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Tribuna

Fa unes setmanes vam entrar per primera vegada a assajar al nou local. Va ser una gran
nit. Va ser una gran nit perquè aquest local cristal·litza bona part dels somnis que la
colla ha tingut des dels seus inicis. Uns dies abans d’entrar al local nou, vam fer el
darrer assaig a la Peixateria Vella, el local que ens ha vist crèixer com a colla, el local
de sempre, de tota la vida. Vam marxar sense soroll. Cap frase solemne, no hi va haver
pica pica. Ningú semblava adonar-se que, tot i que puntualment potser hi tornarem a
assajar, la rutina dels assajos peixeteros ja no la tindrem més.
Melanconia a part, tothom està d’acord en una cosa. Amb el canvi, els Bordegassos hi
hem guanyat molt. No fa tanta calor, no ressona i fins i tot (és una sensació bastant
general), callem més quan una prova va amunt.
L’altre tema que focalitza l’atenció bordegassa és aquesta torre de vuit amb folre, que
sembla que intentarem aquesta Festa Major. És un moment molt important per la colla,
però no nomès pel fet d’intentar la torre. És molt important per tot allò que ens hi ha
dut i que ho ha fet (ho farà) possible. Una temporada que l’havíem somniada tots
moltíssimes vegades. Sembla que queden lluny aquelles actuacions de l’any passat o
l’altre en que arrivàbem a plaça amb totes les ganes del món i en sortíem una vegada
i una altra amb grans decepcions.
Qui sap? potser eren necessàries. Potser calia endurir una mica el caràcter a base de
garrotades, per poder arribar un dia en que explotèssim. Aquest any estem explotant.
Ho fem amb els quatres de vuit, amb els tresos de vuit, amb els pilars de sis i seguirem
explotant si arriba l’esperada torre de vuit.
Per aquesta torre hem sigut capaços de movilitzar part de Vilanova. Potser no tot el
que esperàvem, però una mica sí. Ara cal aprofitar l’embranzida i arribar el més lluny
possible.

Bordegassos amunt!!!


