
Títol de la fotografia: "La unió fa la força".

A la diada castellera d'Horta 2017 vaig estar observant els diferents moments de les diferents colles
castelleres per immortalitzar el moment més especial i que dones un detall de la dificultat de la
pinya i la part important que té per aixecar un castell amb molts protagonistes al voltant.

Vaig realitzar al voltant de 100 fotografies i de totes elles aquesta és la que em va il·luminar la diada
castellera. Una vegada escollida la fotografia vaig començar a aplicar filtres per donar mes detall al
important treball, en equip, de la pinya.

A la fotografia podeu veure com les mans de diferents membres de la colla castellera s'agafen amb
un objectiu definit, la solidesa dels fonaments del castell i així aconseguir aixecar un castell humà i
que doni estabilitat i seguretat a totes les persones que el formen. El treball en equip és excepcional.

Amb això, comentat, ho podem interpretar amb diferents situacions de la nostra vida. Pensem que
tots els membres de la colla castellera tenen idees, gustos i pensaments diferents però l'objectiu on
es  vol  arribar  és  unànim:  "carregar  i  descarregar  el  castell  de  tots  els  membres  de  la  colla
castellera".

El detall impressionant és veure totes les mans que agafen els canells de la persona que tenen al
davant amb una certa rigidesa per formar una estructura perfecta.

El  moment  polític  que  estem vivint  està  format  per  diferents  partits  que  representen  diferents
tipologies  de  persones  amb  idees,  gustos  i  pensaments  diferents.  Pensem  que  tots  ells  tenen
objectius unànims o diferents i el qual "la unió fa la força" per arribar a la fita somiada i on volem
que la nostra enxaneta realitzi el cim que somiem des de fa anys, dècades i segles.

Recordem que tots som la part important del castell humà i no podem fallar als diferents membres
de la colla castellera per molt que l'enxaneta pugi al cim d'una manera diferent a l'entrenada...segur
que serà per un motiu important i tot i així aconseguirem carregar i descarregar el castell.
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