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EL COR DE L’AULA «A SOTA EL CAMPANAR» 
El vuit de juliol passat, el 
primer dels concerts dels 
Vespres sota el campanar 
va ser a càrrec del Cor de 
l’Aula de Música Tradicional 
i Popular de la Generalitat 
de Catalunya, que també 
havia inaugurat l’edició 
anterior. 

Aquest cor, que té sis anys 
d’història, canta a la mane-
ra popular. Fa polifonia a 
l’abast de tots els públics 
per fer-nos arribar el reper-
tori de la nostra tradició i 
alguna mostra del repertori 
tradicional de les cultu-
res veïnes. Les cançons 
que van triar per cantar a 
Verges pretenien fer-nos 
viatjar per la Mediterrània: 
cançons com Els tres dallaires i L’hereu Riera, de 
Catalunya; d’altres occitanes, com Lo parpalhon; 
d’altres valencianes, com La petenera, i també del 
repertori menorquí, com la Jota des Mercadal. Encara 
que no són ben bé tradicionals, ens varen oferir també 
alguna cançó d’autor, com Vaixell de Grècia, de Lluís 
Llach, amb acompanyament instrumental, i Txoria, 
txorí, de Miquel Laboa, cantada en èuscar.

La polifonia fresca del Cor de l’Aula va emocionar 
i també va divertir molt els assistents al concert; 
llàstima que s’anunciés pocs dies abans i fora del pro-
grama general dels Vespres sota el campanar i això 
comportés que només s’omplissin les primeres files 
de cadires de la Placeta. El poc públic que hi havia, 
però, s’ho va passar molt bé i no es va conformar amb 
el programa previst, sinó que va aplaudir fins a acon-

IOIA LLAURÓ

El dia 8 de setembre es va inaugurar al centre Espais Creatius 
La Placeta l’exposició de patchwork, puntes de coixí, punt de 
creu, brodats i altres treballs manuals del Racó de les Labors, 
que es va cloure el 17 de setembre. Durant els dies de la 
mostra, vàrem poder parlar amb dues de les participants que hi 
tenien les seves creacions: la Rosa Sagué i la Lluïsa Bagué.

La Rosa ens explicà que el cobrellit que hi havia exposat feia dos 
metres per metre i mig. Aquesta peça, feta de ganxet, l’havia 
començada la seva mare i la va continuar ella fins a acabar-la. 
També ens va dir que, un cop acabada, l’havia volguda dedicar 
precisament a la seva mare.

La Lluïsa ens va comentar que l’afecció per les manualitats ja 
la tenia des de la infantesa i que havia dedicat moltes hores a 
l’exposició. Hi va presentar un tapís que representa els xinesos, 
que diuen que són «els fills del sol naixent«.

Pel que fa als quadres exposats, destacaríem Gala, de Carme 
Garcia, i Dofí, d’Adrià Matas.

EXPOSICIÓ DE MANUALITATS

JOSEP COTS I OLLER

seguir que cantessin unes quantes peces de propina. 
Públic i cantaires van marxar molt satisfets pel clima 
de complicitat que es va crear entre ells i amb ganes 
de repetir l’experiència en una altra ocasió.
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L’ESBART MONTGRÍ I EL 
GRUP TRAPASSACS A LA

 FESTA MAJOR DEL SETEMBRE 

L’Esbart Montgrí, de la veïna vila de Torroella, ha 
celebrat el seu vint-i-cinquè aniversari durant l’any 
que acabem de deixar i el punt central dels actes 
d’aital efemèride va ser la presentació de l’espec-
tacle 25 anys de continuïtat, a la plaça de la Vila de 
Torroella, durant les festes de sant Genís.

La Comissió de Festes de Verges, fent-se ressò 
de l’èxit de l’espectacle, va decidir d’incloure una 
actuació de l’Esbart Montgrí dintre de les activitats 
de tarda de la Festa Major del Roser, després de 
l’audició de sardanes de la Principal de la Bisbal. 

L’actuació va consistir en un recull de danses po-
pulars de Catalunya, des de l’ancestral contrapàs 
cerdà fins a les alegres jotes de les terres de 
l’Ebre, passant per tot el repertori de balls vuit-
centistes que havien fet ballar els nostres avis en 
el tombant de segle XIX al XX. 

