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En record dels anys i anys que els
Bordegassos hem assajat a la
Peixateria Vella, la qual cosa ha
convertit l’edifici en una de les
construccions més emblemàtiques
de la vila, l’Ajuntament de
Vilanova va decidir no solament
batejar la plaça amb el nom de
Plaça de la Peixateria sinó també
de dedicar-li un carrer. En espe-
ra de trobar un carrer per batejar,
els Bordegassos vam ser
nomemnats dipositaris de la pla-
ca del carrer.

Tot això ve al cas perquè en la
nostra recent actuació a La Selva
del Camp, la junta dels
Bordegassos amb el consentiment
de l’Ajuntament de Vilanova i el

de la Selva del Camp, va fer
cessió de la placa al consistori de
La Selva perque mentre no hi
haguès carrer a Vilanova recordès
en aquella població la magnífica
actuació que hi vam realitzar els
Bordegassos. Per l’ocasió, i en
agraïment, l’Ajuntament de la
Selva del Camp, va oferir una

recepció després de l’actuació, al
president i al cap de colla dels
Bordegassos, srs. Salvador Baig
i Sr. Pere Guinovart, amb les
respectives parelles, les primeres
dames de la colla Sra Teresa
«Ferrussola» Pujol de Baig i srta.
Belén «Hillary» Sanchez, futura
senyora Guinovart.

Homenatjats a La Selva

Les cuixes de la Primera Dama

«Dame ritmo, oehhh!», cridava folla la Belén, futura de
Guinovart (gran cap de colla on n’hi hagin). Noi, cal
reconèixer que aquesta mossa té unes bones cuixes. I aquí
les veieu en foto i en blanc i negre (si les veièssiu en directe...).

Bon reclam.
C a m p a n y a ,
campanya, ja us
diré jo quina ha
de ser la cam-
panya. Vols fer la
torre de vuit? No
facis aquells pòs-
ters per la cam-
panya. Les torres
de vuit estan molt
vistes i no queden
bé al pòster. Si tu
vols gent a
l’assaig per fer la
torre de vuit,  i  lo

que nosechen,
fem un pòster amb les
cuixes de la Primera
Dama, i desprès ja em
direu si la gent ve  o no
ve a assajar. Si és que
està claríssim. Sembla
mentida que no ho veieu.
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...de la veritat de la vida

Alguns membres dels Bordegassos i d’altres aficionats castellers de la comarca, entussiasmats
amb la possibilitat de que la colla pugui fer aquest any un castell superior al tres de vuit, ja han
començat a realitzar les seves promeses, que normalment consisteixen a una penitència a
canvi d’un èxit casteller. Aquí en teniu un exemple:

Les Promeses de la Torre de Vuit

El Guino es casarà amb la Belén.
La Belen no es casarà amb el Guino.

L’Enric Martínez deixarà de ser un aminyonat i es treurà el tatuatge.
El Carles Orriols no es tornarà a deixar la faixa a Cal Tano.
El Jesulin no negarà mai més la seva pertinença als Falcons.

El Sergi Sol vindrà als assajos.
El Ramon Nolla s’aprimarà.
El Marc Ortiz s’engreixarà.

El Salvador d’Igualada vindrà a assajar amb bicicleta (tito, cap a Igualada).
El Salvador Baig pagarà ell solet les obres del local.

El Miquel Orriols ens construirà un altre local.
El Kanco es farà dir Àlex.

El Ramon Francàs es passarà a L’Hora del Garraf.
El Quim Fort anirà a un programa de radio.

El Gerard aprendrà a filmar bé els castells amb el videu.
El Marcel·lí convencerà a l’Eva que torni a la colla.
La Montse i L’Eli Albà es marcaran una barra lliure.

El Fernandito convidarà a tabac.
El Ton aprendrà a jugar a la butifarra.

Els Bords & Grassos assajaran abans dels concerts.
El Marcos començarà a assajar el pilar de vuit net.

El Primavera cantarà el Joia Pussia durant 24 hores seguides.
La Jove de Sitges es replantejarà el seu futur i el Santi Terraza es farà bordegàs.

La Puta d’Oros deixarà de plorar.
El Jordi Llorens ens farà L’Aleta de gorra

El Xavier Güell farà escrits de 6 pàgines en comptes de les 10 habituals
El Pere Gassó es treurà l’aire condicionat del cotxe

El Jose de Ribes arribarà puntual a l’assaig.
El Petit Suïs fumarà Ducados enlloc del Fortuna Light.

El Rosell no farà més clauers.
Els grallers aprendran a tocar bé.

El Lluís Amarè dibuixarà una auca cada dia.
El German March ens farà una caricatura a tots.

L’Anna Martínez es farà gran.
Les crosses i les falques es posaran mocador al cap quan entrin a la pinya.

El Ventosa passarà pàgina.
La Pasifae naixerà.

La vaca un cop lliure de la Pasifae s’oferirà per fer un corre-bou.
La Nuria i el Quim, si es nen li posaran Mariano, si és nena li posaran Desidèria.

El Miguelito es tenyirà els cabells
El Màrquez aprendrà a parlar.

L’Alfred Flores podrà.
El Fisher es farà del Drac de la Geltrú i es passarà a dir Karpov

El Jesse es dirà James

La llista és inacabable, consulteu la cartellera.
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Bordegassos que no han fet història Núm. 2
En Cirili Barrufet, és un d’aquells
personatges que donen categoria
a una colla. De fet, de castells no
n’ha fet mai, però per la seva
qualitat de literat, sovint té la
responsabilitat d’escriure les
cròniques castelleres dels diaris
locals, o la llista de la compra
quan fem paelles.

