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De manera extraordinària aquest any són tres les persones 
encarregades de fer el Convit a la Festa. Són els tres joves 
que el 1972 engrescaren uns quants amics per crear una co-
lla castellera a Vilanova i la Geltrú. 

En l’any del 50è aniversari dels Bordegassos de Vilanova, ells 
ens conviden a la Festa Major de les Neus.



Benvingut Bienve Moya i Domènech (Vilanova i la Geltrú, 
1944). Premi Nacional de Cultura de la Generalitat i recone-
gut estudiós de la festa i de les tradicions del nostre país, va 
ser un dels principals recuperadors del Carnaval de Vilanova 
i de la Festa Major. Entre les innovacions que hi va aportar, hi 
ha el Convit a la Festa, un acte en què un escriptor foraster 
descobreix la nostra Festa Major i ens hi  convida. Potser per 
això, fins avui, s’havia negat a ser-ne protagonista.

Sixte Moral i Reixach (Vilanova i la Geltrú, 1951). Mestre i 
estudiós de la premsa comarcal. Membre de l’antiga Comis-
sió de Recerca i Promoció de la Cultura Popular, creada per 
recuperar les festes locals. Com a dirigent polític, ha estat  
regidor de l’Ajuntament durant diversos mandats, alcalde 
de Vilanova i la Geltrú entre 1999 i 2005, secretari de Política 
Lingüística de la Generalitat i diputat al Congrés. Potser per 
tot això, no ha volgut ser mai paborde de la Festa Major.

Josep Maria Mima Ràfols i Cabrisses (Vilanova i la 
Geltrú, 1951). Periodista i historiador, va ser sotsdirector 
d’El Perió-dico de Catalunya i director dels primers 
telenotícies de TV3, a més de treballar en altres mitjans i 
ser autor de diversos llibres i documentals sobre aspectes 
històrics del segle XX. Ha fet tota la seva carrera 
professional a Barcelona, sense desvincular-se mai de 
Vilanova. Potser per això, des de fa alguns mesos, hi ha 
tornat per quedar-s’hi.



Simfonia en groc

Toc de matinades 

Digníssimes autoritats de la nostra vila,

Pabordes i pabordesses,

Forasters i forasteres que ens visiteu,

Convilatans i convilatanes, benvinguts!

És per a nosaltres un goig i una responsabilitat exercir de convidadors a 
la Festa, a la nostra Festa, a la Festa de la Mare de Déu de les Neus.

És un goig perquè la Festa és sempre un cant joiós a la vida, un cant a 
conquerir cívicament el carrer i a gaudir de la retrobada amb les amistats.

I és una responsabilitat perquè ho fem en nom dels Bordegassos, que ens 
han fet l’enorme honor de triar-nos, com a inspiradors de la colla, per fer 
el Convit en l’any en què compleixen el seu cinquantè aniversari, el seu 
mig segle de vida. Molta responsabilitat, perquè volem interpretar el goig, 
la felicitat i el compromís cívic que tenim avui els Bordegassos, en haver 
assolit una fita important: la maduresa com a colla.

Avui, fent una mirada al paradís perdut de la nostra joventut, hi apareix 
el moment en què prenen forma els Bordegassos, en una Vilanova molt 
grisa i gèlida des del punt de vista de la cultura oficial, quan Barcelona 



havia decidit abocar la brossa aquí al costat, al massís del Garraf, o quan 
ens arribava, per fi, l’aigua de Canyelles. 

L’horitzó d’una nova era es veia llunyà encara, perquè la llosa de la dic-
tadura pesava damunt nostre, però érem joves, rondàvem la vintena, i 
teníem una perspectiva de futur llarga. Anàvem a totes amb la força que 
dona la joventut i, malgrat no estar prou preparats, teníem ganes de fer 
creu i ratlla amb tot el que succeïa de manera oficial. D’aquí va sorgir 
la idea de fundar els Bordegassos, després de formular mil conjectures, 
envoltats de llibres a la llibreria Adarró, o amb assajos amb més ganes 
que seny a la platja de la Farola, com a mostra clara d’aquesta voluntat de 
trencar amb el passat.

