
Ara fa un any...
per Salvador Baig

Molts bordegassos no van venir, i molts dels que
van venir, no en són conscients. Ara fa un any, la
junta dels Bordegassos va decidir acceptar la
invitació de l’Arxiprest de Vilanova, d’assistir a
l’Ofici de Festa Major. Dins la tradició de que cada
any, un ball fa l’ofrena a la Verge, l’Arxiprest, ja
que els Bordegassos cumplíem el nostre vint-i-cinquè
aniversari, va tenir l’amabilitat de suggerir que els
Bordegassos eren els adequats per seguir la tradició.

La junta va valorar positivament l’oferta, i el matí
del 5 d’agost una seixantena de membres de la co-
lla van aixecar un pilar al peu de l’altar major on es
celebrava l’Ofici. Els aplaudiments que va aixecar
aquell pilar, ja ens va fer notar que alguna cosa
funcionava molt bé i que teníem una perfecta sintonia
amb els assistents a la celebració.

Un cop descarregat el pilar, jo, com a Cap de Co-
lla-President vaig llegir una petita ofrena que havia
escrit la nit anterior. No era conscient, en aquell
moment, de l’èxit que tindrien aquelles paraules. Fins
al cap de dues hores no va començar la “màgia”.
La primera va ésser una militant d’Esquerra Repu-
blicana que va lloar el text i que em preguntà si el
publicaríem a L’Aleta. Després, a la plaça de la Vila
i mentre decidíem si actuàvem o no (estava plovent),
l’equip de govern de la ciutat em va fer saber que
els hi havia agradat molt que anéssim a l’Ofici, que
haguéssim llegit una ofrena i que a més haguèssim
tingut el valor de parlar d’agnosticisme. Poc després,
quan anava cap a casa, vaig trobar un històric
militant socialista que, en nom de la seva tieta, em
demanava si li podia fer arribar el text.

Vaig marxar de vacances amb el convenciment que
l’havíem encertat acceptant l’oferta de l’Arxiprest,
i en tornar, quinze dies més tard, vaig poder llegir
dues cartes -una a L’Hora del Garraf i una altra al
Diari de Vilanova- on feien esment de manera molt
positiva de la nostra ofrena i de la simbologia del
nostre pilar.

És ben cert que a vegades no donem importància
als actes simples, i són aquests els que construeixen
i fonamenten els principis d’una comunitat. Ara, fa
un any, ens vam guanyar amb un acte ben simple a
tot un sector de gent, que sense entendre massa de
castells van reconèixer en la nostra colla un símbol
del nostre país, de les nostres tradicions.

Perquè la història dels Bordegassos en tingui
constància, cal agrair a l’Edu i a la Núria Garcia el
fet de que anèssim a l’ofrena, ja que ells van ser els
principals defensors d’acceptar la proposta. També,
perquè d’aquí vint-i-cinc anys es pugui recordar,
imprimeixo el text d’aquella ofrena que ara fa un
any es va llegir a l’Ofici de Festa Major.

Ofrena a la Verge de les Neus, Festa Major del 1997

(Foto: Mercè)



Verge Blanca de les Neus,

Poc podien imaginar aquells joves que l’any 1972, van fer una crida al poble de Vilanova per anar assajar
a la platja del far, que vint-i-cinc anys després, la nostra ciutat gaudiria d’una colla de castells amb identitat
pròpia.

Durant aquests vint-i-cinc anys, Verge Blanca, hem passat de l’eufòria a la tristesa, de la realitat al somni,
de l’esperança a l’incertesa... però ens hem mantinguts fidels, des del principi, al compromís de la llibertat
i del respecte a la diversitat de les persones.

Hem après, Verge de les Neus, que la tolerància és l’únic camí per la convivència pacífica de les nacions
i hem fet del mestisatge de races i cultures bandera de totes les nostre il.lusions.

Amb tota aquesta riquesa al sarró, hem bastit els nostres castells pels Països Catalans, i a voltes, quan hem
estat més enllà de les nostres fronteres hem sentit l’enyor de la nostra vila.

Avui i aquí, a casa teva, posem als teus peus el bagatge de tots aquests anys, i ho fem, una vegada més, des
de la diversitat de creences i, fins hi tot, des de l’agnosticisme més militant.

Verge Blanca, lleguem solemnement a la història els nostres vint-i-cinc anys de vida, i a tu, t’oferim amb
tendresa la faixa i el mocador, símbol de la nostra passió per un costum arrelat a la nostra terra, a la nostra
gent...
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