
5 anys de grans diades
Fa cinc anys ja que se celebra per la Festa Major
de Vilanova una gran diada castellera. Cansats
de veure la plaça buida o quasi, el dia 5 d’agost a
migdia, va decidir-se de fer-ne una, dins dels actes
de Festa major i dins del cap de setmana més
proper a la Festa Major.
La importància de la diada és manifesta, sobretot
per la colla. Ha estat el punt de sortida dels darrers
grans castells que hem fet els darrers anys a

excepció del pilar de sis.
En la primera hi vam recuperar el quatre de vuit,
en la segona vam fer-hi per primer cop el tres de
vuit. Ara hi provarem, en aquesta cinquena diada,
la torre de vuit amb folre.
Sens dubte que ha estat important pels
Bordegassos.
Ha estat important per Vilanova, perquè ha
permès de veure, a part dels millors Bordegassos
de la història, grans colles del món casteller:

Castellers de Vilafranca, la Colla Jove de
Tarragona, que enguany repetiran, els Xiquets
de Reus i sobretot, sense desmerèixer cap altra
colla que hagi passat per la plaça de la Vila, la
Colla Vella dels Xiquets de Valls.
Per què destacar la Colla Vella? doncs perquè
feia molts anys que els vallencs no venien a
Vilanova i sens dubte, la seva sola presència l’any
passat ja era notícia.
També ha estat important per Vilanova el fet que
aquesta diada de Festa Major, ha consolidat la
retransmissió televisiva que hi fa TVC i perquè
la plaça s’ha omplert com mai (cal tenir en compte
que la plaça de la Vila és una plaça molt grossa i
que costa Déu i ajut d’omplir-la).
I finalment ha estat important també per les colles
que han vingut. La Festa Major de Vilanova està
situada en unes dates suficientment allunyades
de Sant Fèlix, perquè les colles que hi venen i
que són presents a Vilafranca el 30 d’agost, es
vegin amb cor de tirar grans castells.

Els Bordegassos vam recuperar el quatre de vuit,
desprès de 15 anys de no fer-lo, el 6 d’agost de
1.994  (Foto: Josep Pascual)

Els castellers de Vilafranca van descarregar el
primer quatre de nou amb folre del segle a
Vilanova, el dia 6 d’agost de 1.995

(Foto: Ton Manyer)


