Barcelona, 23 de març de 2014

Diada a Esplugues, una mica d’auto-crítica

Diada d’Esplugues 2014
Localització: Casal de cultura Robert Brillas – 12h
Castelle rs del Poble Sec: pd4, 3d7, 4d7, 4d6a, pd5
Castelle rs d’Esplugues: pd4, 4d7, 5d7, 3d7, pd5
Castelle rs de Sants: pd4, 7d7, 4d8, 5d7, 2pd4
Els Castellers d’Esplugues van acollir ahir diumenge 23 de març als Castellers de Poble Sec i als
Castellers de Sants al Casal de cultura Robert Brillas. Els bandarres, que ja coneixien la plaça després
d’haver-hi actuat en ocasions anteriors, és la primera actuació que fan fora de Barcelona aquest any. A
la diada les tres colles van demostrar que la temporada ha més que arrencat a nivell d’assajos; els
cargolins van descarregar el 4, el 5 i el 3 de set, i els borinots van completar el 7 de 7, el 4 de 8 i el 5
de 7.
Els Castellers del Poble Sec no només són arrauxats; a vegades els agafa la vena modesta i saben
reconèixer que en diades com la d’ahir a Esplugues no ho van fer de 10. D’entrada, van tenir moltes
baixes a pinya que no els van permetre completar tres castells de set, com venien fent en les darreres
diades. D’altra banda, els castells van sortir una mica desquadrats, més que res el 4d7 i el 4d6a. Tot i
així, cap dels castells va presentar dificultats significatives, i van poder completar una diada de 3d7, 4d7,
4d6a i pilar de 5. Un cop més, van poder celebrar nous debuts de castellers a tronc: enhorabona
treballadors! I moltes gràcies als cargolins i borinots que van ajudar-nos a donar pit.
L’anècdota de la diada ve de les mans dels músics. Una gralla traïdora va deixar de funcionar abans de
l’aleta del 3. Això no hauria representat un problema greu si no fos perquè només van venir dos grallers:
el cap de gralles i una grallera que tot just s’estrenava en la seva primera aleta a plaça. Endevineu qui
es va quedar sense referent en el moment clau del castell! Per sort, la grallera posteriorment remullada
va saber fer el toc en el moment adequat i completar ella sola tota la descarregada del castell. Una
estrena per recordar!
Ara els bandarres tenen dues setmanes de descans, fet quasi excepcional en l’any que els espera!
Tornaran a sortir a plaça el dia 13 d’abril, a la diada de la Independència a Gràcia, amb els Castellers de
la Vila de Gràcia i els Nens del Vendrell.
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