
La situació
política
convulsa i
agitada del
país està
condicio-
nant la rec-
ta final de
la tempo-
rada caste-

llera. Ahir, en totes les pla-
ces les actuacions van co-
mençar amb pilars rei-
vindicatius contra l’empre-
sonament dels presos po-
lítics catalans. Les colles
castellers són agrupacions
que necessiten la implica-
ció d’un nombre impor-
tant de gent per funcionar
i, en la situació actual, no
hi ha setmana que no se
suspenguin assajos. El rit-
me se’n ressent. Amb tot,
les colles miren d’adap-
tar-s’hi i d’afrontar els
compromisos amb el mà-
xim grau d’ambició que
la realitat els permet. En
aquest context, la jornada
d’ahir va deixar tres cate-
drals descarregades.

El 5 de 8 més noticiable
es va aplaudir, precisa-
ment, a la plaça de la ca-
tedral de Vic, en la diada
dels Sagals d’Osona. Els
osonencs van expulsar els
nervis en un primer intent
desmuntat i, en la segona
temptativa, van atacar el
castell amb decisió i deter-
minació mental. Menció
especial per a la canalla.
Els Sagals van rubricar la
millor actuació dels seus
20 anys d’història (1997)
amb el que fins ahir era el
seu sostre, el 2 de 8, a més

del 3 de 8 amb què van
obrir plaça i el pilar de 6
amb què es van acomia-
dar. Són colla gran.

Paral·lelament, a Vila-
nova i la Geltrú, els Caste-
llers de Barcelona també
descarregaven el 5 de 8,
amb autoritat i bones ma-
neres. En canvi, els que no
se’n van sortir van ser els
amfitrions, els Bordegas-
sos de Vilanova. Els vilano-
vins volien recuperar la ca-
tedral –el 2002 van fer l’úl-
tima de les vuit (6d i 2c)
que van assolir durant els
millors anys del seu histo-

rial– i es van presentar
amb un bon treball d’as-
saig, però els nervis van
passar factura i l’intent va
fer llenya. Una llàstima,
perquè els Bordegassos
han dut a terme una cam-

panya seriosa i regular. De
resultes de la caiguda, la
diada es va suspendre, ja
que la plaça va quedar sen-
se servei d’ambulàncies.

Paral·lelament, la plaça
dels Arbres de Vila-rodo-

na va tornar a ser l’esce-
nari on les colles de Valls
van fer la seva última apa-
rició pública del curs. I ho
van fer amb una actuació
tranquil·la, però que va
deixar un moment histò-

ric per a la Colla Vella, que
en la ronda dels pilars en
va descarregar simultà-
niament dos de 6. En pri-
mera ronda, els rosats
havien plantat el 5 de 8.
La Colla Joves, per la seva
banda, va tenir en el 2 de
8 el seu millor castell.
Valls abaixa el teló. ■

Terra de catedrals
Els Sagals d’Osona descarreguen a Vic el seu primer 5 de 8 mentre el món casteller enfila la recta
final de la temporada condicionat per la convulsa i agitada situació política que viu Catalunya

Sagals d’Osona: 3/8, id5/8,
5/8, 2/8f, P/6
Castellers de Santpedor:
2/6, id3/7, 3/6a, 3/6, P/4
Minyons Sta. Cristina
d’Aro: 3/6a, 2/6(c), 3/6, P/4

GRANOLLERS
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Altres
actuacions

26a Diada dels Xics
Minyons de Terrassa
Castellers de Sants
Xics de Granollers

El 5 de 8 dels Sagals d’Osona i els dos pilars de 6 simultanis de la Colla Vella ■ EL PUNT AVUI

bVila-rodona
Vella dels Xiquets de Valls:
5/8, 4/8, 3/8, 2P/6
Joves Xiquets de Valls: 2/8f,
4/8, i3/8, 3/8, P/6
bTerrassa
Moixiganguers d’Igualada:
2/8f, 3/8, 4/8, vano de 5
Castellers de Terrassa: 3/8,
4/8, 2/7, 2P/5
Castellers d’Esplugues: 4/8,
5/7, 2/7, 3P/4
Castellers de Berga: 5/6, 4/7,
3/7, 2P/4
bBadalona
Castellers Vila de Gràcia: 3/8,
2/8f, 7/8, vano de 5
Castellers de Badalona: 5/7,
4/7a, 3/7a, 2P/5
Castellers Sagrada Família:
id5/7, 5/7, 4/7, 3/7, P/5
bManresa
Tirallongues de Manresa: 2/7,
4/8, 3/8, 2P/5
Castellers de Caldes: 3/7,
4/6a, 3/6a, 2P/4
Castellers Alt Maresme: 3/7,
3/6a, 2/6, P/5(c)
bAltafulla
Xiquets de Tarragona: 4/8,
3/8, 4/7a, P/5
Xicots de Vilafranca: 4/8, 3/8,
4/7a, P/5
Castellers d’Altafulla: 5/7,
4/7a(c), id3/7, 3/7, 2P/4

11.30 h PLAÇA DE LA
PORXADA

Diumenge, 5 de
novembre

Recomanem

Diada dels
Sagals d’Osona
Plaça de la
Catedral, VicJoan
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