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Els aficionats del món de 
les torres humanes van 
gaudir ahir d’una de les 
diades castelleres més 
aclaparadores de la histò-

ria. Els Castellers de Vilafranca van 
sumar tres de les cinc estructures 
més valuoses del moment i el pilar 
més imponent. La jornada va veure 
com els Capgrossos de Mataró supe-
raven de nou els seus millors regis-
tres i com els Castellers de Sants re-
petien el seu castell més important 
d’aquest any. Actuacions com la de 
Tots Sants es converteixen en tot un 
repte pels cronistes castellers. Per 
segon cop aquesta temporada, una 
diada acaba amb el públic buscant la 
calculadora i preguntant-se si acaba 
de viure la millor exhibició de la his-
tòria. Els castells són passions, sen-
sacions i tradició, i quan intentem 
simplificar-los a través dels números 
cometem el més gran dels errors. El 
món casteller està viu, i així com no 
és igual de difícil fer un dos de nou 
emmanillat actualment que ara fa 
quinze anys, és comprensible que 
molts aficionats es perdin quan el 
canvi de barem fa que la segona mi-
llor actuació de la història passi ara 
a ser la més valuosa. 

Els vilafranquins van tornar a 
combinar la dificultat monumental 
dels castells de deu pisos emmani-
llats amb la delicadesa extrema de 
les estructures límit sense folre. En 
dues rondes van escombrar el tres 
de deu amb folre i manilles i la tor-
re de vuit neta amb una serenor i un 
caràcter esfereïdors. La plaça va cla-
mar el seu nom com quan un empe-
rador romà es mostrava davant del 
seu poble. Van plantar-se a tercera 
ronda amb el públic reclamant un 
últim esforç, però els canvis patits en 
el tronc del quatre de nou sense fol-
re els obligaven a finalitzar l’actua-
ció amb un tres de nou amb folre i 
agulla que molts semblen oblidar 
que és avui dia el cinquè castell més 
car dels que s’han descarregat algun 
cop. Després d’un ensurt incom-
prensible, quan el folre del seu espa-
dat va ensorrar-se en fer sonar gra-
lles, els verds van arrodonir el seu 
pòquer de diamants demostrant de 
nou el seu domini del pilar. 

Castells de gamma extra 
És aquesta la millor actuació de la 
història? Si fem servir la taula de 
punts del Concurs de Castells per 
guiar-nos hem de dir que sí, i no no-
més l’han completat dos cops sinó 
que aquesta segona ocasió els ha ser-
vit per completar el seu trentè gam-
ma extra descarregat aquest any, i 
també el trenta-dosè. 

Els Capgrossos de Mataró saben 
que la plaça de la Vila és un dels seus 
indrets talismà i van aprofitar-ho 
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ahir per fer un nou cop de puny so-
bre la taula. Després de superar la se-
va millor actuació a la diada de les 
Santes i de superar el registre a Reus, 
els del Maresme van anar un pas més 
enllà dibuixant per primer cop l’ale-
ta de tres estructures del màxim ni-
vell. Van exhibir un dos de nou em-
manillat excel·lent i un cinc folrat 
notable. La seva cirereta arribaria en 
la ronda de pilars, que van aprofitar 
com mai i van coronar el més gran 
dels espadats per segon cop des de la 
seva fundació. 

Els Castellers de Sants i els Xi-
quets de Tarragona van emportar-se 
la part més dura de la diada. Si bé els 

            COLLA                                             PUNTUACIÓ  

  1         Castellers de Vilafranca                                 30940 
  2         Colla Vella dels Xiquets de Valls              28350 
  3         Colla Jove Xiquets de Tarragona               25470 
  4         Colla Joves Xiquets de Valls                         21255 
  5         Minyons de Terrassa                                        20385 
  6         Capgrossos de Mataró                                      20230 
  7         Castellers de Sants                                            15660 
  8         Castellers de Barcelona                                  13320 
  9         Xiquets de Tarragona                                      12875 
 10       Castellers de Sabadell                                      12085 
 11       Marrecs de Salt                                                     10750 
 12       Castellers de Sant Cugat                                10055 
 13       Nens del Vendrell                                                 9980 
 14       Xiquets de Reus                                                     9490 
 15       Xicots de Vilafranca                                            9460

Classificació

Diada de Tardor 
Dissabte, 28 d’octubre, Sant Cugat 
 
Castellers de Sant Cugat --- 2 P4, 3d9f, 5d8, 
2d8f 
Castellers de Vilafranca--- P5, 3d9f, 2d9f, 
4d9f c 
Castellers de Sabadell --- P5, 4d8, 2d7 
 
Fires de Sant Narcís 
Diumenge, 29 d’octubre, Girona 
 
Marrecs de Salt --- 5d8, 3d9f, 2d8f, 4 P5 
Minyons de Terrassa --- 3d9f, 2d9fm, 4d9f, 
P8fm 
Capgrossos de Mataró --- 3d9f, 2d9fm, 
4d9f, P7f 
 
Diada de Tots Sants 
Dimecres, 1 de novembre, Vilafranca del 
Penedès 
 
Castellers de Vilafranca --- 3d10fm, 2d8, 
3d9fa, i P8fm, P8fm 
Xiquets de Tarragona --- id 4d9f, 4d9f, id 
3d9f, id 3d9f, 3d8, P6 
Capgrossos de Mataró --- 3d9f, 2d9fm, 
5d9f, P8fm c 
Castellers de Sants --- 3d9f, 2d9fm, i 4d9f, 
4d8, P7f c 
 
Trobada de colles castelle-
res del Baix Llobregat 
Dimecres, 1 de novembre, Begues 
 
Castellers de Begues ---  2 P4, 2d6, 5d6, 
4d6a, P5, 2 P4 
Colla Jove de l’Hospitalet --- P4, id 5d6, 
2d6, 4d6a, 5d6, 2 P4 
Castellers de Castelldefels --- 2 P4, 5d7, id 
4d7a, 4d7a, 3d7, 2 P4 
Matossers de Molins de Rei --- 2 P4, 3d7, 
4d7, 2d6, P5, 2 P4 
Castellers de Sant Vicens dels Horts --- P4, 
4d7, 3d7, 2d6, P5 
Castellers del Prat de Llobregat --- 2 P4, 
4d6a, 5d6, 2d6, P5  
Castellers d’Esplugues --- 2 P4, 5d7, 2d7, 
4d7a, P5, 2 P4

Han superat els vilafranquins 
el sostre del món casteller?

La diada de Tots Sants reviu la millor actuació de la temporada
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borinots van completar el segon dos 
de nou emmanillat de la temporada, 
el desè del seu historial, van ensope-
gar per sorpresa amb el quatre de 
nou amb folre i van pagar una sego-
na caiguda en la ronda de pilars en 
l’estrena de l’espadat de set pisos, 
castell que va quedar en carregat. Els 
Xiquets de Tarragona, que aspiraven 
a l’atac al pilar de vuit, van pagar 
massa cars els nervis i van haver de 
desmuntar els seus dos castells bà-
sics de nou.  

El quatre el van poder completar 
en el segon intent, però el tres es va 
creuar i això els va fer aparcar l’in-
tent de gamma extra.e

Cinc de nou amb folre dels 
Capgrossos de Mataró.T.V.D.M.
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