Però, què fèiem tres joves a la llibreria Adarró? Un, jo mateix, el Bienve, 
era un dels propietaris; un altre, el Mima, hi treballava, i el tercer, el Sixte, 
era un dels clients més assidus.

Doncs, de tant en tant, aquest actor, l’estudiant de periodisme i l’estu-
diant de magisteri hi practicaven el vell i savi costum de la tertúlia. Re-
flexions, elucubracions, especulacions, frivolitats, alguna xafarderia i, en-
tremig de moltes hipòtesis, la decisió que calia fundar una colla castellera. 
Que Vilanova i la Geltrú necessitava una colla per revolucionar la festa i 
el poble. I, aleshores, endavant les atxes!

Amb la incertesa que sempre porta un moment fundacional, perquè no 
saps si l’artefacte que tens a les mans servirà o no, ens vàrem ajuntar mol-
ta gent: joves diversos, escoltes, moviments juvenils, uns que feien teatre, 
uns altres que pujaven muntanyes, o que formaven part de la Comissió 
Cívica, convertida després en l’Assemblea Democràtica... A tots ens unia 
un esperit de disconformitat amb l’estatus del moment, de revolta i de 
canvi, que ens va conjurar en la creació de la colla dels Bordegassos de 
Vilanova.

Teníem ganes de presència i de protagonisme, i l’element festiu les va 
canalitzar. Els Bordegassos van ser el nexe d’unió de molta gent, i la festa 
va ser l’instrument per explicar que hi havia una altra manera d’entendre 
la ciutat, el país i el món.



Però els Bordegassos van ser també el detonant que va fer saltar la for-
ma antiga de la Festa i va ajudar molta més gent a tenir-ne una nova 
visió: com un aspecte lúdic de la vida, com un element de relació, com 
un principi de viure la ciutat de manera diferent a la resta de l’any, com 
un esclat de vitalitat personal i col·lectiva, com un cant a la vida. Com 
la voluntat de sentir-nos partícips de la nostra comunitat, i de fer-ho a 
través de l’expressió del goig i de l’exaltació dels sentits i dels sentiments 
inherents a la Festa.

Els Bordegassos van impulsar i dinamitzar el necessari debat sobre la 
Festa i el que havia de significar en el naixement de la democràcia: una 
expressió de cultura, una unió cívica, una manera de festejar la nostra 
manera de ser i de fer. 

Els Bordegassos van fixar uns patrons nous com a colla castellera, que 
un casteller mític, el líder pagès Pep Jai, va resumir així:“Els Bordegassos 
sou la colla més democràtica i progressista del món casteller”.

I què es podia esperar, doncs, d’una gent jove que volia superar un passat, 
no oblidar-lo, però sí obrir-lo a nous horitzons i a noves perspectives? 
Que creia en allò que el president màrtir de Xile, Salvador Allende, assas-
sinat el 1973, manifestava: “S’obriran les grans alberedes per on passarà l’home 
lliure”. Els Bordegassos vam empènyer per obrir-les, els Bordegassos vam 
contribuir a la nova ciutat, els Bordegassos no només aixecàvem castells, 
sinó que vam fer pinya entorn de la gran esperança d’una nova societat. 
I encara ho fan.

I no és casual que a la foto a les escales del mercat, d’ara fa cinquanta 
anys, hi destaca la presència d’un conjunt de noies amb la camisa gro-
ga. Una cosa inèdita dintre del món casteller d’aquella època i, encara 
ho seria més, veure com una nena coronava grans castells: primer, la 
Paquita; després, l’Eulàlia, dibuixaven les aletes amb braç femení. La 
colla, doncs, també era pionera en la incorporació natural de la dona 
als castells. Ara és una pràctica habitual que, a més, explica molts dels 
nous aconseguiments de castells excepcionals. Aleshores, però, era una 
raresa, molt singular.  



Toc d’entrada a la plaça

La ciutat, com la colla, és un ésser viu. I, per tant, sotmès a canvis, a alte-
racions, a moments molt bons i a altres de no tan bons.

