Barcelona, 5 de novembre de 2012

A per la tardor més calenta!

Diada de Tardor (o de l’escudella)
Carrer Blai (entre Margarit i Tapioles) – 11 de novembre, 12h
Colles:

Castellers de la Sagrada Família
Castellers de Sants
Castellers del Poble Sec

Quan ja hem entrat de ple en el mes de novembre, el fred ha arribat per quedar-se.
Amb el fred un bol d’escudella ve més de gust que mai. I el sabor de l’escudella ens
recorda que acabem de fer pinya a la Diada de Tardor dels Castellers del Poble-sec.
Si políticament la tardor d’enguany és més calenta que mai, a nivell casteller encara ho
és més. Tres colles barcelonines volen demostrar diumenge vinent que estan en plena
forma.
Els Castellers de la Sagrada Família, habituals en aquesta diada, porten uns anys
espectaculars, amb un creixement imparable que els ha portat a carregar el quatre de
vuit fa dues setmanes. Descartat el quatre de vuit, al Poble-sec hi volen portar els
mateixos castells que van dur al concurs de Tarragona: tres de set per sota, set de set, i
cinc de set.
Els Borinots (Castellers de Sants) no aconsegueixen consolidar com voldrien els castells
de nou. Tot i així, estan en molt bona forma: enguany ja han carregat el tres de nou
dues vegades, han descarregat amb solvència el cinc de vuit en diverses ocasions, i han
estrenat el set de vuit. Al Poble-sec no descarten tornar-hi amb el tres de nou, però el
fet d’haver caigut després de l’aleta en les ocasions anteriors el fa perillar. Sigui com
sigui, portaran una actuació de gran nivell al Poble-sec.
Per acabar, els Bandarres (Castellers del Poble-sec) tenen en la seva diada com a locals

la última gran oportunitat de la temporada. Després de carregar la torre de set al juliol,
segueixen amb el repte de descarregar-la, i uns bons assajos de quatre de vuit podrien
fer emmudir el públic local amb el primer carro gros de la seva història. Ara bé, primer
cal descarregar el tres de set per sota per demostrar que la llenya que van patir la
setmana passada al barri de Sant Antoni va ser circumstancial. Els últims assajos seran
claus, i per aquest motiu la colla anuncia un assaig extraordinari al mateix carrer Blai el
dissabte 10 de novembre a les 12.30h, on tothom hi és convidat.
Us esperem a totes i tots, com a mínim, el proper diumenge 11 de novembre al carrer
Blai, a les 12 del migdia. Si fa fred, la pinya és un refugi d’allò més càlid.

Atentament,

Castellers del Poble-sec
RRPP: Quim Pérez - 653 11 34 96
cps@castellersdelpoblesec.cat

