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Badalona, 16/05/2010
Els Castellers de Badalona hem actuat avui a la plaça de la vila de Badalona en motiu
de les festes de maig de la ciutat, la festa major.
Després de concedir a Quim Morales la camisa com a casteller honorífic, la colla
micaco ha entrat a plaça amb un pilar de quatre caminats. A primera ronda, per atacar amb
confiança una diada on s’havien preparat tres castells de set, la colla ha alçat un 4d7a. El
primer intent, però, amb mides molt obertes, el tronc ha tingut algunes sotragades que fan fet
perillar l’estructura. Un cop a l’aleta, l’enxaneta ha tingut problemes per creuar el pom, i s’ha
hagut de desmuntar el castell. Al segon intent, amb millors mides agafades per facilitar la
travessada de l’enxaneta, el tronc ha patit igual algun cop fort, però que s’ha pogut controlar
sense excessives complicacions fins a la carregada. Durant la descarregada, però, el pis de
terços ha començat a patir de valent per mantenir la posició fins que un d’ells ha cedit. Amb
alguna baixa a canalla i després de descartar el 4d7, el cap de colla ha decidit alçar un 4d6a
per asserenar els ànims i tranquil·litzar la canalla. El castell ha pujat sense cap incidència i
s’ha carregat sense complicacions. Amb un tronc molt estàtic, s’ha pogut descarregar amb
tan sol un bellugueig habitual durant la travessada de l’enxaneta. A tercera ronda, i un cop
descartat un possible castell de set per motius de canalla, s’ha alçat el principal objectiu del
dia, amb un pis menys., el 5d6. Amb una execució excel·lent i un molt bon ritme, el castell
s’ha descarregat sense cap problema. Per a finalitzar l’actuació, els micacos han volgut
treure’s el mal sabor de boca alçant un bellíssim pilar de cinc que s’ha mostrat sòlid i estàtic
en tot moment.

La colla micaco ha tingut mala sort en aquest diada, que s’ha entrebancat amb el
primer objectiu i no li hi ha permès assolir el principal objectiu de la jornada, però que es
podrà fer més endavant, com per exemple a la diada de la cultura catalana del 20 de juny,
acompanyats per tres colles de nou, a la pròpia plaça.
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