
BORDEGASSOS DE VILANOVA¡·

DE LES "ALTRES COSES" A LES PORTES DELS CÁSTELLS DE Nou

Alguns delsprincipals impulsors delacreaciódels

Bordegassos deVilanova van serquatreprogres
peluts queesreunien al voltant dela desapareguda

llibreria Adarró al carrer Cuba. Aleshores -

cornencaments dels setanta- bufaven aires

d' agitació social i activisme politicocultural a les

acaballes del franquisme. Eren anys en que la

reivindicació delcatalanismeesvehiculavaatravés

demanifestacions cultural s-dintre del moviment

de recuperació de la festa al carrer- i alguns van

pensar que crear una colla castellera seria una

bona idea. Paral -lelament, alguns membres de

l'escoltisme vilanoví, sota la tutela del Joan

Borbonés, jugaven a fer la festa major i a fer

castellsenunescolónies aFont-rubí. Totplegatva

desembocar en la creació de la primera colla

castelleravilanovina estable(1).

Aquells Bordegassosqueesvan presentaral món

casteller el 23 d' abril de 1972 eren, de fet, la

primeracollamodernajuntamentamb elsCastellers

de Barcelona, batejats el 1969, i, també al costat

delsbarcelonins, laprimera agrupaciócreadaenel

punt més allunyat de l' epicentre casteller, per bé

que la capital del Garraf sempre ha pertangut,

indiscutiblement, al' áreahistórica. D'altrabanda,

d' alguna manera, lespreferéncies ideológiques i

les inquietuds intel -lectuals dels fundadors de la

colla van impregnar els Bordegassos, des del

principi i fins avui mateix, d'un segellmarca dela

casa: un afany de trencar amb alguns tabús del

món casteller -amb la incorporació deladonacom

a castellera de ple dret i no només com a

acompanyant del casteller i l'anticoncursisme

militant com a máxims exponents-, una aposta

clara per l'assemblearisme, -"sou la colla més

democrática!" queva direnPep Jaidel Vendrell-

i un cert aire desenfadat i iconoclasta - "la colla
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delspeluts" o"dels exescoltes","EIs Bordegassos
fem elscastellspernassos" o laínvenció denova
iconografia castellera, com el celebre pilar de la
Veracreu-. Curiosament, anys a venir, als
vilanovins elssortirien unsalumnesavantatjatsen
tots aquestsaspectesi clarament avantatjats en
lesqüestionstécniques:elsMinyons deTerrassa.

D' altrabanda,el context sociopolític del moment
i lespreferénciesdemolts delsprimers integrants
de la colla -especialment el sector dirigent- van
motivar quedurantmolts anyslacolla prioritzés la
sevafacetad' activisme cívic -les famoses"altres
coses"- queno pasel seuprogrés técnic. Aixó no
obstant, durant les primeres temporades de la
colla, lail ·lusiói unabonadirecció técnica van fer
queelsBordegassosexperimentessinunanotable
evolució castellera. Així, el1973 van assolir els
primers castells de set i, a finals d'any, van
carregar per primer cop el quatre de set amb
l' agulla. L' any 1974arriba el primer cinc deseti
la temporada següentj as' aconsegueix el tres de
setaixecatpersota.EIsBordegassosconsolidaven
unaprogressiódiguem-ne lógica enlaconsecució
dels castells, malgrat que afinal sdel seuprimer
anydevidaja vanpatir l' escissióquevacristal ·litzar
en la creació de la Colla de Mar.

La primera epoca daurada i la travessia
pel desert

El 1977el cárrecdecapdecolla recauenla figura
d' Albert Salvany,elbonhomiós ferrerde laGeltrú,
anima també dels Tres Tombs, quemarcara tota
unaepocaalsBordegassos.Així, sotael tutelatge
técnic de Pep Baig, la colla afronta per primera
vegada la torre de set, castell que els vilanovins
aconsegueixencarregarperprimera vegadal' any
1978. Estem enplena primera epocadaurada de
la colla vilanovina, que l' any següenttastalamel
del triomf endescarregarla torre deseti carregar,
per primera vegada, el quatre de vuit. Aquest
carro grosbordegásva causarun gran impacte en
el seumoment: enaquella epoca,el quatredevuit
erael passaportcapal club delescolles punteres
i, d' algunamanera,coronant-lo elsBordegassos
demostraven que era possible fer bons castells
sensenecessitat de ser de Valls, Vilafranca, el
Vendrell o Tarragona. L' any 1980elsvilanovins



encara viuen els darrers cops de cua de la seva

etapa d'or, ja que tomen a carregar la preuada

torre de set.

elsvilanovins pas~enclarament al retrocésafinals

dels anys vuitanta: és l'inici d'una crisi, d'una

auténtica travessiapel desert,queportara la colla

allímit de la sevadesaQ.arició.