Escriptor de renom mundial, fou
alumne aventatjat de l’escola de
Schmid-Reedle-Schmid, i s’inicià
en el món de les lletres escrivint
breus noveles roses, de les quals
destaquen Disset ganglis per
Eunice i  No trapitgis canalons.
Poc a poc, s’anà apropant a la
prosa eròtica i el desembre de
1972 va rebre el premi SAMALÉ
DE FRESA de novela eròtico-
pornogràfica pel seu llibre Les
primeres lavatives de Frida.

Va ser però, aquests darrers anys
del Franquisme, els que van mar-
car la seva obra. Obsessionat per
la represió del règim, va publicar
a la revista clandestina VIVA
FRANCO, varis assatjos tals
com Eurocomunisme: Els
diàlegs de Karl i Groucho Marx
i també Converses amb un
massapà, estudi de sorprenent
importància filosòfica en la que va
provar que no només la paraula

metafísica comença per M, sinó
també que quan Spinoza parlava
del TOT, es referia a un TOT A
CENT.

Va entrar a la colla a principis dels
anys vuitanta i sempre assegurava
que no ho havia fet abans perquè
no trobava aparcament. Les
primeres temporades, durant els
assajos se’l va sorpendre prenent
notes en un bloc, interrogat so-
bre el tema sovint responia que la
manifestació de l’univers, com
idea complexa en sí mateixa, en
oposició al fet de ser interior o
exterior a la seva pròpia

existència, és inherent al RES con-
ceptual en relació amb qualsevol
forma abstracte existent, per exis-
tir, o haveu existit en perpetuitat
sense estar subjecte a les lleis de
la física, o l’anàlissi d’idees
relacionades amb l’antimatèria, o
la carència de ser objectiu o
subjectiu, i tot el demés.

Poc a poc va anar abandonant la
Colla sobre tot després de l’exit
de la seva mundialment coneguda
Paradoxa del Barrufet.

Ramón Pallereta i Torné

Paradòxa del Barrufet

Un home fastiguejat per la seva gris existència decideix suicidar-
se tirant-se des de dalt de tot del campanar. En el últim moment,
abans de saltar, se n’adona de quant bella és la vida i de lo difícil
que és tornar a viure, un cop mort, a menys que mengis durant
trenta-un dies seguits puré de patates i carbassó. Arrepentit i
avergonyit del que anava a fer es tanca a casa seva on cau en una
profunda depressió que no és capaç de superar, i pocs dies després
es suicida, aquest cop pel sistema d’inalar fortament aprop d’un
corredor d’assegurances. Mare jove i deixant un deute de 24.500
ptes. pel lloguer d’un piano als magatzems Roig & Margalet.

Trenta-un dies després, no resucita tot hi haver menjat cada dia
puré de patata i carbassó i acaba posant una denuncia al Jutjat
nº3 del districte 4rt. contra els Germans Llobet Fruites i Verdures
per presumpte suplantament de carbassons per cogombres.

El Pom de Baix,



LA PUTA D’OROS INFORMA...
...de la veritat oculta

Passatemps
TRES PREGUNTES

«Orgullosos aquí a dalt!!»

1. QUI HO VA DIR?

    És un personatge masculí, vilanoví, que es passa el dia a l’Arboç.

2. QUAN HO DEIA?

3. A QUI ES REFERIA?

Solucions del número anterior
LA FRASE: «Això és una casa de putes !!»

1. QUI HO VA DIR ? El Jaume Castelló

2. PER QUÈ HO DEIA ? Perqué perdia els nervis en un assaig

3. A QUE ES REFERIA ? A l’escàndol de la Peixeteria

Ha llegado hasta los avispados oïdos de nuestra redacción, la
buena noticia del futuro enlace matrimonial entre D. Pedro
Guinovart y Callejon con la señorita Mª Belén Sanchez, natu-
ral de Barcelona. La feliz pareja contraerá matrimonio en el
incomparable marco de Castellet en nuestra misma comarca
el próximo 9 de agosto. Aunque no han querido revelar el
lugar del viaje de novios, fuentes cercanas a la família han
informado que tardaran unos días antes de emprender la es-
perada luna de miel. Desde la redacción de El Diez de Oros
informa..., les deseamos toda la felicidad del mundo.

Ecos de sociedad

D. Pedro Guinovart
y Callejon, sabe
perfectamente de la
importancia del
matrimonio

Doña Belén Sanchez, futura esposa de
Don Pedro ( a la derecha en la foto),
posando junto a una amiga de la família
en las últimas vacaciones en Vaqueira
Beret. A Doña Belén, le gustaría tener 3
hijos y dice que le gustaría que subiesen
a las torres humanas que dirige D. Pedro

S’acosta el
dia D

Doncs sí. Segons sembla pels estudis
d’eminents científics nordamericans, la
panxa de la Núria Garcia farà eclosió
un dia d’aquests. Diuen que fins i tot pot
ser que es perdi la torre de vuit.
És broma. Quan diem fer eclosió vull dir
que li neix al crio. A veure si tothom
s’anima i segueix l’exemple de la Núria i
el Quim. No perdeu la fe. Aquesta tar-
da he quedat amb la Bassinger.


