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E d i t o r i a l

P a í s

Quan el còmput d’anys arriba a una xifra rodona, les autoritats, siguin d’on 
siguin, aprofiten l’avinentesa per a declarar l’any en qüestió com un any de-
dicat a la persona que es vol homenatjar. Poden ser 100 anys del naixement 
o 100 de la mort, tant se val, o, com en el cas de l’arquitecte Rafael Masó, 
100 anys de l’obtenció del títol d’arquitecte, que es complien el 2006.

Mirat així, fredament, és una arbitrarietat com una altra. Cada any podrí-
em celebrar l’aniversari d’alguna cosa, de la comunió, del casament, de la 
primera obra que va fer..., etc. És veritat, però, que amb aquestes dedica-
tòries s’aconsegueix sumar esforços i fer més lluït l’homenatge pretès. El 
problema ve després, ja que un cop fet aquest esforç la figura homenatjada 
torna al son de l’oblit fins que arriba una altra xifra rodona. 

Per raons que se’ns escapen, Verges no es va sumar a l’aniversari co-
mentat. Ho podia haver fet, ja que les recents restauracions de l’església 
i el campanar podien servir també d’aportació a l’homenatge del cèlebre 
arquitecte. País Petit també volia fer-se’n ressò, però en aquells moments 
no vam trobar res que fes quallar la iniciativa. Ara, quatre anys després, el 
nostre col·laborador Salvador Vega ens ha aportat allò que ens faltava per a 
tirar endavant un petit dossier dintre de la revista dedicat a la relació Masó-
Verges: els dissenys i plànols de l’obra de restauració del temple.

Són uns documents amb tanta perfecció que creiem que no faran desdir 
el nostre articulista Josep Maria Farré, enamorat de les portades de País 
Petit, ni tampoc els altres lectors, de proclamar com a excelsa també la 
d’aquest número, amb un dibuix de Rafael Masó sobre l’aspecte que hauria 
de tenir l’església un cop acabada. Volem agrair així mateix des d’aquestes 
ratlles les facilitats per a publicar-lo que el Col·legi d’Arquitectes de Girona 
ens ha atorgat.

A l’interior, Salvador Vega mateix ens explicarà la troballa i la importància 
històrica dels documents, acompanyat de les plomes de Francesc Batlle, 
arquitecte i admirador de l’obra de Masó, que ens glossarà tècnicament 
l’obra del temple; també mossèn Narcís hi aportarà el seu gra de sorra, ja 
que, a part de l’afecció que sent per Masó, el pateix i gaudeix cada dia de 
l’any, i finalment Jaume Marcó, per afinitat familiar, ja que el taller del seu 
avi va col·laborar amb Masó en la restauració, va subministrar-li molts dels 
elements decoratius que encara avui podem contemplar; i el seu pare va 
emportar-se de Verges, a més de la paga, la seva dona i mare del nostre 
articulista.

Mentre tot això anava prenent forma, Jaume Marcó ens parlava de l’expo-
sició oficial de l’Any Masó, de manera que, si volíem complementar aquest 
dossier d’homenatge amb l’exposició esmentada, ell faria els passos que 
calguessin per a poder-la tenir. 

Així, doncs, i després d’haver-ho acordat amb l’Ajuntament, amb el número 
que us presentem us volem convidar també a fer una visita a l’exposició 
sobre Rafael Masó que hi ha instal·lada a la Sala Polivalent de l’Ajuntament, 
fins passada la festa major.

Esperem que us agradi.




