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LA HISTORIA,

Blanca Cuatrecasas

El dia 28 d'octubre de 1979

els Bordegassos de Vilanova

aixecaven el primer quatre

de vuit de la seva historia a "
~

la-placa de la Vila de la nos-

tra ciutat. Vint anys més

tard tant els Bordegassos

com el món casteller en

general han sofert un

gran canvi tant de con-

ceptualització deis cas-

tells com técnica i social-

mento Pero quines han

estat les claus de tot

.aquest procés? Aquesta

és una qüestió que cal

analitzar punt per

punto

Un quatre de vuit que trigo quin
ze anys en repetir-se. La historia
deis Bordegass s

La consecució d'aquell quatre de
vuit l'ony 1979 va suposar un gran
repte per la colla deis Bordegassos
de Vllonovo. Aquella fita assolida feia
que els de la camisa groc terrós
esdevinguessin,set anys després de
la seva fundació, una colla de vuit
(terme que potser en aquells
moments no s'utilitzava com ara),
Víctor Capdet, membre deis
Bordegassosi éxcap de colla, recor-
da aquell quatre de vuit "com una
cosa monstruosa, en el bon sentit de
la pataúta. Perque aquell quatre de
vuit no era com el d'ara. Ara, mirem-
nos-els com vulguem, és un castell
no gaire gran perque, com que hi ha
castells molt més importants que
aquest, /i fan ombra. Al 79 només el
feien les grans colles. És com si ara
els Bordegassos carreguéssim el cinc
de nou, senseexagerar. En aquella
epoca el quatre de vuit el feien
colles com els de Vi/afranca, els de
Valls, en aquells moments els del
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Vendrell, i para de comptar. Les qua-
tre millors colles del món casteller. I
una colla com la nostra; que només
portóvem set anys fent castells, que
carreguéssim el quatre de vuit va ser
tota una campanada. Jo crec que va
ser l'inici de la revolució en el sentit
que les colles més joves, amb idees
innovadores (tipus Minyons de
Terrassa), vam comencor a asso/ir
aquests castells". Elcastell de tonv 79
es va carregar amb dificultats,
"només cal mirar la foto. Ésun castell
que presenta una construcció bastant
desfigurada, ja es veu que no es des-
carrega. El del 94 es va carregar molt
mi/lor. Al 94 ja portóvem uns quants
anys d'história de la colla, i ja hi puja-
va molta gent que venia de dalt. El fet
que no tornéssim a ter-te fins quinze
anys més tard no vol dir que no
haguéssim sigut capaces de catre-
gar-Io en un altre momento Faltava
potser I'ambient de colla, el gruix de
la pinya. La diferencia" crec io, era
que al 94 era un castell més técmc.Ja
hi havia més experiencia i teníem
més models a copiar. Les colles, en
general, ja n'havíem apres més".

i....
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.~LUCIÓ

trés de nou, carregat
per La Festa Major

d'enguany
(fotO:OMONOS)

"En aquella epoca el quatre de
vuít el teíen les quatre míllors

calles del món casteller"

Pero a la vegada, segons en Xavier
Brotons, periodista i membre de la
colla, recorda "que als anys 90 aquell
quatre de vuit era una 1I0sa,gairebé
una obsessió. Tothom a la colla par-
lava que s'havla de tornar a fer
aquell castell. El que va ser un exit
sonat en un moment es va convertir
en un peso A la vegada, aquells eren
uns moments difíci/s per ats
Bordegassos. La colla va estar a punt
de plegar. Quan a I'any 7994 es va
tornar a carregar el quatre de vuit a
la placa de la Vi/a va ser un acte de
catarsi col- lectiva. Alió ensvam treu-
re aquesta 1I0sa. Alió va marcar un
punt d'inflexió."