Així, e11988ja no espot ferel tres de setaixecat

per sota, i un castell tan bordegás com el quatre

de setamb l' agulla al mig s' aconsegueix aquell

any per última vegada fins at ... 1991! La

temporada de 198gespotqualificarcomla pitjor

de la colla en molts sentits: castellerament, el

sostre és el cinc de set-només se'n carrega un

en tot l'any- i el dia de Nadal mor sobtadament

l' Albert Salvany, el carismátic capdecolla de les

dotze campanyes anteriors.

A partir d' aleshores,pero, algunescosescanvien:

pleguenunsquantsdirigents histórics-dels equips

técnic i administratiu-, i lacolla comencaunaetapa

de cert estancament: esperd la torre de set-que

no esrecuperara fins al 1992-, pero esconserven

construccions com el tres de setaixecatper sota,

el cinc de set i el quatre de set amb l'agulla.

D'alguna manera, sembla com si, un cop

recuperades les llibertats democrátiques i

apaivagada l' euforia pel quatre devuit del 1979,

elsBordegassos entressin enuna etapaenqueno

s'albiren nous hori tzons.De l' estancament,pero,



La décadadels noranta comenca amb ellideratge

del Víctor Capdet, escollit nou cap de colla. En

Víctor, unhometreballador, intel 'ligenti dialogant,

casteller de la colla des dels seus inicis, no té,

pero, un debut fácil: la crisi dels Bordegassos

pren cos de mica en mica de manera alannant.

Així, el1991 el tres de setno s' aconsegueix fins

ala festamajor. Sónmoments dedesmoralització,

de poquíssima gent als assajos, de pessimisme

pel futur de la colla. Fins i tot, en una reunió de

junta convocada expressament per analitzar el

mal moment se sent aquella frase fatídica:

"Senyors, elbarcos'enfonsa". S'arriba aplantejar

la dissolució de la colla.

De la recuperació als foIres i la catedral

Curiosament, aquella trista assemblea actua de

revulsiu. A partir de llavors, cada bordegás es

conjurapersalvar lacolla, s'incrementalapresencia

alsmitj ansdecomunicació, al' entitat s' incorpora

un gruix degentjove i dinámica i alsassajosdela

Peixateria escomenca arespirar un altre ambient,

vencut el dramatisme dels pitjors moments. Tot

plegatrepercuteixpositivament enl' aspectetécnic,

ja que per fi surten els castells de set i a finals

d' aquella temporada esrecuperen tant el quatre

de set amb l' agulla com el tres de set per sota,

encara que només carregats. La recuperació,

pero, eraj aun fet i ningú j ano estornaraaplantejar

la continuítat de la colla.

El 1992 ésl' any olímpic per excel -léncia. L' any

abans, els Bordegassos havien decidit

democráticament enuna assembleaparticipar en

la cerimónia d'obertura dels Jocs Olímpics de

Barcelona, el25 dejuliol al 'Estadi Olímpic de

Montjuíc. Aquella participació va representar

tota una experiencia per als vilanovins, que en

guarden un bon record. En l' aspecte técnic, els

Bordegassos consoliden la revifalla que havien

experimentar a finals de la temporada anterior i,

a banda de tornar a descarregar el quatre de set

amb l' agulla, aconsegueixen coronar la torre de

set dotze anys després de 1'ú}tima vegada. El

1993 els vilanovins préssegueixen amb la seva

recuperació técnica i el bon ambient social i a

finals detemporada esplantegen atacarel quatre

devuit. Feia vuitanys quends'assajavael carro

gros, l' anunci crea forca expectació a la ciutat i

la Peixateria estorna aomp1ir d' aficionats com

enelsvells temps. A placa, 1'intent esva mostrar

encara verd pero la resposta de la colla i de

l' afició va ser si més no esperancadora.

EIs millors auguris esvan complir la temporada

següent.La colla comenca bé la temporada i per

la festa major es planteja novament l'assalt al

quatre de vuit. Aquell 6 d'agost, dissabte a la

tarda, a la placa de la Vila, ha esdevingut ja

historie. EIs Bordegassos tomaven acarregar el

quatre de vuit, quinze anys després d'haver

aconseguit fer la primera aleta al carro gros dels

castells. D'aquesta manera, els vilanovins

enterraven per sempre més un fantasma que els

havia perseguit durant tantes temporades, una

obsessióexemplificada enaquell celebre póster

j aesgrogueít pel pas del temps en que el Kanco

Ráfols sembla voler abracar el castell de 1979.