Els balls van ser interpretats en directe pel grup 
Trapassacs, una formació estable de músics 
creada expressament per acompanyar l’esbart 
en les seves actuacions i que en els descansos 
dels balladors executa algunes peces musicals 
en solitari.

Per causa del mal temps, l’actuació de l’esbart, així 
com les sardanes, van haver-se de fer a dins del 

JORDI ROCA i ROVIRA

poliesportiu, amb la consegüent manca d’espai; 
però el públic va entendre que les circumstàncies 
manaven i va premiar els músics i els balladors 
amb forts aplaudiments.

El grup d’havaneres Port-bo, de Calella de Palafrugell, 
va oferir el 10 de setembre passat, a Verges, un recital 
d’havaneres que va fer que el públic assistent passés una 
bona estona.

Port-bo, format per Carles Casanovas, director; Alfons 
Carreras «Fonso», Irineu Ferrer «Miné» i Francesc Ramon 
«Xiqui», va oferir un variadíssim repertori d’havaneres, co-
mençant per les mes antigues fins a arribar a les més mo-
dernes. Amb el seu humor característic, els components 
del grup, a més de divertir de debò tots els assistents, 
dedicaren diverses peces tant a la gent del poble com a 
la de la rodalia.

Val a dir que aquesta formació fa quaranta anys que és als 
escenaris i sempre participa en la gran cantada d’havaneres 
del primer dissabte de juliol a Calella de Palafrugell.

HAVANERES A CÀRREC DEL GRUP PORT-BO

JOSEP COTS I OLLER

Com ja és habitual, l’acte finalitzava amb les peces El 
meu avi i La bella Lola; però, com que era la vigília de la 
Diada Nacional de Catalunya, varen acabar cantant Els 
segadors.

El dia 16 de setembre es va poder visitar a Ver-
ges una exposició del Museu de la Tècnica de 
l’Empordà durant tot el dia, dintre dels actes de 
la Festa Major.

Un dels seus treballadors ens va explicar que es 
tracta d’un museu privat i pertany a la Fundació 
Pere Pedrosa i Puigmal - Margarida Pierre i Mallol, 
i que és una mica un museu sobre la Revolució 
Industrial. En aquesta exposició, per exemple, es 

EL MUSEU DE LA TÈCNICA
 DE L’EMPORDÀ, A VERGES
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El 12 d’octubre la companyia LAPSUS va oferir, 
al carrer i sota la pluja, un espectacle per explicar 
els greus problemes que té el nostre planeta, 
causats pel comportament irreflexiu de l’ésser 
humà, les conseqüències que tindran i com ens 
afecten a nosaltres. 

LA TERRA EN PERILL:
 COM POT SER?

ESPERANÇA CLOTAS

En un improvisat hospital, uns personatges molt 
vistosos: una terra molt malalta, un metge molt 
«eficient», uns manipuladors de la realitat molt 
malvats,  ens presentaren una terra afectada 
d’una malaltia greu. Les causes són les reper-
cussions de l’ús excessiu d’energia: calefacció, 
mitjans de transport com el cotxe i l’avió, mal ús 
de l’aigua...; els símptomes: sequera, desfores-
tació, contaminació...

La finalitat de l’espectacle era fer que el públic, 
majoritàriament pares que acompanyaven els 
seus fills, analitzés les causes que fan emmalal-
tir la Terra, quins són els efectes de les nostres 

Un moment de l’acte

II FÒRUM 
DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA,

 AGENDA 21 DEL BAIX TER

El passat 25 d’octubre es va celebrar a Verges el 
II Fòrum de Participació Ciutadana de l’Agenda 
21 del Baix Ter. Després d’exposar la diagnosi 
corresponent al nostre municipi, es van proposar 
als assistents sis línies de treball per a comentar, 
discutir, debatre, extreure’n possibles actuacions 
i d’aquesta manera completar els documents 
que s’estan elaborant per a redactar el Pla d’ac-
tuació local per a la sostenibilitat.

El primer fòrum es feia en base a la memòria 
descriptiva, on s’analitzava la realitat municipal, 
a partir del resultat de les enquestes que es van 
passar a principis d’any i dels treballs de camp 
fets per l’equip redactor del projecte. En la diag-
nosi, sobre la qual es basava el segon fòrum, el 
que es fa és la interpretació d’aquestes dades 
assenyalant els punts forts i els punts febles de 
Verges des del punt de vista de la sostenibilitat, 
és a dir, dels tres eixos: ambiental, econòmic i 
social.

