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C o n v e r s a  a m b . . .

Ignasi i Jordi, potser una bona 
manera de començar la con-
versa seria que presentéssiu 
el grup de jovent als nostres 
lectors.
El grup, com a tal, va sorgir d’una 
conversa de cafè, totalment infor-
mal, en què es parlava de la gran 
feinada que suposa organitzar 
una festa major i els pocs recursos 
humans de què es disposava per 
a fer-la. D’aquí va sorgir la idea 
de fer una comissió que integrés 
joves de diversa sensibilitat i que 
ja treballaven pel poble en dife-
rents àmbits i associacions, com 
el grup del Casal d’Estiu, el grup 
de les 2 Madres... i d’altres.

I vàreu constituir una asso-
ciació formal, amb estatuts 
i tot?
De moment ens vam buscar un 
nom que ens identifiqués com 
a grup i ens va semblar divertit 
fer-ho amb una llatinada que 
parodiava un xic l’Habemus Papam 
que aquells dies circulava per 
tots els mitjans de comunicació: 
Habemus Festorum. Ja sabem que 
és mal declinat, però el que vo-
líem expressar era que ja teníem 
el grup constituït i que a partir 
d’aquell moment s’encetava 
una etapa nova, amb molta gent 
compromesa, que obria moltes 
expectatives i a la vegada feia més 
passadora la feina d’organització. 
Més tard va venir la discussió de 
si calia formalitzar uns estatuts 
per al grup i, tot i que la intenció 
és de fer-ho, encara no ens hi 
hem posat.
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Després d’haver escoltat 
la veu de l’experiència 
en els números ante-
riors, aquesta vegada 
PAÍS PETIT ha vol-
gut obrir les pàgines de 
la «Conversa amb» als 
joves que de manera 
desinteressada intenten 
alegrar-nos la vida amb 
l’organització de múlti-
ples actes festius al llarg 
de l’any. Dos represen-
tants de la Comissió de 
Festes, l’Ignasi Sabater i 
en Jordi Tubert, han vol-
gut conversar amb no-
saltres i explicar-nos els 
interiors del seu grup de 
jovent, el que han fet fins 
ara i les il·lusions de fu-
tur que els fan moure.
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La paperassa és important, 
però ho és encara més que el 
grup funcioni. I, com que el 
moviment es demostra cami-
nant, quin és el camí que heu 
recorregut fins ara?
La nostra tasca és essencialment 
organitzar les festes majors; però, 
com que també tenim altres in-
quietuds, diversifiquem el nostre 
àmbit d’actuació en altres festes 
tradicionals o recents que es fan al 
poble. Organitzem la Cavalcada 
dels Reis i aquest any també Els 
pastorets. També organitzem, en 
col·laboració amb l’Ajuntament, 
els Vespres sota el campanar.

I amb les entitats del poble ja 
constituïdes, com la Sopa o la 
Processó, hi teniu relació?
Com a grup, no; però molts dels 
joves de la Comissió de Festes 
col·laboren també en la Sopa i la 
Processó a títol individual, com 
qualsevol altra persona de Verges. 
Amb la Sopa, de tota manera, hi 
ha hagut algunes col·laboracions 
puntuals per a organitzar alguns 
actes de la passada, i per nosal-
tres no quedarà que en el futur 
puguem continuar col·laborant 
amb ells o amb qualsevol altra 
entitat.

Una comissió de festes sem-
pre ha d’estar «barallant-se» 
amb l’Ajuntament, ja se sap, 
les coses del pressupost... Com 
ho porteu vosaltres?
No ens podem queixar. Sempre 
ens hem entès i facilita encara 
més les coses que el regidor Ignasi 
Auquer sigui alhora membre del 
Consistori i de la Comissió. Res-
pecte al pressupost, cada any hi ha 
una partida dintre dels comptes 
municipals per a organitzar els 
actes festius del calendari. La 
nostra responsabilitat és fer-los 
allargar perquè arribin a cobrir 
totes les necessitats.

Això vol dir que la Comissió és 
a dins de l’Ajuntament?
No, de cap manera. Això vol dir 
només que, per les circumstàncies 
que sigui, una persona concreta 
és al mateix temps regidor de 
l’Ajuntament i membre de la Co-
missió; però no és ni un infiltrat 
de l’Ajuntament entre nosaltres ni 
un representant nostre a l’Ajunta-
ment. Encara més, quan nosaltres 
vam començar a treballar per la 
festa major, hi havia una corpo-
ració municipal de diferent color 
polític i sempre ens vam entendre 
bé. La Concepció i la Montse, que 
llavors eren les regidores de Cul-
tura, poden testimoniar-ho.

Alguns de vosaltres ja aneu 
per la trentena, i, encara que 
no us passa pas l’edat, com 
us plantegeu el futur de la 
Comissió?
Tal com varen fer els més grans 
amb nosaltres, intentem que els 
més joves vagin participant ja 
en allò que organitzem. Així van 
aprenent les interioritats dels actes 
organitzats i potser a alguns se’ls 
despertarà la vocació de seguir els 
nostres passos. Fixeu-vos que en 
Els pastorets i en la Cavalcada de 
Reis, sobretot, hi ha molta presèn-
cia de joves que no arriben a vint 
anys. La Comissió és una entitat 
oberta i tots els joves que vulguin 
integrar-s’hi hi són benvinguts.

Passem a parlar de les festes 
majors. Quins criteris guien 
la vostra organització?
Per damunt de tot, hem intentat 
que la festa de Verges sigui di-
ferent i que amb el temps vagi 
agafant una personalitat i una 
entitat pròpia, si la comparem 
amb les altres festes dels voltants. 
No podem competir amb els 
pressupostos de Torroella, l’Es-
cala, la Bisbal, etc., però amb una 
programació innovadora i amb un 

cert risc aconseguim que Verges 
sigui una festa de referència i que 
la gent l’esperi amb ganes.

Què voleu dir «amb un cert 
risc...»?
Doncs que busquem coses un 
xic diferents de les que es fan 
habitualment; per això parlem 
de risc, perquè no sabem moltes 
vegades si seran ben acceptades o 
no. Posem-ne un parell d’exem-
ples: hem passat del típic festival 
infantil d’un animador amb la seva 
guitarra a uns jocs d’inflables que 
duren tot el dia i, en el cas del Dia 
de la Festa Jove, a portar grups 
que estan un xic fora del que és 
habitual: grups de percussionis-
tes o cercaviles animades, com el 
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Cercaporrons. Fora de les festes, 
podríem esmentar que Verges és 
l’únic poble on els Reis de l’Ori-
ent arriben en globus. 

Cert, però aquest riscos no es 
veuen enlloc el Dia de la Gent 
Gran...
Teniu raó. La veritat és que la pro-
gramació dels grans sempre ens 
fa una mica de por. Potser estem 
una mica massa condicionats per 
allò que diran i acabem llogant 

les mateixes orquestres. Això sí, 
ningú no podrà dir que no són les 
més bones del seu estil.

I també caldria un xic més 
de coordinació perquè no hi 
hagués actes que s’encavallen, 
mentre que hi ha estones que 
no hi ha res.
Sí, de vegades no es pot ser a 
futbol i a sardanes en el mateix 
moment. També és un problema 

que els concerts comencin massa 
tard, perquè tot el que es fa a la 
tarda s’allarga molt. Hi estem pen-
sant i els propers anys mirarem de 
fer alguns canvis en l’horari de la 
programació, que esperem que 
siguin ben acceptats i solucionin 
la major part dels problemes que 
esmenteu.

Aquest setembre hi ha hagut 
aquests problemes però molt 
més acusats, per culpa del mal 
temps...
Contra el temps no hi podem fer 
res. Només teníem un espai on 
poder fer els actes programats i hi 
havia moments en què semblava 
que tot s’havia de col·lapsar. Les 
sardanes i els inflables compartint 
un mínim espai, mentre s’estava 
muntant l’escenari per al vespre 
i el grup de danses tradicionals 
s’esperava per començar la seva 
actuació... Gràcies, però, que la 
gent ho va entendre i que tothom 
es va carregar de paciència; però 
no sempre és així.

En definitiva, si hi ha proble-
mes és perquè es fan moltes 
coses...
Efectivament, si només es fessin 
un parell d’actes com en molts 
altres poblets d’aquí al voltant, 
tot aniria bé i ni s’acumularien la 
feina ni els problemes; però no és 
el tipus de festa que volem per a 

Verges. Preferim haver d’esmolar 
la imaginació i trobar solucions 
per a tots els casos que hem tractat, 
que no pas deixar de fer les coses 
que creiem que s’han de fer.

I, acabant de posar el dit a 
la nafra, hi ha persones que 
es queixen que en molts dels 
actes no hi ha ningú de la 
Comissió i, quan hi ha algun 
problema, no se sap com s’ha 
de resoldre. 

Aquí sí que hem d’entonar un 
mea culpa, tot i que som conscients 
del problema i intentem donar-hi 
solucions. També cal dir que, des 
que hi ha la Comissió consti-
tuïda, això ja no passa tant com 
passava, i en el futur mirarem de 
solucionar-ho del tot. Ara bé, el 
que hauria d’entendre tothom 
és que, per molts que siguem, 
sempre serem pocs i que hem de 
ser a molts llocs a la vegada. Hi 
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ha moltes feines que no es veuen 
però que són imprescindibles 
per a tirar endavant la festa i ens 
ocupen moltes hores i molta gent. 
I també és veritat que som joves 
i també volem gaudir de la festa: 
pleguem tard i, quan hem recollit 
i hem preparat el dia següent, ja és 
clar, tenim son i els primers actes 
del nou dia han d’anar sols, sense 
la nostra presència. És l’incon-
venient de voler «repicar i anar a 
processó»; però encara que sigui 
voluntàriament, a ningú no se li 
pot exigir fins al límit del que és 
humanament raonable.

Convençuts. I ja per acabar, 
quins projectes teniu per al 
futur?
Tenim dues línies de treball, l’una 
per a millorar el que ja s’està fent 
i l’altra per a recuperar festes i 
tradicions que amb els anys s’han 

deixat decaure. La primera línia ja 
ha estat prou comentada al llarg de 
la conversa, i, respecte a la segona, 
ens agradaria tornar a fer la Festa 
de la Vall o celebrar Sant Joan 
amb una bona foguera amb tot el 
poble reunit. 

Moltes gràcies, Ignasi i Jordi, pels 
minuts d’agradable conversa i 
sobretot per la vostra il·lusió i les 

ganes de treballar voluntàriament 
per Verges. Que aquestes reflexi-
ons que n’hem tret siguin per a 
fer més agraïts els vostres encerts 
i més comprensibles els errors que 
es puguin produir!  Gràcies per 
ser com sou i força per a seguir el 
camí marcat!


