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Emoció a flor de pell, a Tarragona,
en el retorn dels castellers
La plaça de la Font s'emociona amb una diada de Santa Tecla exprés

La canalla de la Colla Jove de Tarragona, a la plaça de la Font | ACN

Emoció a flor de pell, a Tarragona, en el retorn dels castellers a la plaça de la Font, en la diada
de Santa Tecla. És la primera actuació conjunta de diverses colles a Catalunya, des de l'inici de la
pandèmia.
Ha estat una exhibició exprés. En menys de 15 minuts les quatre colles locals, Jove de
Tarragona, Xiquets de Tarragona, Castellers de Sant Pere i Sant Pau, i Xiquets del Serrallo han
enlairat diversos castells de gamma (amb el 3 de 7 com a màxima construcció) i nombrosos pilars.
A plaça hi havia més mig miler de castellers (140 per colla), tants com espectadors asseguts,
una estampa insòlita per a una diada castellera d'un any normal. Les entrades, que es van posar a
la venda dimecres, es van exhaurir en sis minuts.

Després d'un matí plujós, el temps ha respectat la represa de la diada de Santa Tecla. Els 140
castellers de cada colla han entrat amb nervis, emoció i molta puntualitat per diversos accessos a
la plaça, entre els aplaudiments de les 535 persones de públic assistent, amb prèvia
reserva (calia fer un dipòsit de 2 euros, que es retornarà en cas d'haver assistit a l'actuació).
Totes les colles han descarregat un 3 de 7, a excepció dels Xiquets del Serrallo, que han optat per
un 4 de 6 amb l'agulla, uns castells modestos, però que han servit de primer tast de la diada de
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Santa Tecla. Acte seguit, han enlairat alhora quatre pilars de 5 i, finalment, diversos pilars de
lluïment i comiat -un dels pilars s'ha ensorrat, sent l'única llenya de la jornada. En tan sols 13
minuts s'ha completat la primera diada de Santa Tecla des de la pandèmia, una diada exprés
que contrasta amb tota la feina prèvia de preparatius i l'assaig clínic al qual s'han sotmès les
quatre colles castelleres.
S'ha seguit al peu de la lletra el guió previst en aquest protocol de l'Ajuntament de Tarragona per a
la represa castellera, amb l'aval del Procicat.
"Ens embarga l'emoció"
Després de l'actuació, l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha destacat l'emoció recuperada des
del balcó de l'Ajuntament. Ha valorat la "col·laboració" i "solidaritat" de les colles de la ciutat. Ricomà
ha posat de relleu l'elaboració de l'estudi clínic de la Xarxa Sanitària de Santa Tecla que "oferirà al
món casteller un protocol que permeti una represa definitiva dels castells arreu".
Per la seva part, la consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, ha agraït "la
paciència" i "responsabilitat" de les colles, recordant que els castells han estat "el darrer sector
de cultura popular que quedava per obrir". "Si tot va bé i les darreres dades epidemiològiques
milloren, això és un principi d'una reobertura amb mota més normalitat", ha dit.
En relació als botellots per Santa Tecla, l'alcalde ha negat que hi hagi hagut "episodis
lamentables" i ha tret ferro de la situació, després d'assegurar que és "inevitable" que els joves
passin la vigília de Santa Tecla al carrer i ha lamentat les molèsties ocasionades al veïnat. En la
mateixa línia, s'ha mostrat satisfet de la responsabilitat del conjunt de la ciutadania pel que fa a
l'ús de les entrades reservades per als actes de la festa major de la ciutat.
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