
Les colles de Festa Major

Els Castellers de Vilafranca no han tingut aquest 98 un inici
fàcil de temporada. Castells que al llarg d’aquestes darreres
temporades d’èxit continuat els queien en comptades ocasions,
aquest 98 cauen més sovint, com el quatre de vuit amb l’agulla
i el pilar de sis. A més han tingut un cap de setmana negre com
el sutge, Perpinyà i Sant Pere Molanta. Tot i això, els
vilafranquins han demostrat sobradament què són capaços de
fer. A Vilanova porten molts anys oferint bones i molt bones
actuacions. La primera torre de vuit amb folre, el primer cinc
de vuit, el primer quatre de vuit amb l’agulla, els primers castells
de nou, el primer pilar de set d’aquest segle a Vilanova han
estat realitzats per ells. Potser és per això que en els darrers
anys venen un, dos i alguna vegada, tres cops a actuar a
Vilanova.
Aquest any els Bordegassos tornarem a Vilafranca. Serà el
dia del patró dels “verds”, per Sant Miquel. A Vilafranca no hi
actuem des del 95 que hi vam anar per Tots Sants i on hi vam
carregar el quatre de vuit. Tal i com van les coses, aquest any,
segurament podrem descarregar el tres, el quatre i ves a saber
quins castells més. D’aquí tres o quatre anys, hauran de reser-
var-nos un racó a plaça el dia de Sant Fèlix.

La Jove de Tarragona, ha vingut molt poc a Vilanova però,
com els Castellers de Vilafranca, sempre ho ha donat tot en
aquesta plaça. El primer cop que va venir, quasi nova de
trinca l’any 82, hi van plantar el primer quatre de set de la
seva història. El tercer i darrer cop, ja convertits en membres
de ple dret del que en terminologia política podríem dir-ne el
G-5 (és a dir, en una de les 5 colles més potents del món
casteller), van venir i van fer una molt bona actuació. Bona,
perquè l’actuació era bona per definició i més bona, perquè
tot i estar passant aquella temporada per un moment una mica
delicat van intentar el quatre de nou amb folre que van haver
de desmuntar. Tot i això ens van deixar el cinc de vuit, que no
va ser el primer del segle a Vilanova perquè en aquella mateixa
actuació els Castellers de Vilafranca se’ls van avançar per
minuts. Des de l’any passat però, i arran del quatre de vuit
amb l’agulla, sembla que tornen a remuntar el vol. Esperem
que ben aviat tornin a ser aquella colla que durant 2 anys ens
va meravellar a tots i que no va guanyar aquell concurs del
94 per tan poc que fins i tot fa ràbia dir-ho.
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