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OPINIÓ

Només Jordi
Galceran resisteix
la força dels joves

dramaturgs

SANTI FONDEVILA

Tres a un. Jordi Galceran
és l’únic autor veterà su-
pervivent en el combat
de dramatúrgia organit-
zat pel Temporada Alta i

que durant quatre dilluns ha en-
frontat vuit plomes dramàtiques ca-
talanes. “Joves contra consagrats”,
seria el lema d’aquest torneig sen-
se sang i amb molta comèdia, segons
m’expliquen.

Pere Riera, a qui coneixem sobre-
tot per Desclassificats, l’èxit aconse-
guit la temporada passada a la Sala
Villarroel, va derrotar Josep Maria
Benet i Jornet, el pare de tot plegat,
que va somriure i aplaudir com si
hagués guanyat. I és que ja ha dit per
activa i per passiva que cal donar pas
als joves.

Llàtzer Garcia, el més descone-
guts de tots, va imposar-se amb Vi-
da i mort d’un talp a Pau Miró, un au-
tor amb un món i una veu molt per-
sonal i que segons el meu parer no
ha tingut encara el reconeixent que
li pertoca. Va ser, em diuen, un dels
enfrontaments més durs. Garcia va
guanyar per molt pocs vots.

La jove Cristina Clemente (Vo-
lem anar al Tibidabo) és va imposar
al seu mentor i pare espiritual Ser-
gi Belbel, amb una comèdia –el pú-
blic ve amb ganes de festa, em diu
l’organitzador del torneig, Jordi Ca-
sanovas– en què el Girona arriba a
jugar la Champions.

Va ser en l’últim dels enfronta-
ments que l’autor amb més espec-
tadors del nostre teatre, Jordi Gal-
ceran, va salvar els veterans de la
pallissa guanyant a Guillem Clua,
autor que va fent camí per fora del
país gràcies a La pell en flames. En
aquest cas, el resultat també va ser
molt ajustat. Galceran va compe-
tir amb Crèdit. El títol és prou clar.
Parla d’un home que va a demanar
un crèdit al banc. Li neguen –qui-
na actualitat!– i aleshores el client
amenaça el director amb robar-li
la dona.

Si a les primeres eliminatòries el
misteri residia a no saber qui era
l’autor de les dues peces que compe-
tien, ara els espectadors, que mit-
jançant vot amb urna han triat els
guanyadors , decidiran sense l’enig-
ma de l’anonimat. Això sí, els intèr-
prets canviaran. I això vol dir que el
text tindrà ressons diferents. És
molt atrevit aventurar el guanya-
dor, però el món és dels atrevits. I
sense conèixer les obres, però co-
neixent els autors, no tinc cap dub-
te que Jordi Galceran arribarà a la
final. I la guanyarà. La seva intuïció
i la intel·ligència de les seves estruc-
tures són inqüestionables.e

El traspunt

JORNADA CASTELLERA

El més alt i el més difícil, junts

Històrica diada de Tots Sants dels
Castellers de Vilafranca carregant
dos dels castells més imponents: el
tres de deu amb folre i manilles i el
dos de nou amb folre. Tots dos ve-
ien l’aleta per primer cop enguany.

La seva actuació va finalitzar
amb un altre gamma extra, el cinc de
nou. Els homes de David Miret van
voler aprofitar la gran pinya que els
donava suport per descarregar una
estructura que enguany només ha-
vien pogut coronar.

Cinc castells de nou
Les colles convidades van donar la
talla descarregant les seves màxi-
mes construccions. Després d’uns
mesos dubtosos, els Capgrossos de
Mataró van completar el pont des-
carregant dos castells més de nou
pisos i sumant-ne així quatre de se-
guits des de diumenge. La manca de
ritme i de bagatge els va obligar a
aparcar el dos de nou amb folre i
manilles que ja van carregar al mes
de juliol. Els Xiquets de Tarragona
van tancar la millor temporada de la
seva història descarregant de nou la
tripleta màgica: cinc de vuit, tres de
nou i quatre de nou amb folre. Els
matalassers van afrontar la diada
com a cita cabdal del seu calendari.
Van convertir-se en la primera colla
de la ciutat de Tarragona a descar-

regar un castell de nou pisos a Vi-
lafranca i ho van fer repetint la
millor actuació del seu historial.
Malgrat que la festa no va ser
completa, els Castellers de Sants
van poder carregar el primer cas-
tell de nou pisos de la temporada,
fet que sens dubte els donarà for-
ces per afrontar les últimes cites
de l’any. Van descarregar a pri-
mera ronda el tercer cinc de vuit
i van arrodonir la jornada amb el
quatre de vuit.