Dels assistents (una trentena de persones) es 
van constituir tres grups de deu, que d’entre els 
temes proposats van discutir i van acordar de 
proposar tot un seguit d’actuacions, entre les 
quals hi ha el transport  públic, l’habitatge social, 
l’accés a les noves tecnologies, la preservació 
dels espais agrícoles, el creixement moderat 
del municipi segons les necessitats internes, 
un centre lúdic, etc.

veu l’evolució de l’home d’ençà que aprèn a fer 
foc fins que arriba a l’espai. El fons de la col·lecció 
del museu es compon bàsicament de maquines 
d’escriure i màquines de cosir. Ens va dir que 
les dones havien entrat en el món laboral d’una 
manera massiva. També vam poder comprovar 
l’evolució tecnològica, des de les tecnologies 
més antigues (màquines d’escriure, calculado-
res i telèfons), fins a les més modernes. Entre 
aquestes últimes hi ha ordinadors, càmeres de 
vídeo, reproductors de CD i l’accés sense fil a 
internet, com el que tenim a Verges.

accions i trobar remeis per a reduir aquest 
problema.

Curiosament, després d’aquesta representació, 
que ens presentava el nostre planeta maltrac-
tat, seguida amb atenció per un públic molt 
receptiu, tot i la pluja, el terra va quedar brut de 
paperets d’adhesius i embolcalls de plàstic de 
les llaminadures que menjaven els més petits. 
I això que al costat mateix hi ha una formosa 
paperera esperant!
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A punt de tancar l’edició d’aquest número de 
PAÍS PETIT, encara hi ha hagut temps per a fer 
un petit afegitó sobre la celebració de la Festa 
de Santa Cecília. Va ser el dissabte 25 de novem-
bre. La Coral Vergelitana, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament i sota la coordinació del seu director, 
Ramon Joanmiquel, va organitzar un any més un 
concert a l’església parroquial. S’hi van poder 
reunir uns quants intèrprets, que van acompa-
nyar els cants de la coral durant la celebració de 
l’Eucaristia: oboès, flautes travesseres, violoncel, 
contrabaix i timbales. Acabada la celebració, va 
haver-hi el concert.

CONCERT DE
 SANTA CECÍLIA

Va ser una vetllada molt agradable, on tant els 
cantaires, com els músics, com el públic s’ho 
van passar d’allò més bé, gaudint de la música i 
col·laborant tots junts, sobretot en la peça final, 
Que tinguem sort, del cantautor vergelità Lluís 
Llach, en la qual tots ens vam deixar anar, picant 
de mans i cantant plegats. Esperem poder tornar 
a repetir l’any que ve, pels voltants del 22 de 
novembre, data en què cau la Festa de Santa 
Cecília, patrona dels músics.

D’aquestes accions que es proposen, n’hi haurà 
unes quantes que tindran sentit  i aplicació no-
més a escala municipal, però d’altres prendran 
més força i  seran considerades accions d’àmbit 
supramunicipal; seran accions que haurà de 
tirar endavant una comissió que es crearà amb 
representants dels municipis que integren ara 
l’Agenda 21 del Baix Ter.

ALBERT CASABÓ

RESSENYES

MÓN LLACH
Amb fotografies de Juan Miguel Morales i 
textos d’Omar Jurado, el llibre Món Llach, de 
l’editorial MINA, Col·lecció «Singular», 11, fa un 
repàs de la vida de Lluís Llach. 

Pautades per algunes de les cançons més 
importants de la discografia de Llach, les fo-
tografies de Morales són el fil conductor de 
la narració que el cantautor va fent per la seva 
pròpia geografia. Els meus ulls aquí, Com un 
arbre nu, Laura, Viatge a Itaca... Amb elles 
ens acompanya a conèixer la seva família, els 
seus amics d’infantesa, els seus records, els 
seus llocs preferits, els seus inicis en la mú-
sica. Fa un especial esment de la Processó. 
Ens recorda Verges i ens recorda Porrera, on 
va passar també part de la seva infància; ens 
parla de l’època en què entra en contacte amb 
els Setze Jutges, de la seva relació amb tot 
un seguit de gent que el marcaran i l’iniciaran 
intel·lectualment i professionalment, de la seva 
vida a Barcelona...

