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CONFESSIONS D’UNA VERGELITANA

Fa setanta anys vaig néixer a Verges, a can Bigaret, en 
ple carrer Ample. La casa era part d’un antic convent 
amb voltes de pedra i una gran portalada. Per desgràcia, 
a causa d’imponderables de la vida, el seu estat de 
conservació no és com a mi m’agradaria. Allà vaig tenir 
la fortuna de viure-hi durant vint-i-dos anys, fruint de les 
meravelles d’un poble singular. Sos carrers estrets i la 
gran plaça, escenaris inigualables dels jocs d’infantesa, 
encara avui m’omplen l’esperit d’esgarrifances.

Vaig créixer en una llar plena d’amor i amb la cons-
tant atenció dels meus avis, que, com és natural, es 
desvivien per mi.

Hi han tants records que mai no m’abandonen...! La 
Setmana Santa, amb la Processó, la Dansa de la Mort, 
el vell vestit de vesta i el carrer dels Cargols, just davant 
de casa; la Pasqua Florida, que ornava els aires de la 
nit d’apassionades caramelles; els partits de futbol; les 
fires; les fogueres de Sant Joan...

Recordo que la vigília d’algunes festes em desper-
taven colles de nois del poble que venien a fer-me 
serenata sota el balcó cantant La paloma, Hace unos 
años..., i el pare els obsequiava amb un porró de vi.

La recollida de cargols en plena nit, guiats per la tre-
molosa flama d’un llum de carbur, era una altra de les 
moltes emocions d’aquella vida. Des dels vuit anys que 
hi anava amb els pares, i en solíem fer mitja saca.

A Verges, llavors, els dies de festa s’hi aplegaven la 
majoria de nois i noies dels pobles dels voltants. Dos 
cinemes i la sala de ball eren incentius prou escaients 
per a satisfer les ànsies de lleure. Em plau mostrar 
la meva admiració per aquella gent jove, agradable, 
simpàtica i amb una noblesa que potser ara semblaria 
fora de to.

El Carnaval era una diada a tenir en compte, amb 
la Sopa popular i el Ball de les deu a la plaça, que per 
cert vaig fer durant vuit anys, l’un darrere l’altre; l’últim, 

amb el qui ara és 
el meu marit: jo en 
tenia vint.

En arr ibar  l ’oc-
tubre, als vespres 
s’organitzaven a les 
cases de pagès vet-
llades profitosament 
divertides en aplegar-
se veïns i joves del 
barri, en escalonada 
col·laboració, per es-
bossar les capses 
de blat de moro re-
collides amb certa 
pressa en previsió 
d’eventuals pluges. 
Les reunions, a casa 
nostra, mentre fèiem 

PER A EN JOSEP M. LLACH, A QUI CADA MATÍ 
SOMRIC...

Estimat Josep Maria:
«Tímida com els primers intents de volar d’un ocell, 

he vist néixer l’esperança...»
Parafrasejo Maria Àngels Anglada perquè em sembla 

que reflecteix molt bé com tu has anat recorrent els 
camins de la vida. La teva carta és un reflex d’aquest 
llarg viatge que has (hem) recorregut, fins a retornar a les 
arrels; unes arrels que s’han obert i ens han ofert el millor 
que ens podia ocórrer: l’amistat creixent i renovada que 
omple els silencis de la nostra història. Perquè són les 
nits dels jueus les que ens han retornat el tremp i el goig 
de viure i reviure, han fet que respiréssim afecte amb 
l’alè del vent clar i el vi vermell de les nits més desitjades, 
esclats de llum en les boires de la memòria. 

I quan, com cada any, ens disseminem en el mirall del 
vespre, sabem que és l’evocació d’aquests moments el 
que ens renova l’expectació de la revifalla d’aquests dies 
de miracle... Mentrestant, (re)llegiré la teva carta. Vivim 
en la fe que els somnis ens retornin l’harmonia. 

Fins aviat! Amb estimació (de veritat), 

JOSEP MARIA FARRÉ I MARTÍ 

la feina, eren un divertiment curull d’acudits, cançons, 
xarrupets de vi i bromes de tota classe.

Mentre abandonava el poble, conscient que deixava 
enrere tota una vida de goig, vaig plorar tot el camí.

Per més lluny que me’n vagi, les meves arrels continu-
aran sent els carrers de Verges, la generositat, senzillesa 
i simpatia de la seva gent, els amics i, sobretot, les 
amigues d’aquella època.

Disculpeu el sentimentalisme, però necessitava mos-
trar amb orgull el meu esperit de veritable vergelitana, 
que persistirà mentre visqui.

