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El calendari casteller de Tarragona
sense restriccions comença aquest
dissabte
Xiquets de Tarragona i Xiquets del Serrallo celebren la primera diada a la ciutat
de la nova normalitat

Des de la festa major de Sant Magí, en què les 4 colles van aixecar pilars, no hi havia castells davant la
Catedral. | Josep M. Llauradó

El passat 23 de setembre, per la festa major de Santa Tecla, les quatre colles de Tarragona es
van reunir a la plaça de la Font per fer castells
(https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/42734/santa-tecla-malgrat-tot) . Tota una fita si
tenim en compte com han anat aquests darrers dos anys. Doncs aquest dissabte 23 d'octubre els
castellers tornaran a actuar a Tarragona, en aquest cas els Xiquets de Tarragona i els Xiquets
del Serrallo. Serà la primera diada sense restriccions pel que fa a aforament, per la qual cosa
tothom que vulgui tornar a veure castells podrà fer-ho sense apuntar-se enlloc.
A partir de dos quarts de sis de la tarda, les dues colles ocuparan el pla de la Seu per "agafar
rodatge" en aquesta represa que té ja fins i tot calendari. Per part dels Xiquets, no només tenen
aquesta cita el 23 d'octubre sinó que la setmana següent, el dia 30, arriba la diada blava al barri
del Serrallo. Al novembre, per Tots Sants, Capgrossos de Mataró, Castellers de Sants, Xiquets
de Tarragona i Castellers de Vilafranca protagonitzaran la diada a la plaça de la Vila de la capital
de l'Alt Penedès. I finalment el dia 7 de novembre serà el torn de la diada del 7 de novembre, amb
les quatre colles tarragonines (https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/42985/tarragonasinventa-diada-castellera-7-novembre) .
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L'estructura de la diada del pla de la Seu d'aquest dissabte serà l'habitual: tres rondes i un pilar
per part de cada agrupació. Alfredo González, cap de colla dels Xiquets, explica que no
arriscaran i que a plaça hi haurà castells "de set o set i mig". "No tirarem més gran, estem en
rodatge i no volem arriscar", afegeix. I és que la intenció és que "la canalla comenci a agafar
confiança" en un context en què encara alguns integrants s'han d'acabar de decidir si volen
formar part des del principi d'aquesta represa.
Per ara, els Xiquets de Tarragona estan sent més de 120 persones a l'assaig, per la qual cosa
calculen que serà una xifra similar la que duran dissabte. "Sabem que la gent es començarà a
animar més, malgrat que les colles encara no ens puguem apropar", diu el cap de colla dels
matalassers, que adverteix però que seguiran les normatives fixades: mascareta posada i
distància amb el públic. "Al final el que volem també és fer disfrutar el públic, que per això fem
castells", explica González, que espera que molts tarragonins s'acostin al pla de la Seu en "la
primera diada com a tal".
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