Els Bordegassos van anar consolidant-se com a estructura associativa, 
enmig d’un món manipulat pel poder d’aquell moment, i van cercar una 
identitat pròpia que els permetés subsistir envoltats de tanta grisor am-
biental. Que els permetés albirar alguns horitzons acolorits per la Festa, 
entremig de la negror arnada per les presències del capellà, l’alcalde i el 
tinent de la guàrdia civil. Era el temps de “las demostraciones sindicales del 1 
de Mayo” i d’enxanetes que llençaven coloms a l’aire per celebrar anys de 
l’estultícia de la dictadura que regnava en aquest país. 

Però els Bordegassos ho van aconseguir, la colla fonamentava una nova 
visió del fet casteller, i ho volia lligar a l’esdevenir de la ciutat. Els Bor-
degassos eren allà on calgués: ara fent campanya a favor de l’hospital o 
exigint l’alliberament de detinguts de la Marxa de la Llibertat. Els Borde-
gassos actuàvem com un ens col·lectiu i rupturista i això ja pressuposava 
un determinat tarannà.

La valoració i el reconeixement d’aquest tarannà és allò que ha sentit la 
colla en rebre, de mans del president de la Generalitat, la Creu de Sant 
Jordi. Un guardó que distingeix una tasca de cinc dècades i dona benzina 
al motor per continuar uns altres cinquanta anys, i molts més encara. 

Es va optar per una tasca col·lectiva modèlica. Un castell ja és un clar exerci-
ci de solidaritat, d’equilibri, de valentia. De tants valors compartits que, amb 
això, ja es pot definir l’esperit d’una colla, en un món casteller que era i és 
complex. La prioritat dels Bordegassos ha estat sempre vetllar per la gent i, so-
bretot, vetllar per la canalla. Construir il·lusions, dibuixar somnis de proeses és 
molt fàcil, però el que val de veritat és perseverar, és poder fer anys i més anys 
amb l’exercici de conservar el patrimoni moral i social de la colla, per millo-
rar-lo. Calia que fos un conjur col·lectiu, la capacitat de crear complicitat entre 
la colla i la ciutat era i és un objectiu dominant entre els propòsits de futur.



I avui dia els Bordegassos recullen la ciutat al seu complet:

La Vilanova esbojarrada i la Vilanova assenyada

La Vilanova llunàtica i la Vilanova formal

La Vilanova valenta i agosarada i la Vilanova tranquil·la i poruga

La Vilanova revolucionària i la Vilanova conservadora

La Vilanova de la banda de Mar i la Vilanova de la Geltrú

La Vilanova de Sant Joan i la Vilanova de Cap de Creu

La Vilanova de Sant Gervasi i la Vilanova de Sant Cristòfol

La Vilanova mítica i màgica i la Vilanova real que toca de peus a terra 

La Vilanova poca-solta i la Vilanova seriosa

La Vilanova marinera i la Vilanova pagesa

La Vilanova fabril i la Vilanova artesana

La Vilanova de La ben plantada i la Vilanova de Los misterios de Villa-
nueva

La Vilanova dels vilanovins nouvinguts i la Vilanova dels 
Vilanovins de Tota la Vida.

La Vilanova del xató i de la merenga i la Vilanova de l’all cremat i el 
bull de tonyina

La Vilanova dels espigalls i la Vilanova de l’escarola perruqueta

La Vilanova dels borregos i la Vilanova de les llunes

La Vilanova del Turuta i la Vilanova de les Danses



La Vilanova de l’Havana Xica i la Vilanova d’altres indrets del món.

La Vilanova de la lluna en un cove i la Vilanova del feudal

La Vilanova de missa de 10 i la Vilanova de la revetlla eterna 

La Vilanova dels americanos i la Vilanova dels murcianos

La Vilanova liberal i la Vilanova del carlisme insurgent

La Vilanova de la rauxa i la Vilanova del seny.

La colla ha transformat aquell “vilanovisme” xaró i que tot ho justificava 
en un vilanovisme obert, tolerant, ampli i solidari, actiu i progressista.

