
Els Castellers de Vilafranca ofereixen
una de les seves millors actuacions
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Els Castellers de Vilafranca, ahir ■ JOSE C. ERCILLA

Una diada de Tots
Sants d’excel·lència
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La plaça de
la Vila de
Vilafranca
del Pene-
dès va viu-
re una dia-
da de Tots
Sants d’al-
tíssima
qualitat

tècnica, amb execucions
que, per separat, justifi-
quen el desplaçament des
del qualsevol punt del país
per veure-les en directe.
Un Tots Sants d’excel·lèn-
cia castellera.

Els Castellers de Vila-
franca arribaven a la seva
diada amb el cop moral de
la caiguda del dissabte a
Sant Cugat, de resultes de
la qual tenen una enxane-
ta hospitalitzada. Però és
en situacions com aques-
ta que també es demostra
la pasta que està feta una
colla. La seva actuació va
ser per emmarcar, tant
per la qualitat tècnica
com també, i sobretot,
per la força mental amb
què van afrontar-la, amb
menció especial per a una
canalla que val un imperi.

Els verds van sortir de
3 de 10, un rei de la gam-
ma que necessitava de to-
ta la colla i que exigia un
plus de concentració mà-
xima des del minut zero.
L’encaix del folre i les ma-
nilles va ser granític, la
defensa de quarts i
quints, fèrria, i l’atac dels
pisos superiors, implaca-
ble. Enfortida moral-
ment, la colla va afrontar
a continuació un altre rei,

però de format completa-
ment distint. La torre de
8 neta esperava amenaça-
dora, però els verds van
fer amb ella el que van vo-
ler. Em reconec incapaç
de detectar algun error en
una execució de matrícu-
la d’honor. En tercera
ronda, els vilafranquins
van mantenir la tensió
per enfrontar-se al 3 de 9
amb l’agulla, que es va

mantenir sempre sota
control, i tot seguit van
rubricar una obra majús-
cula amb el pilar de 8, que
es va clavar al segon in-
tent, després d’una pri-
mera temptativa fallida.
Per tercera vegada, els

verds firmen aquesta ac-
tuació, la seva millor i una
de les millors de la histò-
ria.

Els millors Capgrossos
Extraordinaris, els Cap-
grossos de Mataró; pel

que fan i per com ho fan.
Després d’obrir amb un 3
de 9 impecable i fidels al
seu estil, la colla va edifi-
car amb meticulositat el
folre i les manilles del 2 de
9, que no va patir ni la
més mínima oscil·lació.

Es notava que el tronc va
gaudir del castell.

La segona demostració
dels mataronins va venir
amb el 5 de 9 de la tercera
ronda, que va pujar amb
la canalla atacant junta i
molt ben sincronitzada i
es va descarregar amb
energies sobrades.

Els Capgrossos van fir-
mar la millor actuació del
seu historial carregant el
pilar de 8, que es va per-
dre en la motxilla de sorti-
da. El mètode Capgrossos
funciona!

2 de 9 de Sants
Els Castellers de Sants
entraven a plaça amb la
intenció de repetir el 2 de
9 que ja havien aconse-
guit enguany i van fer-lo
amb una demostració de
qualitat, tant pel que fa a
la manera de construir el
folre i les manilles, com a
l’hora de defensar-lo
(molt bé els quarts). Ob-
jectiu assolit. Els borinots
havien obert amb un 3 de
9 molt bonic però, en ter-
cera ronda, es va encallar
amb el 4 de 9, que va cau-
re tot d’una.

Van completar el car-
tell els Xiquets de Tarra-
gona. Les seves expectati-
ves eren molt altes, però
des del primer castell, un
intent desmuntat de 4 de
9, els nervis els van pas-
sar factura. El 4 de 9 el
van fer a la segona, però
tot seguit van encadenar
dos intents desmuntats
més de 3 de 9 i van acabar
reconduint l’actuació a la
baixa.

Comptat i debutat, un
Tots Sants memorable
amb castells d’antolo-
gia. ■

Excel·lència castellera
a Els Castellers de Vilafranca firmen una de les millors actuacions de la història, amb el 3 de 10 i la
torre de 8 neta a Els Capgrossos encadenen per primera vegada tres castells de gamma extra

13 h. PL. DELS ARBRES

Recomanem

El 3 de 10 dels Castellers de Vilafranca, l’única colla que l’ha completat enguany, i el 5 de 9
dels Capgrossos de Mataró, la tercera ‘supercatedral’ de la colla aquesta temporada ■ J.C. LEÓN
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VILA-RODONA

Castellers de Vilafranca:
3/10fm, 2/8net, 3/9fa, iP/8fm,
P/8fm
Capgrossos de Mataró:
3/9f, 2/9fm, 5/9f, P/8fm(c)
Castellers de Sants: 3/9f,
2/9fm, i4/9f, 4/8, P/7f(c)
Xiquets de Tarragona:
id4/9f, 4/9f, id3/9f, id3/9f,
3/8, P/6

Vella dels Xiquets de
Valls i Joves Xiquets de
Valls

Diada de Tots
Sants
Plaça de la Vila,
Vilafranca del
Penedès

Joan
Beumala
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