L’encapçalament, amb una cançó i una foto acu-
radament escollida, aconsegueix descriure’ns 
i presentar-nos cada una d’aquestes etapes. 
En cadascuna, Llach ens explica els seus pen-
saments, les seves reivindicacions i la seva 
lluita, i ens ho arrodoneix amb tota una sèrie de 
personatges que ha anat coneixent i que han 
marcat el seu camí. Amb tot aquest conjunt 
d’imatges, els autors han aconseguit resumir 
d’una manera equilibrada el món Llach.

MARTA PAYERÓ
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En la celebració de l’Any Masó i amb motiu de 
la mostra exposada a la Casa de Cultura sobre 
el llegat de Rafael Masó, la Diputació de Girona 
ha editat un llibre en el qual es referencien 
totes les obres i els indrets que l’arquitecte 
gironí va contribuir a construir i reformar. L’Any 
Masó celebra que fa cent anys que Rafel Masó 
va aconseguir el títol d’arquitecte. Entre les 
obres ressenyades en aquesta mostra i, per 
tant, en aquest llibre, hi ha les reformes que 
va fer a l’església de Verges: la reforma de la 
nau central, el disseny de diversos vitralls, la 
restauració de l’arc lateral, on hi ha un escut 
i una inscripció que també va proposar ell. A 
més, ens explica que va dissenyar els bancs 
de fusta. 

En el llibre s’hi poden veure, en dos esbossos, 
el dibuix de la nau central i de l’arc de l’església 
vergelitana.

GEOGRAFIA DE MASÓ.
 L’ARQUITECTE DE LES 

COMARQUES GIRONINES

MARTA PAYERÓ

enyori l’antiga vitalitat de la sardana, sinó que 
intenta explicar com les tradicions neixen, 
creixen, tenen períodes d’esplendor i de 
decadència, i com s’adapten al temps que 
els toca de viure. Potser l’únic retret que li 
podríem fer és que no es plantegi d’una ma-
nera detallada i seriosa el futur de la nostra 
dansa, però segurament això ja seria matèria 
de tot un altre llibre.

JORDI ROCA i ROVIRA

ALBERT CASABÓ

RESSENYES

La sardana, tal com la coneixem avui, va 
néixer a l’Empordà, i Verges hi va tenir molt 
a veure. Miquel Pardàs, el rellotger que va 
fer el primer mètode per a comptar i repartir 
sardanes llargues, era fill de Verges, i en la 
immediata postguerra la nostra vila comptava 
amb dues cobles, a part d’un notable estol de 
bons músics que formaven part de les millors 
formacions musicals del país. Així, doncs, als 
vergelitans ens podrà interessar aquesta his-
tòria de la sardana que l’editor Rafael Dalmau 
ha publicat fa ben pocs mesos.

El llibre, a part de les informacions documen-
tals que li atorguen rigor, les anàlisis sociolò-
giques i polítiques que li donen relleu científic 
i una orientació diferent de la de les històries 
sobre la sardana que coneixíem fins avui, 
té també una font d’informació popular. Els 
autors han volgut escoltar la veu de la gent 
dels nostres pobles i fer-la servir en les seves 
consideracions; per això entre les extenses 
llistes d’agraïments als informadors hi trobem 
dos vergelitans, Enric Perich i Joan Ferrer.

Els autors són persones de reconeguda và-
lua en els seus camps, la música, el folclor, 
les agrupacions sardanistes, etc., i tenen el 
mèrit d’haver fet una obra que qualificaríem 
d’imprescindible per a conèixer la història, els 
costums i la manera de relacionar-se i de pen-
sar d’unes quantes generacions d’emporda-
nesos. La sardana és el centre de la història, 
però són tantes les dades socials, polítiques, 
musicals, de re-
lacions personals 
etc. que surten 
en el llibre, que 
podríem dir que 
el millor valor és 
que hi traspua la 
vida quotidiana i 
festiva dels se-
gles XIX i XX als 
nostres pobles.

No és un llibre 
nostàlgic que 

CÓRRER LA SARDANA: BALLS, 
JOVES I CONFLICTES
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