Víctor Capdet fa una reflexió sobre
oquell quatre de vult. aplicant-Io al
moment actual que viu la colla. "Que
ens serveixi d'expetténcia que vam



carregar un quatre de vuit i que des-
prés vam estar quinze anys per tor-
nar-lo a carregar. Aixo va provocar
molt desencís i molta frustració. Amb
el nivel/ que tenim ara, si d'aquí un
temps no es pot mantenir, o si hi ha
una baixada, seria molt dolent que
aixo es visqués com una frustració.
Tot Vilanova ha d'entendre que els
castel/s són una activitat humana,
que té alts i baixos. 1quan hi hagi una
baixada (que la tindra) s'na de viure
amb normalitat, sense el desencís i el
rebuig. Quan hi hagi símptomes de
baixada és quan I'afició més ha de
recolzar aquel/a col/a, la que sigui. n

Revol cíó de món casteller

Si agafem les cróniques castelleres,
tant d'aquest segle com del segle
passat. ens adonarem que el pano-
rama ha canviat d'una manera molt
radical. Xavier Brotons parla en ter-
mes de "revolució castellera". Ha
estat en els anys 90 qua n s'han pro-
du'lt els canvis més irnportonts. "Han'
estat un cúmul de factors els que han
originat aquesta revolució: interes
creixent deIs mitjans de comunica-
ció, sobretot de la televisió -a nivel/
de premsa i radio ja feia molts anys
que informaven de castel/s-, quan
I'any 1990 Televisió de Catalunya ofe-
tia per primera vegada la retransmis-
sió en directe del concurs de
Tarragona.M'agrada fer servir aquest
terme de revolució perque el canvi
ha estat molt gran, i encara s'esta
transformant. Un altre factor molt

I important és que hi ha hagut un aug-
. ment claríssim de la competitivitat. En
. aquest sentit les col/es a vegades

han acusat als mitjans de comunica-
ció de fomentar la provocació. Elque
ha passat, crec io, és que senzilla-
ment han actuat de caixa de res-
sonáncta. De compeñtivltat sempre
n'hi ha hágut, només cal parlar amb
els castel/ers més grans per veure
que la rivalitat entre col/es és ressén-
cia deIs casteñs,"

L'evolució deis castells. La teoria deis
clcles

Actualment el món deis castells esta
patint un fort canvi. Hi ha hagut una
expansió tant en oicooo com per
amplitud geografica, Aixó Jambé ha
comportat uns canvis en la concep-
ció deis assajos COm en la prepara-
ció deis costells, Després del gran
moment viscut I'any 1994, que va
suposar el punt algid per a la majoria
de colles, Per Xavier Brotons "hi va
haver una punta máxima de popula-
ritat, quan les col/es Fvan tenir més .
gent, que va ser al 94. Va ser una -
cosa increible. Anaves a;qualsevol
ptoca en diades assenyalades (Sant
Felix, Santa Úrsula, la Merce, Santa
Tecla) i no pOdies.ent;ar a la ptaca. 1
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les col/es tenien molts efectius. Va ser
com un punt d'inflexió. Fins aleshores
va anar pujant i aleshores va
comencar a baixar. 1 ara s'tia
comencot a estabilitzar i a situar-se
una mica. Jo crec que totes les eol/es
ho acusen. Totes es queixen que no
tenen prou gent per tirar amb garan-
ties els castel/s de gamma extra. En
can vi, paradoxalment, el públic, els
aficionats, tot l'entom, exigim el
mateix que fa uns anys. 1 ens trobem
amb el darrer Sant Felix on cauen uns
castel/s que abans no queien. Falta
gent per fer uns assajos de qualitat. 1
després hi ha aquesta pressió, I'e-
xigencia que dóna la comparació
amb les actuacions d'anys anteriors.
Jo personalment sóc partidari de la
teoria deIs cieles. 1 és possible que
ara comencem un cic/e d'estabilit-
zació. No crec que tomi a passar la
davallada de principis del segle pas-
sot, que va ser tan forta que gairebé
acaba amb el món deIs castel/s.
Després es van recuperar, pero va
costar molt,"