Aquesta consecució marca, sensdubte, un abans

i un desprésenla trajectória dels Bordegassos. A

partird' aleshoress' inicia lasegonaepocadaurada,

lamésgrande lacolla. EIsBordegassoscomencen

aconfiar en lessevespossibilitats i, allunyades ja

definitivament les"altres coses",elsvilanovins es

dediquen només afer castells, cadacop més alts

i més dificils. Evidentment, la colla esbeneficia

del moment álgid del món casteller en general,

il -lustratenlapresencia cadavegadamésintensa

alsmitj ansdecomunicació i enl' anomenatboom

dels anys noranta.

Sotaellideratge encaradel Víctor Capdet com a

cap de colla, els Bordegassos engrandeixen la

nova etapaassolintperprimera vegada el tres de

vuit, castell que carreguen per la festa major. El

final de temporada porta noves alegries: els

vilanovins encadenendiversesactuacionsdetorre

de set i quatre devuit descarregats, carreguen el

pilar desisperprimera vegada-un premi alavella

dériapilanera del Marcos Montes- idescarreguen

el tres devuit. El1996 esprodueix un relleu enel

cárrec decap decolla: Salvador Baig substitueix

Víctor Capdet i la colla aconsegueix descarregar

el pilar desis com aconsecució més important, a

banda de conservar el quatre i el tres de vuit.



L'any següent, els Bordegassos aconsegueixen

mantenirelseunivell, encaraqueamb dificultats: el

quatre de vuit es posa travesser després de

descarregar-IoperSantJordiinoestomaacompletar

fins al Dia de la Colla, enque també esdescarrega

1'únic tres de vuit de la temporada. Com a entitat,

pero,elsBordegassosfanunsaltqualitatiuimportant

enadquirir, perprimera vegadaalahistoria, un local

social, desprésde l' aposta ferma i decidida que en

fa Salvador Baig. Aquesta casa, ubicada en una

cantonada de la playa deles Casemes,ésel primer

patrimoni material de la colla. Aquell. any els

Bordegassos incrementen la seva participació al

Carnaval vilanoví -j ahavien sortit diversos anys a

l' Arrivo- traient per primer cop una bandera a les

Comparses, l' acte més emblemátic de la festa
vilánovina per excel Iéncia.

Ell998 és,finalment, l' any mésimportant fins ara

de la colla. Pere Guinovart, Guino,debuta com a

cap de colla i envoltat d'un equip técnic renovat,

jove icompetent, porta la colla al seUnivell mésalt,

amb diferencia, de tota la historia. Així, els

Bordegassos consoliden per fi els castells de vuit

clássics -el quatre i el tres de vuit-, i s'anoten per

primera vegadala torre devuit amb folre, elpilar de

set folrat i el cinc devuit. Especialment l' actuació

del Dia de la Colla, amb la torre devuit, la primera

catedral, un digne intent de quatre de vuit amb

l' agulla, el tres de vuit i el pilar de setdescarregat

.causasensacióenelmóncasteller: elsBordegassos

han deixat desernomés aquella colla d' exescoltes

peluts, iconoclastes i ácratesque era mirada amb

simpatia per forca sectorsdelmón casteller i passen

aserconsiderats, amb admiració i reconeixement,

una agrupació castellera ambmagnífics castellers,

que fa bons castells, ambun pilar formidable i amb

unaconsecucióal sarró-el cinc devuit descarregat-

queaquestseglenoméss'hanapuntatlesfonnacions

capdavanteres.La transformació ja ésunarealitat.

Si més no, la colla ja s'ha plantat a les portes dels

castells denou i hi pica amb il.lusió. A partir d' ara

confiem quetot aquestpotencialdoni nousfruits per

·als Bordegassos, per als vilanovins i per al món

casteller engeneral.

Xavier Brotons Navarro
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Notes

(l) Per als antecedents de colla castellera vilanovina
propia ésindispensable la consulta deIssegüentstreballs
deXavier Güell i Cendra:

-"Vilanova versus Vilafranca: els Xiquets de
Vilanova (1919-1920)", aL 'Aleta delsBordegassos,
festa major 1996

-"NotíCia de colles castelleresvilanovines anteriors a la
creació deIs Bordegassos". Ponencia presentada a la 1
Jornada Castellera del Garraf, l' Alt i el Baix Penedés.
Vilanova i la Geltrú, 26 d' octubre de 1996
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