Diada de la Mercè 2014
Quan: dimarts 24 de setembre a les 12:30h
On: Plaça Sant Jaume
Castellers del Poble Sec: pd4cam, 2d7, 7d7, 5d7, Vd5
Castellers de la Vila de Gràcia: pd4cam, 3d9f, 4d9f, 3d8a, pd7f
Castellers de Sants: pd4cam, 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f
Castellers de Barcelona: pd4cam, 4d8a, 4d9f, 3d9f, pd6
Castellers de la Sagrada Família: pd4cam, 3d7xs, id2d7, 7d7, 5d7, Vd5
Colla Jove de Barcelona: pd4cam, 3d7, 7d7, 4d7a, pd5
La Mercè és una de les fites més importants de l’any per a tot casteller
barceloní. Per això tots els bandarres tenien la gran il·lusió de poder portar a
Plaça Sant Jaume el seu castell estrella: el 4 de 8. Des de l’inici del segon tram,
els assajos s’han dedicat a recuperar l’estructura i la pinya del carro gros. La
feina ha estat ben feta, i el tronc ja estava preparat pel dia 24; la pinya, però, no
va ser prou consistent als assajos previs a la Festa Major de Barcelona, i la
tècnica va decidir posposar la recuperació del 4 de 8 al Concurs de Tarragona.
Els bandarres, en canvi, van completar una diada de castells de gamma alta de
set sense dificultats en cap de les estructures. La torre de 7 de la Mercè ha
sigut la que fa 19 (descarregades) en tan sols una temporada i mitja! Els
bandarres la van descarregar només entrar a plaça en la primera ronda semiconjunta, entre nervis i sobretot pressió de la gentada que hi havia a la plaça
des de primera hora. És evident que ja la tenen dominadíssima, i que ha arribat
el moment de començar a fer canvis a tronc per plantejar una futura torre de
vuit folrada. En segona ronda, en solitari, els bandarres van descarregar el set
de set, lleig de quadratura però sense problemes en la seva execució. El
normal hauria sigut afrontar el 3 de 7 per sota per completar la diada, però a
causa de baixes al tronc (un terç va ser pare el mateix 24 al matí, felicitats
Hector i Júlia!) van haver-hi de renunciar. Com a substitut, van portar el 5 de 7
en tercera ronda. Els bandarres van acabar la diada amb un vano de cinc.
Els castellers de Sants van completar el 3 de 9 amb folre, el 4 de 9 amb folre,
el 4 de 8 amb agulla i pilar de 7 amb folre. Sobrada seguretat en tots els
castells, demostrant molt més que treball i hores d'assaig, igualant la millor
actuació de la seva història.
La diada dels Castellers de la Vila de Gràcia va consistir en el 3 de 9 amb folre,
el 4 de 9 amb folre, el 3 de 8 amb agulla i el pilar de 7 amb folre. Tot i treballar
força tots els castells en alguns moments de l'actuació, els graciencs se situen
com la millor colla de Barcelona, resultant un revulsiu important del món
casteller.
Els Castellers de Barcelona van fer el 4 de 8 amb agulla, el 4 de 9 amb folre, el
3 de 9 amb folre i el pilar de 6. La millor actuació vermella de la història en la
millor Mercè de la Història. Un bàlsam necessari i una reafirmació reparadora
de la degana de la ciutat.

Els Castellers de la Sagrada Família van fer el 3 de 7 aixecat per sota, un intent
desmuntat de 2 de 7, el 7 de 7 i el 5 de 7. Fermesa als troncs i sobrats de
pinya, a falta de mes i mig per acabar la temporada, els de la camisa verda
encaren els reptes del 2 de 7 i el 4 de 8 amb la millor diada de la temporada.
La Colla Jove de Barcelona va fer diada de 3 de 7, 7 de 7, 4 de 7 amb agulla i
pilar de 5. La millor actuació de la història dels granats va mostrar un bon estat
de forma i noves opcions de castells en endavant.

Fotos: https://plus.google.com/photos/109043051226734778424/albums/60626
88477590007745?authkey=CI7oism-hKKKuAE
Vídeos: Pròximament a https://www.youtube.com/user/bandarrestv/videos

Atentament,
Ariadna Kun – 653 11 34 96 – cps@castellersdelpoblesec.cat