D'altra banda, per en Víctor Capdet
la colla ha canviat molt en els darrers
anys i és per aquest motiu que s'estan
fent castells tan olterents, La discipli-
na actual i I'alt nivell d'organització
ha fet possible que s'arribin a fer les
actuals construcclons, "El que si és
cert és que ens hem fet grans i n'hem
apres una mica. Jo sempre he tingut .
la conüonca que els Bordegassos
farien els castel/s que estan fent ara,
almenys en fer castel/s de vuit.
Sincerament no pensava a I'any 90
que es fes el tres de nou. Pero mai he
negat la capacitat deIs Bordegassos
de fer castel/s de vuit, perque me la
creta. 1 no em va sorprendre quan
vam tornar a carregar el quatre de
vuit al 94. Només ens faltava el con-
venciment. Fins i tot penso que a
vegades és creute's que es pot fer un

·castel/. 1 aléshores la gent no n'esta-
va coiwencuda. Pero pels troncs que
teníem, perta gent que portava anys
fent castel/s, per la gent que baixava
de datf (que aixo és molt importaht), -
veia que teníem la base, el nucli fort
com per créixer amb els castel/s de
vuit. 1 al final ha sortit. 1 encara més,
perque ja hem fet el tres de nou,"

"Maí he negat la cepecitet
. deIs Bordegassos de fer cas-

tel/s de vuit, perque me la
creía", Víctor Capdet

Pel que fa al sostre deis costells.
Capdet afirma que ''pensava que el
cine de nou ja no el veuria moi, ni
evidentment em 'pensava veure el
quatre de nou amb I'agul/a, ni ~I res
de deu, com es va veure I'any passat.
Aixo ja era somniar truites. Realment
e[l els últims deu anys els castel/s han
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sorpres a tothom. Vul/ dir que els cas-
tel/s han canviat molt i realment s'ha
desmitificat molta cosa. n

Una manif stació festiva en canvi

Sempre s'ho dit que els castells eren
una manifestació festiva perqué el
seu marc ha estat la Festa Major. Pero
per Xavier Brotons "aquest concepte
s'na de revisar" ja que el seu órnbit
d'actuació sho ampliat enorme-
mento igual que el seu órnbit geogra-
ñc. en gran mesura per la influencia
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del tema mediótic. "Fins fa molf poc els
casfells eren una cosa própia del
Camp de Tarragona i del Penedes. Si
que és verifaf que al 1962 es va crear
la colla de Barcelona, peró eren majo-
rifóriamenf genf del Penedes que s'ha-
via despiacat a viure a la capifal. A
finals deIs 70 van néixer els Minyons de
Terrassa, peró aquesfes havien esfaf
unes expansions molf fímides.
L'expansió real que fa que els casfells
surfin del seu nucli originari i que s'es-
campin per fof Cafalunya es produeix
als anys 90. I aquí si que hi fé molf a
veure que la felevisió els doni a conéi-
xer".

Així dones. octuolment hi ha colles a
les quotre províncies catalanes, a més
d'uno colla a la Cotolunyo Nord i dues
colles a les IIlesBolears.Aixó ha produit
un procés de simbolitzoció pel que fa
ols costells. Segons diu Xovier Brotons
"molfes d'aquesfes colles, o algunes
d'aquesfes colles noves, fenen com a
molf imporfanf el referenf de catalanl-
faf. Per exemple: la colla de la
Cafalunya Nord fa casfells perque és
una manera de vehicular una reivindi-
cació cafalanisfa. Aixó és novedós
perqué a la zona ttadlciona! la perso-
na que feia casfells ho feia per fradi-
ció, no per catotantsme, en aquesf
senfif simbólic". Peró per a Vícfor
Capdef "el fema de la cotatanitat exis-
teix, peró cree que ho fa més I'enforn
de les colles (parfifs polífics, associa-
cions o la sociefaf en general) que no
pas elles mafeixes. Les colles van a fer
casfells i no es planfegen si aixó és un
símbol de Cafalunya o si no ho és."

