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Castellers de Terrassa descarrega
el pilar de 6 per primer cop
Actuació històrica de la colla blauturquesa al Raval, en la seva XXXIII Diada
Galeria de fotos de la diada

L'eufòria ha estat màxima entre els Castellers un cop descarregat el pilar de 6. Foto: Albert Prieto

Ni una sola caiguda i l'emoció desbordada aquest diumenge al Raval de Montserrat. La XXXIII
Diada dels Castellers de Terrassa ha estat històrica per a la colla blauturquesa, que ha culminat
una bona actuació amb el pilar de 6, una construcció que ha descarregat per primera vegada. Els
Castellers d'Esplugues, els Al·lots de Llevant de Manacor i la Jove de Vilafranca han estat les
tres colles convidades.
El cel amenaçava pluja però les quatre gotes que queien han cesat quan les gralles han començat a
sonar amb els pilars d'inici: dos pilars de 4 dels Cargolins, dos dels Al·lots, un de la Jove i quatre
de la colla amfitriona, sense cap problema.
En primera ronda, les colles han apostat pels castells de set. Els Al·lots de Llevant han han
descarregat el 3 de 7, els Castellers de Terrassa el 7 de 7, i els Cargolins d'Esplugues i la Jove
de Vilafranca el 4 de 7. Els Al·lots han tirat també el 4 de 7, amb alguns dubtes en la canalla que
no han impedit descarregar el castell.
Tot seguit era el torn dels Castellers de Terrassa, que buscaven el 2 de 8 amb folre. En el primer
intent han desmuntat el peu en no trobar la col·locació correcta. Ho han intentat per segona
vegada però les cares de la canalla ja expressaven poca confiança abans de pujar. Amb els quarts
col·locats, ha tocat desfer el castell. En la repetició, els blauturquesa han descarregat un 4 de 8, el
centè de la colla (89 descarregats i 11 carregats).
Han completat la segona ronda un 4 de 7 amb agulla dels Castellers d'Esplugues, molt treballat, i
un 3 de 7 de la Jove de Vilafranca.
En la tercera ronda els Castellers de Terrassa també han fet un castell número 100. Els de la
camisa blauturquesa han descarregat el 2 de 7, construcció que ja han completat en 91 ocasions i
han coronat nou vegades.
Un 5 de 6 dels Al·lots, un 3 de 7 dels Cargolins i un altre 2 de 7 de la Jove han estat la resta de
Castells descarregats en la tercera ronda.
En la ronda de pilars ha arribat la festa gran per a la colla local: en el primer intent han
descarregat el pilar de 6. No sense dificultats, d'aquelles que fan donar més valor a l'esforç
col·lectiu per assolir nous reptes. Era el primer pilar de 6 descarregat en la història blauturquesa, i
no només això: era la primera vegada que el portaven a plaça.
Un pilar de 5 dels de Manacor, dos pilars de 5 dels Castellers d'Esplugues i un pilar de 5 i dos
pilars de 4 de la Jove de Vilafranca han completat l'actuació, que ha finalitzat amb un ambient
festiu que s'ha allargat durant la tarda al local del carrer de Pasteur.
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