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Els Bordegassos celebren la 
tercera Diada Albert Salvany

L’actuació es farà 
a la plaça de les Cols 
amb els de Vilafranca  
i els d’Esparreguera

A Badalona els 
grocs tornen a 
desmuntar castells 
ja consolidats

Cinc de set bordegàs diari

// MarC Ortiz de Urbina 

Per tercer any consecutiu, 
els Bordegassos de Vilanova 
recorden la figura del cap de 
colla que més anys va estar al 
davant de l’entitat amb una 
diada castellera que duu el 
seu nom. Aquest cop la di-
ada tindrà lloc el dissabte 3 
d’octubre a la plaça de les 
Cols de Vilanova i, a banda 
de la colla local, comptarà 
amb la presència dels Xicots 
de Vilafranca i els Castellers 
d’Esparreguera. El programa 
de castells dels de la camisa 
groc terrós és tot un misteri 
ja que les dues darreres actu-
acions han significat un pas 
enrere significatiu. Han sor-
git dificultats amb castells 
plenament consolidats i això 
de ben segur que condiciona 
la planificació dels tècnics.

Fins ara, els Bordegassos 
sempre ho han donat tot a la 
Diada Salvany i enguany no 
serà cap excepció. Els assa-
jos i la recuperació d’algun 
efectiu, sumades a tota una 
setmana d’assajos, hauria 
de servir per reaccionar 
d’una vegada. Una colla que 
ha descarregat vuit cincs de 
set, amb els ànims asserenats 
no ha de tenir dificultats per 
tornar-hi. El darrer assaig 
general, avui divendres dos 

El Correllengua 
arriba demà sense 
concert final

els dracs tornen al Correllengua diari

// redaCCiÓ

El Correllengua 2009 arri-
ba a Vilanova demà dissabte  
en un dia farcit d’actes que 
tindran lloc a la plaça de la 
Vila a partir de les onze del 
matí. 

Els actes s’iniciaran amb 
tallers per als infants a càr-
rec de l’Agrupació de Balls Po-
pulars, els Bordegassos i els 
Falcons, mentre que durant 
tot el dia es podran lliurar les 
fotografies per al concurs de 
fotografia que tindrà lloc a 
la tarda. A la una del migdia 
hi haurà un concert-vermut 
amb l’actuació de Filibusters. 
La celebració continuarà a 
les cinc de la tarda amb l’es-
pectacle de màgia infantil a 
càrrec del Mag Pujo. A conti-
nuació, es duran a terme les 
actuacions de Balls Populars, 
dracs, gegants i Falcons. A les 
vuit del vespre es procedirà 
a la lectura del Manifest del 
Correllengua, a càrrec de 
l’actor vilanoví Dafnis Bal-
duz i es lliuraran els premis 
del concurs de fotografia. Per 
acabar la festa es realitzarà 
un sopar popular a les nou 
de la nit.

El concert del 
Correllengua, suspès
Per causes  alienes a l’orga-
nització del Correllengua la 
Comissió Organitzadora ha 
suspès el concert que tanca-
va la celebració i que s’havia 
de dur a terme a la plaça de 
la Vila a partir de les onze 
de la nit. Les queixes veïnals 
han estat la causa perquè 
l’Ajuntament de Vilanova 
hagi denegat l’autorització 
només una setmana abans 

que se celebri la festa. Des 
de l’Ajuntament de Vilanova 
s’han posat a disposició altres 
espais com on estava ubicada 
l’antiga piscina municipal o 
bé la zona on s’instal·la nor-
malment l’envelat. Des de 
l’organització aquesta me-
sura s’ha considerat d’inac-
ceptable i es troba que l’ac-
titud que manté el govern 
municipal trenca amb la 
tradició d’acabar la celebra-
ció del Correllengua amb un 
concert per a la gent jove, i 
encara més, el precedent 
que suposa per a una ciutat 
com Vilanova cada cop més 
mancada d’activitat cultural 
popular.