(

Una millora tecnica que ha por-
. tat a la sistematització i a l'es-
pecialització

Unconvi molt importont que s'hodonot
en els costells sho produ'it en la con-
cepció delsdssajos. PerBrotons "d'algu-
na manera s'ha anaf cap a una 'profes-
sionalifzació'. Enfre comefes perque
avui en dia el casfeller no és professio-
nal, no rep una compensació económi-
ca. Peró si que la dedicació que hi posa
és de molfes hores a la sefmana. Ara ja
prócficamenf una colla de nivell de vuif
assaja normalmenf dos dies a la sefma-
nao I a més, s'ha fecnificaf molf I'assaig
i ara els casfells es preparen molf. Hi ha
haguf uns anys de millora técotcaque
seguramenf han donaf els seus fruifs a
partir deIs 90, que és quan s'ha produi1
aquesfa revolució." ;

"D'alguna manera s'ha anat
cap a una 'professionalització'
deIs castells i a una tecniticecio
deIs assajos", Xavier Brotons

1 )

Lasistemotitzoció de I'ossoig tornbé ha
comportot una especíóützccló deis
costellers. En aquest sentlt. segorrf

Brotons. "el profofipus de casfeller
anfic de I'acfual és molf diferenf. El
casfeller anfic (i per anfic podem
parlar del segle passaf i fambé d'a-
quesf segle) era una persona que
feia casfells d'una manera semipro-
fessional ja que s'hi guanyava un
sobresou, fof i que en cap momenf
es van guanyar tonunes. Peró si que
era normal era que els guanys que es
reco/lien en una acfuació es reparfis-
sin individualmenf enfre els casfellers.
També la percepció social ha canviaf
molf. Si abans el fipus de genf era
molf homogeni (pagesos i menes-
trats, de condició social podem dir
modesfa), a parfir deIs anys 70es van
incorporar secfors infel·lecfuals a les
colles. Ara les colles són molf més
heferogenies, amb genf jove, genf
gran, estudkmts, freballadors ..."

Jaume Roset, deis Minyons
de Terrassa, ha estat pioner
en I'estudi de la preparació
física deis castellers, no per
millorar el rendiment sinó

per evitar lesions
-----
Un deis trets més importonts de la
historia recent deis costells és la qües-
tló de la sevo tecnificoció que, a més.
ha comportot uns convis en la prepo-
roció física deis costellers. I uns deis
grons innovodors de les técnlques de
fer costells han estot els Minyons de
Terrosso.ElIsvan ser pioners en la con-
ceptuolitzoció de treure pes a les
construccions i oconseguir un olleu-
geriment de les estructures. Així
dones. si fins oleshores estóvem ocos-
tumots a veure segons que pesoven
cent quilos, ells van pensar que si
collocoven a olgú de només 80 qul-
los l'esforc que hourio de fer el boix
seria rnenot.l semblo que la cosa ha
funcionot jo que, a la lIargo, la mojo-
rio de co)les han int~grot oquest
convi én les seves estructures. Per
Brotons una. de les persones que ha
tingut molt Ó veure en oquest ospec-
te ha éstot Joume Roset. metge. i
membre d'oquesto colla. "EIIha estat
pioner en I'esfudi de la preparació
física, peró no per mil/orar el rendi-
menf sinó per evitar lesions, de les
quals les més freqüenfs són d'esque-
na, muscutors, lesions per desgasf. A
parf, hi ha fof el fema de les lesions
per caigudes. En aquesf senfif els
Minyons són una colla que no ha fin-
guf complexos a I'hora de frencar
alguns fabús. Tofi que han rebuf crífi-

• ques, han firaf endavanf i han demos-
fraf que en algunes qüesfions lenien
raó, essenf model per a alfres forma-

