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Torrembarra, 02/10/2011
DOBLET CASTELLER I EUFÒRIA
Els Castellers de Badalona ens plantejàvem aquest cap de setmana una de les
jornades més interessants de l’any ja que actuàvem el dissabte a Tarragona i enllaçàvem amb
el diumenge el concurs biennal de castells de Torredembarra.
Per la cita de diumenge la colla es proposava aixecar castells de set i mig després que
al maig de 2010 caigués l’últim intent de quatre de set amb agulla. Així doncs, el dissabte al
vespre vam aixecar les últimes proves per a la diada de diumenge i vam aprofitar per a polir
els últims detalls. El tres de sis va executar-se amb sobirania i mestria sense cap
contratemps. El quatre de sis amb agulla va ser una mica més lent, però res va fer que perillés
l’estructura. Per a finalitzar, el quatre de sis serví per a tancar una plàcida de diada i encarar
la vigília d’una de les cites més importants per a la colla micaco.
Diumenge els micacos es presentaren puntuals a la plaça de Torredembarra decidits
a realitzar la millor actuació de la temporada. Després que a l’última edició la colla
aconseguís emportar-se el primer premi empatats amb els Minyons de l’Arboç, enguany la fita
es presentava molt més difícil pel gran nivell de les colles participants. Després del
tradicional pilar caminat que pujava les escales de la plaça, els Castellers de Badalona vam
aixecar el primer castell, el tres de set. Com els anteriors cops, la velocitat i l’experiència van
controlar el castell en tot moment i un lleuger tremolí al pis de terços és l’anècdota més
assenyalada. A segona ronda se servia el plat fort i el principal objectiu de la diada, el quatre
de set amb agulla. Després de setmanes de preparació tocava tornar a aixecar, després d’un
any, aquesta construcció. Sense nervis i amb decisió el castell es va carregar i es va alliberar
l’agulla que es va descarregar fins i tot amb facilitat. Enduts per l’eufòria i l’alegria i la
satisfacció de la feina ben feta la colla es va animar per alçar el tres de set amb agulla,
castell que no es plantejava com a objectiu però que també s’havia treballat feia setmanes.
Amb les mides obertes al tres per encabir-hi l’agulla, el castell es va haver de treballar per la
part inferior per aconseguir que no s’obrís més i un intens treball per part de tothom va
aconseguir que l’agulla quedés lliure i es descarregués amb una mica més de feina que
l’anterior. Ja per acabar i per posar la cirereta al pastís, la colla va aixecar una nova alineació
de pilar amb una terça femenina que, tot i quedar-se només carregat, va tenir un gust dolç per
poder aconseguir-lo per primer cop a plaça.
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