ELENA SANTAMARIA
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MEANDRES MENTALS D’UN NOUVINGUT PEL
PAÍS PETIT

(HIBERNO-VERGELITÀ)

El País petit
Quan Òscar Ribes, llavors primer ministre d’Andorra 
–l’únic país del món on el català és també l’únic idioma 
oficial, recordem-ho– va pronunciar un discurs davant 
l’Assemblea General de l’ONU en ocasió de la incorporació 
del seu país a l’organització, va fer referència a Aristòtil 
–sembla una miqueta extravagant, oi, quan penses en el 
típic polític?–. Va dir que l’opinió d’Aristòtil sobre les dimen-
sions ideals d’un país és que s’hauria de poder veure tot 
des del seu punt més alt. Hi estic d’acord i potser vostè, 
amic lector, hi estarà també. Des del punt més alt del 
municipi –i goso dir que des de la mateixa torre de can 
Punton– es pot veure molt més que el petit país que és 
el nostre municipi. O sigui, per a Aristòtil i Òscar Ribes, 
Verges té una extensió molt bona (deixarem a banda, és 
clar, la qüestió del nombre ideal d’habitants).

En el meu cercle més íntim diuen que sóc un despis-
tat, i haig de confessar que és cert. Ara bé, vaig néixer i 
créixer en un poble petit; per tant, de babau no en sóc! 
(El meu comtat natal, Mayo, a l’oest d’Irlanda, ha estat 
un dels més pobres del país més pobre de l’Europa dels 
Nou, fins al punt que fa anys la gent deia «Mayo, God help 
us!» (Mayo: Déu ens empari!). No seria cap atreviment 
dir que va morir més gent al meu comtat en la Famine 
dels anys 1846-1848 que en cap altre.

Perdoneu-me aquest preàmbul massa llarg per a dir una 
cosa bastant simple: a Verges, si la meva experiència vital 
és vàlida arreu –i crec que sí–, hi haurà malauradament 
conflictes entre famílies –i encara pitjor, dins de famíli-
es– per motius que possiblement ja ni es recorden. Tots 
voldríem que això no arribés a trencar mai la convivència 
entre nosaltres. Si haig de parlar un xic egoistament, 
preferiria no assabentar-me mai d’aquests conflictes. (En 
anglès diuen: «On la ignorància és felicitat, és una follia 
ser savi.») I dic tot això sense haver vist mai cap expressió 
de discòrdia entre les persones del poble.

L’entorn
«Fruit de la vinya i del treball dels homes.» Cito aquesta 
frase de memòria; potser no és exactament com resa 
(mai més ben dit) l’expressió original, però permeteu-
me recordar, per a alguns del meu cercle –que coneixen 
l’interior de l’església només per la Processó i alguns 
casaments– la frase forma part de l’ofertori de la missa 
–els amics no catòlics em perdonaran la referència a la 
litúrgia catòlica–. Sempre que camino per l’entorn de 
Verges em ronda aquesta frase pel cap, perquè l’entorn 
de Verges és meravellós, però en gairebé tot s’hi nota la 
mà de l’home. La mateixa Mota per on caminem n’és 
un exemple, com en són les arbredes, que semblen co-
lumnates de tan regulars. No en va els coneixedors dels 
dos territoris que són la Toscana i l’Empordà troben molta 

similitud entre l’un i l’altre. Però no crec que els toscans 
tinguin a la llunyania propera una muntanya com la de 
Mossèn Cinto, el Canigó. No em resisteixo a l’impuls que 
sento de citar una estrofa del poema del mateix nom, la 
que porta inscrita una làpida davant l’església del santuari 
de la Mare de Déu del Mont:

Lo que un segle bastí, l’altre ho aterra
mes resta sempre el monument de Déu;
i la tempesta, el torb, l’odi i la guerra
el Canigó no el tiraran a terra,
no esbrancaran l’altívol Pirineu..

Encara recordo l’impacte que em varen fer aquestes 
paraules, suposo que pel lloc on és la làpida, tenint la 
muntanya a tocar, com semblava. 

Persones i vila
No tenim pont com el de Besalú, ni església com la de 
Sant Genís de Torroella, ni castell com el de Tossa, però 
els edificis de la vila tenen una certa harmonia. Dic vila 
i no poble perquè aquesta segona paraula significa so-
bretot gent, persones, i és evident que les persones són 
l’autèntica riquesa de Verges. (Ja sé que s’ironitza molt 
sobre la frase « les persones són l’haver més important 
de la nostra empresa», perquè moltes memòries anuals 
de les empreses la utilitzen –o almenys ho feien quan jo 
llegia aquestes coses–, però no em surt una altra manera 
de dir el que penso.) La riquesa de persones està plas-
mada, evidentment, en el paisatge, com hem dit abans 
–i Déu n’hi do com treballaven els vergelitans en segles 
passats!–, però em refereixo més al dit «capital social» 
(Verge Maria!). N’és un exemple la tenacitat amb la qual 
els vergelitans han mantingut viva la Processó, amb 
l’única Dansa de la Mort que resta a Europa; per no parlar 
de la confiança i l’obertura amb les quals incorporen els 
nouvinguts, com s’ha fet amb mi mateix.

I així, en sec, acabo, una miqueta com la Simfonia nú-
mero 45 de Haydn, la dita «de comiat», amb l’enorme di-
ferència que Haydn no ho féu per manca d’inspiració.

SEAMUS HAUGHEY