~''cions casfelleres." ,

Pere Guinovart. el "Guino", és I'oétuol
cap de colla deis Bordegossos.Per a
ell el gran covi en el món deis costells
se 'centra en el fet que octuolment
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s'ossajo molt més. "Hi ha genf que, fins
i fof, fan assajos a parf deIs dos esfa-
bterts". Ésel cos. per exemple, deis pilo-
ners. que han arribot a ossojar fins a
cinc cops per setmono. '~ més, a parf
de molfes hores d'assaig, hi ha molfa
genf (no fofhom) que Ya preparació
física. Si no van al gimnós, dediquen
cada dia una mifja hora per anar a
córrer, fer biciclefa, biciclefa estatico,
o fer quafre abdominals. La genf es
cuida molf. De fef, fambé hi ha haguf
un canvi en els hóbifs. És el que s'ha
anomenaf laculfura de resténca físi-
ca. I vulguis o no la genf es cuida. I
aixó va /ligaf al resulfaf físic que pofs
freure d'una persona t, en aquesf cas,
en els castetts:"

Ara, a rnés.es cuiden molt els detolls. El
nivell en general deis costells ha con-
viot molt. En Guino ho confirma:
"Nosalfres, ara per ara, som la cinque-
na colla del món casfeller. Peró fa vinf
anys, amb els casfells que fem ara,
seriem la primera. I la segona la findrí-
em molf endarrera. Aixó vol dir que el
nivell ha pujaf molt,"

Elfet que ovui en dio sossolo molt més
tombé comporta que es puguin provar
moltes coses que obons no es podien
fer. "Abons, si fenies només una hora
d'assaig a la sefmana i havies d'assa-
jar amb frenfa persones, no podies
estor per fofo I ara, evidenfmenf, si fas
vatis assajos duranf la sefmana són
molfes hores més, amb més sorfides al
calendari que les que hi novia anfiga-
menf, fens molf més femps per anar
polinf defalls. Cal dir, a més, els equips
técnics, o sigui, la genf que es dedica
a preparar la colla, són més amplis. A
la nosfra colla, per exemple, som 10 o
12 persones, quan abans era un técnto
i un ajudanf." Aixó permet que hi hogi
gent que es dediqui a la canalla, altres
ols nouvinguts, oltres a lespinyes i oltres
que trebollin omb costells més especí-
fics. D'oquesto manera, tothom trobo
el seu lIoc en el costell i ningú es queda
al marge deis ossojos. Pero el fet de

_ pujar de nivell tombé comporta con-
tropartides. "No pots perdre massa
temps ensenyant als noús durant els

E-
serenar aN9 La canaLLa, any 1979
(foto: arXlU deLs Bordegassos)
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. assajos. Ara, per exemple, portem
f.varies sortides on n6més tirem castells
de vuit. Aquestá és potser la 'desgra-
cia' d'haver pujat de nivell: encadena-
des-sís,set o vuit sortides en les que no
tires cap castell de set, i aleshores
costa 'creer escola. A més, als assajos
vas molt a¡jurat de temps i a vegades
no-pots fer ni una sola prova amb gent
nova. I aixo és perillós. Quan puges de
nivell costa més introduir gent nova. És
més fccil el pos natural, que és que la
gent, a mesura que va creixent, va bai-
xant des de dalt. Realment és el caste-
lIer que et ve cprés,"

Un deis altres "problernes" amb els que
es troben avui en dio, tant els
Bordegassos com la majoria de colles
castelleres, és I'especialització deis
castellers. "Ensestem trobant que cada
cop més hi ha castellers que s'estan
especialifzant més en un fipus de cons-
trucció. Així, per exemple, hi ha elspila-
ners, que de mica en mica es van
viciant en les postures d'aquestes
construccions, que no' ~ón les d'altres
castells. La manera de treballar un
quatre és molt diferent de com es tre-
balla un pilar: posició de peus, de cos,
el centre de gravetal.., " '

"Ensestemtrobant que cada'
copméshi ha castellersque
s'estanespecialitzantmésen

un tipus de construcció",
Pere Guinovart

La teíno del cap de colla és molt varia-
ble. Per Pere Guinovart "aepén del que
tu et vulguis adjudicar. La feina real del
cap de colla seria una mica la feina
técnica. En el fons hauria de ser dirigir
un equip técntcque consensua un pla
de treball, reptes on arribar, una mane-
ra de treballar, unes a/ineacions. El
meu problema és que absorbeixo
molla feina que no caldria que fes jo
personalment, pero és una mania que
ñnc,"