Totes aquestes Vilanoves, i més, formen part del substrat bordegàs, totes 
han deixat pòsit en la colla dels Bordegassos fins a convertir-la en una 
barreja, en una amalgama, en un mestissatge dels grans valors cívics, en 
una colla que integra la diferència i valora la diversitat com una riquesa 
extraordinària que cohesiona la societat, que cohesiona la Vilanova del 
present i que ha de cohesionar la Vilanova del futur.

Toc de castell

Pilar de quatre, de cinc, de sis, de set, pilar de la veracreu i del caragirat.

Torre de cinc, de sis, de set i de vuit.

Tres de sis, de set, de vuit i de nou, i encara aixecat per sota.

Quatre de sis, de set, de vuit i, si cal, hi posem un pilar al mig.

Cinc de sis, de set, de vuit...



I des de Salses a Guardamar i de Fraga fins a Maó, i més lluny encara. Els 
Bordegassos han portat el nom de la Vilanova festiva arreu i ho han fet 
amb dignitat i fent bandera que la Festa és consubstancial a les societats 
adultes i lliures. I Vilanova i la Geltrú n’és el paradigma.

La trajectòria de la colla, com tota trajectòria dels col·lectius humans, ha 
tingut moments per a tot: moments per al defalliment i per al desànim, 
mostres d’esgotament i moments per a la glòria i la felicitat amb uns 
castells excelsos. 

Però el que finalment queda és el valor de la constància i de la continuï-
tat, el valor de fer la travessa del desert amb paciència i amb voluntat de 
perdurar, els valors del civisme, del compromís amb la ciutat, de la funció 
integradora, de viure amb convenciment la diversitat i, naturalment, de 
fer els castells cada cop més alts i més segurs. I tot això, fet amb un espe-
rit democràtic, amb una voluntat de ser referents d’una nova manera de 
veure i viure els castells i la Festa. 

Aquesta trajectòria, amb els seus punts alts i els seus punts baixos, també 
ha estat una trajectòria paral·lela als grans esdeveniments que han canviat 
la fesomia del nostre país i de la nostra ciutat en els darrers cinquanta 
anys.

Els castells, si compten amb l’escalf  de la societat, tenen un sentit i un 
gust molt més plaent, i passen de ser un espectacle, meravellós si es vol, 
a un exercici que combina la saviesa popular amb la participació activa 
de tothom.

Queden moltes gestes dels Bordegassos per narrar, però els aniversa-
ris estan pensats per mirar enrere amb el nivell mínim de nostàlgia, per 
veure errors i encerts, per mantenir un present viu i sobretot per projec-
tar-se cap al futur. Cinquanta anys avalen la trajectòria i, tanmateix, també 
comprometen a anar endavant i a pensar que aquell tòpic que “el millor 
dels Bordegassos encara està per escriure’s” sigui una certesa. Comen-
cem a escriure el futur i fem-ho amb bona lletra i combinant els elements 
que hem portat sempre: finet i pel mig, fe i moral, castells per nassos, i orgull 
bordegàs, tot sentint-nos orgullosos de la colla i de la ciutat.



Cinquanta anys avalen una trajectòria castellera sòlida i una versemblant 
actitud cívica. El binomi ciutat–colla ha esdevingut una gran història 
d’amor, de respecte i d’intercanvi de reflexions i propostes. El pòsit que 
al llarg d’aquests anys han anat creant cadascun dels homes i cadascuna 
de les dones que han vestit la camisa groc terrós forma part també del 
pòsit que fa una ciutat més amable, més oberta i més acollidora.

Toc de vermut 

I si a la ciutat, a la nostra ciutat, la Festa és un element imprescindible, el 
nostre ADN casteller és sinònim d’esperit de superació, però ho és tam-
bé d’un bon sistema d’activitat lúdica, social i comunitària. Els col·lectius 
humans s’agrupen en funció d’interessos comuns. En el cas dels Borde-
gassos, els castells. Però també els col·lectius desprenen unes accions i 
activitats que s’incardinen en el camp cívic i social.

