. 

I seguint l'ordre cronològic, 
l'actuació castellera en motiu 
de la Diada de Castellers de Llei-
da de novembre del mateix any 
hi va portar el primer intent de 
castell de nou vist a la capital llei-
datana i el primer pilar de 7 amb 
folre descarregat, i va ser de la 
mà de Castellers de Vilafranca, 

amb pilars de 4 caminant, un 5 
de 8, l'intent de 3 de 9 amb folre, 
un 4 de 8 amb agulla, i l'esmen-
tat pilar de 7 amb folre. El primer 
castell de nou descarregat a Llei-
da va tenir lloc un any després, 
el novembre de 1998, també per 
part de Castellers de Vilafranca, 
que hi va aixecar una torre de 
vuit amb folre, un 4 de 9 amb 
folre, un 3 de 8, i dos pilars de 5. 

D'altra banda, Minyons de 
Terrassa va protagonitzar, I ' l 
d'octubre de l'any 2000, en les 
Festes de Tardor de Lleida, el pri-
mer 3 de 9 amb folre descarregat 
a la capital lleidatana, a més d'un 
pilar de 4 caminant, una torre de 
8 amb folre, un 4 de 8 amb agu-
lla, i un pilar de 7 amb folre. 

T R I P L E T A M À G I C A 

I la primera tripleta màgica 
(3d9f, 4d9f, 5d8) va arribar a Llei-
da amb Capgrossos de Mataró, el 
30 de setembre de 2012, i també 
cal fer esment, entre altres fites 
destacades, del 5 de 9 amb fol-
re descarregat per la Colla Vella 
dels Xiquets de Valls el passat 30 
de setembre, que també hi va ai-
xecar un 9 de 8, un 4 de 8 amb 
folre, tres pilars de cinc i un de 
sis, Moxiganguers d'Igualada un 

3 de 8, un 4 de 8, i un 5 de 7. 
Finalment, només apuntar, 

en definitiva, que la Plaça Paeria 
de Lleida ha estat l'escenari de 
castells de nou per part de nom-
broses colles, com Castellers de 
Vilafranca, Minyons de Terrassa, 
Capgrossos de Mataró, Colla Jo-
ves Xiquets de Valls, i Colla Ve-
lla Xiquets de Valls; i que també 
són nombroses les colles que 
han assolit una fita castellera 
per primer cop a Lleida, aquest 
és el cas, per exemple, de Cas-
tellers de Mollet (primer 3 de 7 
descarregat, 12-11-1995), Moi-
xiganguers d'Igualada (primer 

4 de 7 descarregat, 29-9-1996), 
Capgrossos de Mataró (primer 
5 de 8 descarregat, 29-9-2002), 
colla que hi va aconseguir el seu 
primer pilar de 7 descarregat el 2 
d'octubre de 2005. 

J. Giné / 5de9 amb folre descarregat per la Colla Vella dels Xiquets de Valls la passada Diada de Sant Miquel 
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