Víctor Capdet va ser cap de colla
durant sistemporades, des de principis
deis 90 fins al final del 95. "Vaig agafar
la colla quan s'havia perdut un castell
tan bordegas com el quatre de set
amb I'agulla. 1estávem a punt de per-
dre el cinc de setoVaig comencatal 90
i al91 ens estavem replantejant el con-
tinuar fent casteus. La colla estava
tocant fons de veritat. Perillaven cas-
tells tan senzills com un tres de set o un
quatre de seto Quan vam veure que
perillaven aquests castells per la Festa
Major de 1991 vom' fer una reunió i
vam decidir que si en aquella cita no
aconseguíem castells de set plegarí-
em, almenys els qui estavem al cap-
davant. Per sort vam aconseguir fer el
tres i el quatre de set, la torre de sis i el
pilar de cinc. 1aixo va ser I'excusa per
tirar endavant. 1 penso que des d'a-



quella tocada de fons vam comencar a
créixer."

A I'any 91 va arribar gent jove a la colla
i oixó va permetre acabar l'onv carre-
gant el quatre de set amb I'agulla.
Després,al 92, els Bordegassos van parti-
cipar en la cerlmónlc d'obertura deis
Jocs Olímpics de Barcelona. PerCopdet
"aixo va ser una excusa per fer una
crida a la gent jove sobretot, i ja vam
comencat a recuperar castells impor-
tants. Ja télem amb certa assidui1at el
cinc de set i el quatre de set amb I'agu-
lIa, i vam acabar I'any carregant la torre
de set, que des de 1980 que no la
carregóvem. Al 93 ia vam comencar a
intentar el quatre de vuit seriosament.
Ens va fallar, pero ja teníem molta més
gent. 1 I'any de la renaixenca deIs
Bordegassos va ser al 94, que vam tornar
a carregar el quatre de vuit i adescarre-
gar la torre de setoIl'any següent ja vam
fer el tres de vuit. 1fins ara, que hem fet
el tres de nou."

Víctor Capdet va esdevenir cap de
colla a la mort d' Albert Salvany. "El
Salvany ens va deixar quan la colla
estava en un estat molt crític i, certa-
ment, hi havia el perill que sense el seu
líder hi haguessin divisions internes oque
la cosa s'agreugés més del que estava.
Jo sóc una persona que no sé dir mai
que no i que m'escolto a tothom.
Suposo que la gent em va veure com el
personatge que, una mica, podia agluti-
nar els diferents sectors que sempre hi
ha. Una mica com feia I'Albert. Gairebé
va ser una cosa de continui1at. Vull pre-
cisar que el cap de colla d'aquella
epoca no era com ara. Jo no portava els
castells a la ptaca. A més a més, diria
que técntcoment sóc un desastre. Jo no
sabria muntar un castell, ni el sabia mun-
tar lIavors. El cap de colla era més aviat
el que 'ora en diríem el' president.
Tampoc era ben bé aixo pero s'hi acos-
tava més. E1spastells els portava el que
en déiem en-aqueña epoca el técruc.
Era qui discutia amb el seu equip i era el
responsable de les alineacions. Triava
qui pujava. Jo, de fet, era el responsable
de la colla."

e ea a al futur

Els Bordegassos estan passant ara
mateix per un deis seusmillors moments.
La consecució deis darrers éxits i la
voluntat de consolidar-se corn a colla
de nou. pero, fa que els de la camisa
groc terrós necessitin .de tots els vilano-
vins i vilanovines per créixer en persones
per així mantenir-se i, perqué no. créixer
en olcodo. El lIistó,ara com ara, és molt
alt.1cal rncntenll-lo. Enreraqueda oquef
quatre de vuit que trigo qwinze anys en
tornar a reeixir.Pero la volúntat deis cas-
tellers de casa nostra és mantenir les •
noves construccions i contlnucr ~ssent
una de les millors del món casteller. Ara
són la cinquena. Q~i sap ,siel rá'nquing
pot canviar. • :

El reportatge: anys d pres
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