
Aquest cap de setmana les 
principals colles del pa-
norama casteller han ce-
dit el protagonisme a 
formacions més modes-

tes, que han aprofitat l’oportunitat 
per brillar amb llum pròpia. Els Sa-
gals d’Osona han completat la mi-
llor actuació del seu historial des-
prés de descarregar el cinc de vuit 
per primer cop en els seus vint anys 
d’existència. També han estrenat 
estructura els Tirallongues de 
Manresa, que s’han apuntat el tres 
de vuit i la seva primera clàssica de 
castells de vuit. 

Tres colles encaraven el cap de 
setmana amb l’oportunitat de plan-
tar cara al cinc de vuit. Els Borde-
gassos de Vilanova venien de des-
muntar-lo a l’Arboç i d’ajornar-lo 
a Igualada, mentre que els Sagals 
d’Osona i els Castellers de Terrassa 
s’hi havien d’enfrontar per primer 
cop. Finalment, les tornes van gi-
rar-se i la colla que hi arribava amb 
més bagatge va acabar fallant. Els 
Bordegassos van arribar a col·locar 
els pisos de dosos de l’estructura, 
però el castell va acabar trencant-
se per la part del mig. La caiguda va 
ser força aparatosa i això va provo-
car que l’actuació s’hagués de sus-
pendre quan només s’havia viscut 
la primera ronda. Els Castellers de 
Barcelona havien pogut completar 
precisament el cinc de vuit, els Cas-
tellers de Sabadell, el set, i els Mi-
nyons de l’Arboç només van poder 
sumar un tres de set. 

El premi se l’endurien els Sagals 
d’Osona, ja que els Castellers de Ter-
rassa van acabar decidint deixar el 
cinc per a una altra ocasió. La colla 
de Vic no només va aconseguir des-
carregar el cinc de vuit, sinó que el va 
acompanyar amb les seves millors 
construccions: el tres de vuit, el dos 
folrat i el pilar de sis. Els de la cami-
sa taronja s’apuntaven la primera 
catedral dels castells del seu histori-
al i superaven tots els seus registres; 
sense cap mena de dubte, tota una 
cirereta en el seu vintè aniversari. 

Cinc actuacions en el ‘top 10’ 
L’altre gran focus del cap de setma-
na estava situat a l’última diada lo-
cal del curs dels Tirallongues de 
Manresa. La colla del Bages ha situ-
at enguany cinc de les seves actua-
cions en el seu top 10 històric i ha al-
çat el seu llistó global per segona 
temporada consecutiva, millorant 
així una actuació que no superaven 
des del 1998. Diumenge van sumar 
el cinquè quatre de vuit del seu 
marcador particular i van descarre-
gar per primer cop en la seva histò-
ria el tres de vuit, una estructura 
que no havien provat mai abans. 
Van arrodonir l’actuació amb el dos 
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de set, completant la seva primera 
clàssica de castells de vuit. 

Terrassa es va quedar sense l’in-
tent del cinc de vuit dels blau tur-
quesa, però va poder celebrar la 
clàssica de la colla local i el castell 
de vuit pisos número cent dels Moi-
xiganguers d’Igualada. La formació 
de l’Anoia va ser la més destacada 
gràcies al dos de vuit amb folre. El 
tres de vuit descarregat en el segon 
torn els va servir per sumar cent 
aletes de vuit pisos entre construc-
cions carregades i descarregades. 
Els Castellers d’Esplugues van 
completar dues de les seves millors 
estructures, les del quatre de vuit i 
el dos de set, mentre que els Caste-

            COLLA                                             PUNTUACIÓ  

  1         Castellers de Vilafranca                               30.940 
  2         Colla Vella dels Xiquets de Valls             28.350 
  3         Colla Jove Xiquets de Tarragona             25.470 
  4         Colla Joves Xiquets de Valls                        21.255 
  5         Minyons de Terrassa                                       20.935 
  6         Capgrossos de Mataró                                    20.020 
  7         Castellers de Sants                                            15.575 
  8         Castellers de Barcelona                                 13.320 
  9         Xiquets de Tarragona                                     12.875 
 10       Castellers de Sabadell                                    12.085 
 11       Marrecs de Salt                                                    10.750 
 12       Castellers de Sant Cugat                               10.055 
 13       Nens del Vendrell                                                9.980 
 14       Xiquets de Reus                                                    9.490 
 15       Xicots de Vilafranca                                           9.460

Classificació

Aniversari dels Castellers  
de Terrassa 
Diumenge, 5 de novembre, Terrassa 
 
Castellers de Terrassa --- P4, 3d8, 4d8, 
2d7, 2 P5 
Moixiganguers d’Igualada --- P4, 2d8f, 3d8, 
4d8, V5 
Castellers d’Esplugues --- P4, 4d8, 5d7, 
2d7, 3 P4 
Castellers de Berga --- P4, 5d6, 4d7, 3d7, 2 
P4 
 
Diada dels Sagals 
Diumenge, 5 de novembre, Vic 
 
Sagals d’Osona --- 3d8, id 5d8, 5d8, 2d8f, 
P6 
Castellers de Santpedor --- 2d6, id 3d7, 
3d6a, 3d6, P5 
Minyons de Santa Cristina --- 3d6a, 2d6 c, 
3d6, P4 
 
Diada dels Tirallongues 
Diumenge, 5 de novembre, Manresa 
 
Tirallongues de Manresa --- 3 P4, 2d7, 4d8, 
3d8, 2 P5 
Castellers de Caldes de Montbui --- 2 P4, 
3d7, 4d6a, 3d6a, 2 P4 
Castellers de l’Alt Maresme --- 2 P4, 3d7, 
3d6a, 2d6, P5 c 
 
Fira local de Vila-rodona 
Diumenge, 5 de novembre, Vila-rodona 
 
Colla Joves Xiquets de Valls --- P5, 2d8f, 
4d8, i 3d8, 3d8, P6 
Colla Vella dels Xiquets de Valls --- P5, 5d8, 
4d8, 3d8, 2 P6, 3 P5, 7 P4 
 
Diada dels Bordegassos 
Diumenge, 5 de novembre, Vilanova i la 
Geltrú 
 
Bordegassos de Vilanova --- 4d8, i 5d8 
Castellers de Barcelona --- 5d8 
Castellers de Sabadell --- 7d8 
Minyons de l’Arboç --- 3d7

Vic i Manresa agafen 
el relleu de les grans diades

Els Sagals d’Osona completen el primer cinc de vuit del seu historial
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llers de Berga van optar pels cas-
tells bàsics de set. 

La Colla Joves Xiquets de Valls 
i la Colla Vella van veure’s les ca-
res a la Fira de Vila-rodona. Si bé 
en les últimes temporades la cita 
ha perdut la seva condició de revà-
lida de Santa Úrsula, continua ge-
nerant emoció. Les dues formaci-
ons van sumar un nou castell de la 
gamma alta de vuit i els rosats van 
premiar el públic en alçar en la 
ronda de pilars dos espadats de sis 
pisos simultanis, una fita que ha-
vien completat els Minyons de 
Terrassa i els Castellers de Vila-
franca, però que mai no havien 
provat els vallencs.e

Els castellers de Barcelona, 
ahir a Vilanova. JOSÉ CARLOS LEÓN
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