Un club de rugbi
Una col·laboració especial entre
els Castellers de Vilafranca i la
Unió Esportiva Santboiana, el
club de rugbi líder de la Lliga es-
panyola, va omplir la plaça de sa-
marretes blaves. Els del Baix Llo-
bregat van col·laborar en totes les
pinyes dels vilafranquins, que
van acabar corejant el nom de la
Santboiana en agraïment, i
aquests van respondre organit-
zant una petita melé. Espectacle
en majúscules en una jornada
històrica a Vilafranca.e

EFREN GARCIA
VILAFRANCA DEL PENEDÈS. La pla-
ça de la Vila de Vilafranca va viure
ahir una de les millors diades de la
història dels castells. La colla local,
els Castellers de Vilafranca, va tan-
car una temporada per emmarcar
amb tres construccions de gamma
extra i suma un total de vint-i-una
en el global del 2011. A més, l’estre-
na del tres de deu amb folre i mani-
lles i de la torre de nou folrada fa que
hagin coronat enguany nou estruc-
tures diferents de la màxima dificul-
tat, un ventall només a l’abast de la
formació penedesenca.

Els castells de les colles convida-
des –Capgrossos de Mataró, Caste-
llers de Sants i Xiquets de Tarrago-
na– eleven fins a vuit les construc-
cions superiors al quatre de nou
que es van alçar en les més de qua-
tre hores que es va allargar la jorna-
da castellera.

Tocar el cel amb un tres de deu
Els Castellers de Vilafranca van ini-
ciar la diada atacant el seu màxim
objectiu, el tres de deu amb folre i
manilles. Van bastir-lo amb una pi-
nya colossal però, amb el setè pis
col·locat, el tres va cedir quan la ca-
nalla es disposava a ocupar les seves
posicions. Les bones sensacions van
motivar-ne un segon intent que,
aquest cop sí, van aconseguir coro-
nar enmig d’un esclat d’eufòria.
L’estructura més alta que mai s’ha
provat ha estat en els últims anys la
bèstia negra dels Castellers de Vi-
lafranca, que trencaven així una rat-
xa de set intents fallits en els últims
cinc anys. Des de la seva invenció, el
castell de deu només ha estat a la mà
de tres colles i tan sols l’han pogut
descarregar els Minyons de Terras-
sa, que el volen tornar a provar el 27
de novembre.

La segona ronda no va ser menys
espectacular. Si el dos de vuit sen-
se folre és reconegut com un dels
castells més tècnics mai vistos, el
repte d’alçar-lo un pis en multiplica
la dificultat. Els verds van muntar la
torre amb molta cura i amb un fol-
re monumental. Van salvar el lleu-
ger moviment fins al final, però mo-
ments abans de l’aleta una forta so-
tragada va tocar de mort el castell.
Van mantenir les posicions fins a
l’últim moment, però, un cop coro-
nat, el dos va trencar-se. Els Caste-
llers de Vilafranca ja havien provat
aquesta estructura durant la diada
de Sant Fèlix, a la festa major vila-
franquina, però van descartar-la
després d’una llenya. Malgrat que
l’èxit no va ser total, l’assoliment
parcial d’aquests supercastells es-
devé un premi a la feina feta durant
tota la temporada.

L’imponent tres de deu amb folre i manilles que van carregar ahir els Castellers de
Vilafranca, la construcció més alta. TJERK VAN DER MEULEN

El tres de deu emmanillat i el dos de nou amb folre, fita dels de Vilafranca

Tots Sants
La diada de
Vilafranca va
viure vuit
construccions
superiors al
quatre de nou