Estem a punt de començar oficialment la Festa i ens recordem 
d’aquella dita: “Primum vivere, deinde philosophari” (primer viure, després 
filosofar).

I a Vilanova, a començament d’agost es viu, i de manera esclatant, la 
Festa Major de les Neus. 

Per tant, ara toca viure la Festa amb intensitat, i a la Festa tothom hi 
ha de trobar el seu bocí de divertiment. Per a uns, un pèl de nostàlgia 
de les festes viscudes i recordades. Per a altres, un ritu iniciàtic 
d’inserció en el món juvenil i adult. Per a tothom, una manera 
d’identificar-se amb la ciutat, amb uns costums i una pertinença 
col·lectius.

La Festa és, sens dubte, una transgressió del temps i l’espai de la 
ciutat, amb ritmes més actius, espais més concorreguts, i la celebració 
del bon veïnatge, per complaure i complaure’ns mútuament.



La nostra Festa Major hauria de ser el moment en què tots i totes ens 
sentíssim partícips de la convivència a la ciutat. Membres de la 
mateixa comunitat. Que ens reconeguéssim en el mirall que és Vilanova 
i la Geltrú i treballéssim per un projecte comú, comunitari, que serà 
divers, que no serà igual per a ningú, però tindrà el denominador comú 
de saber-nos hereus dels costums de la ciutat i de creure en un 
esdevenidor prou apassionant perquè tots i totes posem el nostre gra de 
sorra en el projecte, en el panorama col·lectiu.

Som hereus d’una barreja cultural, i en la Festa actual hi trobem elements 
que al llarg de la història han esdevingut referència col·lectiva, com segur 
que ho seran, d’aquí a uns anys, altres que avui aporten les noves cultures 
que conviuen amb la nostra. En el temps de festa ens submergim en uns 
ritmes màgics, diferents, en uns ritmes que no ens marca el temps habi-
tual, sinó el mateix esperit de cadascú, en l’afany d’integrar-nos fins on 
vulguem en el clima festiu que vivim aquests dies. 

El ball, la música, el color, l’olor de la pólvora, que embriaguen d’alegria, 
són elements que ens ajuden a alliberar moltes de les tensions, molts dels 
neguits que anem acumulant. La Festa dona pas al temps d’oci, al temps 
de recollir l’esforç de la resta de l’any.

Les generacions de vilanovins i vilanovines es creuen i es superposen 
en aquesta il·lusió col·lectiva. Envaeixen pacíficament i alegrement els 
carrers i les places, contemplant com els actius festers ens ofereixen 
la mostra d’una llarga tradició mantinguda amb esforç i estimació: els 
balls i els entremesos que han aplegat i han donat acolliment a tants i 
tantes vilanovins i vilanovines. Aquesta presència activa és la successió 
natural de la comunitat que fa de la Festa i del carrer un lloc de relació, 
de sensibilitat, d’acolliment. De retrobament amb un ritual i una litúr-
gia, antics i moderns alhora, que ens connecten amb l’imaginari que 
han viscut moltes generacions anteriors i que ho han fet amb la mateixa 
vocació i desig de solemnitzar la Festa i de sentir-se integrants d’una 
comunitat viva.

La ciutat se submergeix per uns dies, amb intensitat i alegria, dins la 
Festa. Oblida, ni que sigui per poc temps, els neguits, el treball quotidià, 



i demana que s’allunyin els mals averanys, tots els dimonis que ens asset-
gen diàriament i aquesta violència destructiva que es viu no gaire lluny 
de casa nostra.

Variem els nostres ritmes vitals per adequar-los a l’ampli i extens pro-
grama d’activitats que uns altres vilanovins i vilanovines, investits com 
a pabordes, ens ofereixen després de tot un any de treball. Cal agrair-los 
tant d’esforç i dedicació per presentar-nos un programa farcit de tota 
mena d’actes. Gràcies, gràcies i gràcies. 