El Correllengua va sor-
gir l’any 1993 a l’illa de 
Mallorca, inspirada en la 
Korrika, una carrera a favor 
del basc que recorre el País 
Basc i té l’objectiu de consci-
enciar i impulsar l’idioma. El 
Correllengua també es va co-
mençar a fer al País Valencià 
l’any 1995 i a partir del 1997 
la Coordinadora d’Associaci-
ons per la Llengua Catalana 
(CAL) va agafar el compromís 
de portar-lo a la resta dels ter-
ritoris de parla catalana. Les 
entitats que formen part de 
la comissió organitzadora 
del Correllengua a Vilanova 
són l’AV de Sant Joan, Can 
Pistraus, Desperta!, Endima-
ri i Falcons de Vilanova, amb 
la col·laboració de l’Agru-
pació de Balls Populars, els 
Bordegassos de Vilanova, els 
Amics del Drac de la Geltrú 
i els Geganters de Vilanova, 
amb el suport de La Carpeta 
Moderna i l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú.    

quarts d’onze al local de la 
plaça de les Casernes, ha de 
determinar quines portes 
s’obren i quines es deixen 
tancades fins més endavant. 
Siguin quins siguin els reptes, 
l’objectiu clar de la primera 
ronda no pot ser altra que re-
cuperar la tranquil·litat.

Un altre cop, dos castells i 
una ronda en blanc
Els Bordegassos de Vilanova 
han deixat enrere vuit dies 
per oblidar, amb un total de 
cinc intents desmuntats en-

tre les diades de Valldoreix i 
Badalona. I tots amb castells 
plenament consolidats. A 
Badalona, sense anar més 
lluny, el cinc de set que es va 
triar per obrir plaça enguany 
ja s’ha descarregat fins a 
vuit ocasions i no ha caigut 
mai. Curiosament, la colla 
va tornar de vacances amb 
molta força completant a 
Granollers el cinc de set i el 
quatre de set amb l’agulla. 
Però la línia de regularitat 
que semblava que es comen-
çava a dibuixar es va trencar 

amb la caiguda del quatre 
amb l’agulla del 20 de setem-
bre, que ha desencadenat un 
estat de nerviosisme difícil-
ment justificable.

Diumenge a l’enorme i 
freda plaça Carme Guasch 
de Badalona els Bordegassos 
van començar amb un pilar 
de quatre de salutació, que 
va servir perquè debutés, 
simbòlicament, una de les 
noves incorporacions als 
assajos de canalla, l’Erica. La 
primera ronda, amb el cinc 
de set, podia semblar un xic 
agosarada tenint en compte 
la dinàmica que s’havia ence-
tat el dia anterior. Però, fins 
ara, el cinc ha estat un dels 
castells amb que la mateixa 
canalla hi ha confiat més. 
Aquest cop no va ser el cas. Ja 
fos la desconfiança en gene-
ral o bé alguns canvis forçats 
al pis de segons, la qüestió és 
que els nens no ho van veure 
del tot clar. 

Amb un dels dos aixeca-
dors col·locats, l’estructura 
es va acabar desmuntant. El 
cinc potser no presentava les 
mides òptimes, però, ni molt 
menys, no hauria caigut. A la 
segona temptativa, si fa no fa, 
més del mateix. I això que ara 
es canviava gairebé tota la ca-
nalla. Deixar una ronda amb 
blanc ja comença a ser una 
tradició massa consolidada 
aquesta temporada.

A segona  ronda la regu-
laritat no es va assolir fins a 
la repetició. D’entrada es va 
seguir amb la tònica negativa 
desmuntant un quatre de set 
lleuger. Quan els més pessi-
mistes ja es veien a venir el 
pitjor, la colla va mig reacci-
onar descarregant el tres de 
set i, ara sí, el quatre de set. 
Com a punt final, un pilar de 
cinc. Tot i el cansament que 
provoca aixecar fins a cinc 
castells, la colla va seguir el 
peu del canó. I això, malgrat 
el desconcert, va demostrar 
que l’autoestima no s’ha 
perdut.

albert Salvany diari 


