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Des del juliol fins a la festa major han anat passant per 
la Placeta i l’església tot un reguitzell d’espectacles 
per a tots els gustos i per a totes les edats. 

L’ORQUESTRA FIRELUCHE
Formada per gent molt jove, aquesta orquestra sel-
vatana va sorprendre el públic per la seva qualitat i 
singularitat. Van inaugurar el festival amb els seus 
instruments de joguina, materials de rebuig i fins i 
tot un xerrac, que sonaven de meravella a les mans 
d’uns nois i noies que en la major part no passaven 
de vint-i-cinc anys.

AUDICIÓ MUSICAL DELS JOVES VERGELITANS
El dia 24 de juliol va tenir lloc a l’església parroquial 
de Verges la segona audició musical a càrrec dels 
alumnes de música de la nostra vila i de la rodalia, que 
varen fer passar una bona estona al públic. Algunes de 
les peces interpretades varen ser Heal the World, de 
Michael Jackson, Anirem a caçar o El temps a TV3. El 
concert, amb diferents estils musicals, comprenia el 
so de La Processó. Sota la direcció de Cristina Ferrer, 
l’acte es va cloure amb dues peces populars catalanes: 
Margarideta i En Jan Petit.

MOVIMENTO ARIOSO INTERPRETA VON BIBER
El 29è Festival de Músiques de Torroella de Montgrí 
va escollir Verges per oferir aquest concert barroc dins 
els Concerts a l’entorn de Torroella, que, juntament 
amb els de l’Estartit i Bellcaire, integraven aquesta 
primera extensió del festival torroellenc, que vol fer 
arribar als poblets veïns alguns concerts de petit for-
mat que apropin la música clàssica a persones que 
no tenen gaires oportunitats de gaudir de meravelles 
com la que vam poder escoltar el primer d’agost a la 
parroquial de Verges. Membres de la secció de corda 
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VESPRES SOTA EL CAMPANAR 2009

de l’orquestra del festival formaven per a l’ocasió el 
grup Movimento Arioso, i varen oferir un concert 
d’un virtuosisme instrumental extraordinari a un preu 
absolutament simbòlic (6 €).

Movimento Arioso interpreta Von Biber

PORT-BO PRESENTA EL SEU NOU DISC
ACOBLATS
Com ja és habitual, la vigília de la Diada Nacional de 
Catalunya el grup d’havaneres Port-Bo actuà a Verges. 
Aquesta vegada va presentar el seu nou disc, titulat 
Acoblats, que varen fer amb la col·laboració de la Cobla 
Montgrins. Entre les peces que varen interpretar davant 
el públic assistent a l’acte hi havia La Taverna o Busca’m 
a l’Empordà. Abans de l’actuació vàrem poder parlar 
amb el director, Carles Casanoves, i preguntar-li quin era 
el secret a l’hora de compondre i escriure havaneres. 
«No hi ha cap secret; es tracta de dormir vuit hores i 
fer servir la imaginació», ens va comentar.

J. C. i J. R.
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El 28 d’agost, a la Sala Polivalent, la Comissió del 1050è Aniversari, representada per Diana Canals i Núria 
Roca, donava el tret de sortida als actes commemoratius dels 1050 anys de la primera referència escrita 
sobre Verges (vg. el núm. 11, p. 38-40) amb vídeos que mostraven diferents aspectes de la vida vergelitana 
a partir de mitjan segle passat. 

Els dies 29 i 30, l’historiador Salvador Vega delectà el nombrós públic assistent (més d’una seixantena de 
persones cada vegada) amb unes il·lustratives visites guiades per la vila, amb lectures puntuals d’alguns apunts 
històrics a càrrec de Josep Cots i la valuosíssima col·laboració espontània de persones grans de Verges, les 
quals anaven enriquint amb prodigiosa memòria les explicacions històriques i alhora entenedores del guia amb 
aspectes del dia a dia vergelità que havien conegut. També aquestes rutes feien parar esment en elements 
que ens són habituals i en els quals no ens solem fixar, com ara les inscripcions de les llindes d’algunes portes 
i altres detalls ornamentals en façanes del Barri Vell. Les visites finalitzaven a l’església, i en la del dissabte 
29, el rector, Narcís Ponsatí, s’encarregà personalment de descriure d’una manera molt amena els diversos 
estils que configuren l’edifici parroquial, com havia fet en la prèvia del 29 de març. 

I el 30 d’agost, coincidint amb la data del document de l’any 959, Diana Canals anuncià altres actes previs-
tos, com ara més visites guiades (alguna a la Vall), conferències, concurs de fotos i vídeos, gimcana familiar 
i exposició de fotografies i objectes antics, per a la qual demanà la col·laboració de tothom qui pugui aportar 
material de tot tipus. Seguidament l’alcaldessa, Marta Payeró, presentà el projecte «Viure al poble, viure a 
Verges», subvencionat per la Generalitat de Catalunya amb fons europeus, que pretén dinamitzar el teixit social, 
econòmic i cultural vergelità per retornar a Verges la condició de capitalitat de què ja gaudia en l’edat mitjana 
i que amb els anys ha anat deixant de banda. Així, els diners d’aquesta subvenció i d’altres més petites que 
també s’han aconseguit, es destinaran a conservar el patrimoni natural i cultural, millorar infraestructures de 
serveis, recuperar i potenciar la ciutat medieval i reformar l’eixample. Les actuacions, que duraran quatre anys, 
tenen quatre fases: 1) remodelació de la plaça Major (ja iniciada); 2) recuperació de la ciutat medieval i creació 
d’una petita oficina d’informació als baixos de l’Ajuntament; 3) condicionament del carrer Major; 4) condiciona-
ment del carrer dels Bous. Segons la cap municipal, totes aquestes millores han de generar activitat comercial 
i turística, que a llarg termini permetran que els joves tinguin oportunitats laborals sense moure’s del poble, 
on actualment hi ha una quarta part de població jubilada. El projecte, recollit en un quadern, és a l’Ajuntament 
i el pot consultar tothom qui ho vulgui. També se n’ha fet arribar un exemplar al Casal de Jubilats.

Tots els actes acabaren amb un pica-pica i el brindis proposat per Vega: «Pels 1050 anys passats i pels 1050 
que vindran!». I és que la cultura no ha d’estar pas renyida amb els bons costums.

M. S.

ENGEGUEN ELS ACTES DEL 1050è ANIVERSARI

Les festes de carrers a l’estiu, organitzades pels corresponents veïns, són tot un èxit: cada any són més els 
qui s’animen a fer-ne. Aquest any s’hi van apuntar nous carrers, com el dels Cargols o els de les dues urba-
nitzacions, d’altres van repetir com  el carrer dels Bous que la van fer l’1 d’agost o el carrer del Progrés (14 
de juliol), o el de la Davallada (29 d’agost). I no ens podíem oblidar de la més antiga, la que els veïns del nucli 
antic fan el primer dissabte de Juliol.

Respecte a la Festa del Carrer dels Bous, ja van per la segona edició. Segons ens ha explicat Teresa Deu-
lofeu, l’estiu passat totes les famílies portaven menjar (pasta, truites de patates, etc.). Enguany van decidir 
que l’1 d’agost seria una bona data i van fer amanides, pollastre, botifarra i un pastís de tonyina boníssim; per 
postres, coca de xocolata i maduixa, i un tast de te verd del Marroc.

Com l’any passat, des d’aquí tornem a animar la gent de Verges a organitzar festes als seus carrers.

J. C.

FESTES DE CARRER
II FESTA DEL CARRER DELS BOUS
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El dia 13 de setembre del 2009 Arenys de Munt va 
iniciar les consultes independentistes que des de 
llavors s’han prodigat per tot el país. Verges també 
s’hi ha sumat, per iniciativa d’un grup de vergelitans 
que des del primer moment van pensar d’afegir-se 
al moviment generat.

Així, el 30 d’octubre es va celebrar una as-
semblea informativa per a la consulta popular a 
Verges sota el lema «Vine, participa i decideix». 
L’assemblea comptà amb la presència de més 
d’una trentena de persones.

Un cop la gent informada, el 5 de novembre es 
va celebrar l’Assemblea Constituent, amb l’assis-
tència de vint-i-vuit persones. Aquest dia es donà el 
tret de sortida cap a la consulta popular, en aprovar 
la constitució de l’Assemblea Vergelitana per la 
Independència (AVI).

Tot seguit es van triar les comissions i la junta 
per a donar cos a l’assemblea, i al final es votà la 
data per a fer la consulta i va ser escollit el dia 13 
de desembre.

Es van organitzar tot un seguit d’iniciatives per a 
fer arribar a la població la importància de participar 
en la consulta, entre les quals destaquem una 
xerrada informativa al Casal de jubilats i un acte 
informatiu públic, moderat per Lluís Poch, que va 
comptar amb les intervencions de Vicent Partal, 
Pep Riera i Lluís Llach. 

El 13 de desembre, doncs, es va celebrar a la 
vila de Verges la primera Consulta Popular per la 
Independència i els ciutadans van votar responent 
a la pregunta següent: «Esteu d’acord que la nació 
catalana esdevingui un estat de dret, independent, 

ASSEMBLEA
 VERGELITANA

 PER LA 
INDEPENDÈNCIA

democràtic i social, integrat en la Unió Europea?»
La jornada consultiva va transcórrer amb un nota-

ble to festiu, amb actuacions musicals, titelles, una 
xocolatada i un dinar popular. Un cop fet l’escrutini, 
es varen publicar els següents resultats:

Nombre d’electors: 1030
Nombre de participants: 496 (48,16%)
Vots afirmatius (SÍ): 456
Vots negatius (NO): 20
Vots en blanc: 20
Vots nuls: 0  

J. J. V.

Vicent Partal, Lluís Poch, Pep Riera i Lluís Llach durant la xerrada 
informativa de la Consulta Popular per a la Independència

Assemblea constituent de l’AVI
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La Coral Vergelitana ens ha fet un regal sonor molt especial per 
celebrar santa Cecília, patrona dels músics, i també per recordar 
que Verges és un poble que té una llarga història i una interessant 
contribució a la música. Entre els actes que commemoren el 1050è 
aniversari del nom de Verges, hem gaudit d’aquest concert, que 
inclou diverses peces fetes per vergelitans.

L’església, el nostre auditori de luxe, es va tornar a omplir per a 
sentir aquest grup de cantaires, aquesta coral rejovenida que sap 
reunir els amants del cant. La coral, dirigida per Ramon Joanmiquel,  
ha presentat un repertori impecable, que demostra treball i una 
il·lusió per a fer concerts cada vegada millors.

El programa va començar amb L’Aplec de l’Aliança, de Joaquim 
Ferrer, una sardana que feia ballar peus per sota dels seients de 
l’església. El so de la tenora encetava les primeres notes de Terra 
de vent, amb lletra de Maria Perpinyà. Desprès la rítmica sardana El 
cavaller enamorat, de Joan Manén, seguida per les emocions que 
ens desperten les cançons de Lluís Llach; alguns tancant els ulls, 
uns altres portant la mirada cap endins, tots cantant junts L’estaca. 
Bons moments de música compartida.

MILA DEL POZO 

CONCERT DE SANTA CECÍLIA