La Festa, i més la Festa Major, resumeix tots els diversos i diferents 
costums que s’han anat creant al llarg del temps. Han perdurat aquells 
que han estat acceptats, assumits i que, modificats pel pas del temps, 
arriben als nostres dies ben vius. Hi ha també valors immutables de la 
Festa que hem de continuar protegint i preservant: aquest esperit de 
relació alegre i carregat de vida en l’espai públic; aquesta identificació 
amb sons, danses, colors, balls...; aquesta integració de moltes ciutada-
nies ben diverses en la celebració; aquesta capacitat imaginativa que re-
genera, any rere any, el bo i millor de la rauxa, i aquest esperit d’acollir, 
de donar als forasters l’escalf  perquè puguin gaudir com nosaltres de 
la celebració. 

I sobretot, que la Festa sigui sempre un clam contra la intolerància i 
l’incivisme, contra la uniformitat i la manca de cohesió i contra aquella 
globalització anorreant que fa perdre les arrels.

Us convidem, doncs, a la Festa.

Visquem-la fent-ne un tribut i un cant immens a la vida, gaudim-la amb 
l’escalfor de la col·lectivitat i en comunitat, amb l’esperança de seguir 
progressant amb respecte per a tothom i amb determinació. 

Visquem la Festa amb el civisme que sempre ens ha distingit com a ciu-
tadans i ciutadanes de Vilanova i la Geltrú. Acollim i fem-ne partícips 
aquells que també la vulguin viure amb joia i pau.

Que la Festa sigui un clam a la convivència!



Obrim els sentits a la Festa, amarant-nos de l’entorn joiós, alegre i so-
lidari del gaudi col·lectiu. Posem els sentits en vigília per copsar millor 
la gresca, escoltem el toc de les gralles que marquen el tempus festiu, 
copsem amb la mirada els colors i les formes de l’escenari de la Festa, 
omplim el nostre olfacte amb l’olor de la pólvora i de les alfàbregues 
fins que ens embriaguin, abracem-nos a amics, coneguts i saludats per 
transmetre el goig compartit de la vida, asseguem-nos al voltant de la 
taula i compartim la cerimònia de l’àpat col·lectiu que festeja els presents 
i invoca els absents. 

Som convidats a la Festa.

Eixamplem els sentits i els sentiments. 

Trenquem l’anorreadora rutina i omplim els carrers, saltant, ballant, be-
vent, sadollant-nos d’alegria i de ganes de viure amb tota la intensitat 
possible.   

Forasters i forasteres, convilatans i convilatanes, carpe diem!

I que visquin els Bordegassos de Vilanova!

Visca la Festa Major!

Visca Vilanova i la Geltrú!
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1985 Josep Piera
1986 M. Mercè Marçal
1987 Gabriel Janer Manila
1988 Pere Verdaguer
1989 Josep M. Carandell
1990 Ignasi Riera
1991 José Agustín Goytisolo
1992 Antoni Marí
1993 Oriol Pi de Cabanyes
1994 Isabel-Clara Simó
1995 Josep Albanell
1996 Màrius Serra
1997 Biel Mesquida
1998 Josep-Vicent Marquès
1999 Olga Xirinacs
2000 M. Pau Janer
2001 Jordi Llavina
2002 Antoni Puigverd
2003 Antoni Dalmau
2004 Joan Daniel Bezsonoff
2005 Magda Bandera
2006 Francesc Pascual Greoles
2007 Rafael Argullol Murgadas
2008 Miquel Desclot
2009 Ramon Solsona
2010 Teresa Franquesa i Codinach
2011 Teresa Costa-Gramunt
2012 Montserrat Guibernau i Berdun
2013 Francesc-Marc Álvaro
2014 Patrícia Gabancho
2015 Mercè Foradada Morillo
2016 Maria Rosa Nogué i Almirall
2017 Manuel Cuyàs
2018 Empar Moliner
2019 David Castillo
2020 Ferran Palol
2021 Xavier Vernetta

PREGONERS I PREGONERES DEL CONVIT A LA FESTA

Boix portada d’Enric C. Ricart 
Edita: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú


