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Com anunciàvem al País Petit 13, el 
dia 23 de gener al migdia es va fer a 
l’església de Verges la presentació del 
llibre Antologia de poemes, de Maria 
Perpinyà.

L’acte, tant pel seu contingut com 
per l’interès que va despertar, va 
sobrepassar la dimensió d’una pre-
sentació per a esdevenir un veritable 
homenatge a la poetessa vergelitana. 
D’entrada, la Coral Vergelitana va 
interpretar quatre peces, entre les quals destaquem 
Aplec de l’Aliança, de Joaquim Ferrer (en «Quim Gil») i 
Terra de vent, feta amb la lletra del poema homònim de 
Maria Perpinyà. Per homenatjar la nostra poetessa, es 
van sumar a la cantada alguns membres del Cor Indika, 
de l’Escala; de la Coral Anselm Viola, de Torroella de 
Montgrí, i del Cor País Meu, que també tenen Terra de 
vent en el seu repertori.

Després va ser l’hora de la presentació del llibre, 
amb parlaments de Lluís Muntada i Roger Costa-Pau 

presentACiÓ de l’«AntoloGiA de poemes», 
de mAriA perpinyà

(editors), Jordi Roca (autor de l’estudi 
crític sobre la poetessa), Genís Barno-
sell (nét de la Maria) i els representant 
institucionals Roger Zamorano i Marta 
Payeró. Tots ells varen destacar la 
importància d’haver recuperat per als 
lectors actuals els versos de Maria 
Perpinyà, i el públic els va agrair amb 
aplaudiments l’esforç editorial fet.

Per acabar, Mireia Casas (néta de la 
poetessa i cantant lírica) va homenatjar 

la seva àvia amb quatre cançons que, segons les seves 
paraules, «la Maria s’estimava molt»; entre aquestes 
destacaríem la que l’autor guixolenc J. M. Cervera va fer 
sobre el poema de Perpinyà Dansa de la Mort a Verges, 
que feia més de trenta anys que no s’havia sentit a la 
vila. L’acte es va cloure amb la peça de F. Mompou 
Damunt de tu només les flors, que d’una manera molt 
emotiva la Mireia va dedicar a la seva àvia.

J. R.

Amb tota la pluja que va caure els mesos de 
gener i febrer, era ben bé de lògica pensar que 
la diada de la Sopa seria passada per aigua. I així 
va ser; però, tossuts com som en aquest poble, 
la pluja no és motiu suficient per a quedar-nos 
a casa i «passar» de les nostres tradicions. La 
sopa, doncs, es va cuinar al camp de futbol i es 
va servir al Pavelló Municipal Pepita Palomeras. 
Afortunadament, el temps sí que va espantar 
alguna gent de fora, que no es va acostar a la 
vila, i alguns vergelitans van preferir menjar-se-la 
a casa; perquè el pavelló va quedar ple de gom a 
gom i no hi hauria cabut gaire ningú més.

Havent dinat, la Cobla La Cervianenca va oferir 
una audició de sardanes als assistents, que les 
van ballar com van poder en el poc espai que la 
gent que marxava anava deixant. No podem dir 
que el dia fos gaire lluït, però tothom va sortir 
content d’haver vençut els elements per a conti-
nuar una vegada més els nostres costums.

J. R.

lA sopA, 
pAssAdA per AiGuA
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El dissabte dia 20 de febrer es va celebrar el primer mercat 
ecològic a la plaça Major de Verges, on hi havia parades 
que venien productes totalment ecològics, és a dir, que 
en la seva elaboració no utilitzen cap producte químic. Hi 
havia parades de verdures, mel, pa, vi, sofregit, etc., i fins 
i tot s’hi va poder degustar una magnífica paella ecològica, 
elaborada amb productes del mateix mercat. 

Per a saber ben bé què era aquest mercat, vàrem tenir 
el goig de poder parlar amb Pere Pareta, que ens va dir 
que és un mercat de productes ecològics de productors 
locals, és a dir, tots de l’Empordà i la rodalia, i que fan els 
productes només amb components i mètodes naturals. 

També ens explicà que, encara que a Verges han començat ara, ja fa un any que fan aquests mercats en altres 
pobles, i ens acaba dient que a tota la seva família els agrada molt aquest menjar ecològic. 

Tant aquest primer mercat com els que l’han anat seguint, han tingut una gran acceptació per part dels 
vergelitans, que omplen la plaça de festa i alegria cada tercer dissabte de mes. 

J. C.

El 14 de març es va fer a la plaça Major la Trobada Infantil de Sardanes, 
en la qual varen participar diferents colles sardanistes de les comarques 
gironines, que van voler acompanyar els sardanistes vergelitans en la seva 
festa; entre aquestes, l’Agrupació Sardanista Escalenca Avi Xaxu, que 
organitzarà els actes de l’Escala com a Ciutat Pubilla de la Sardana 2010. 
Els sardanistes infantils, acompanyats pels seus monitors de grup, varen 
ballar tres peces, l’última, una sardana de germanor que en aquest cas 
portava per nom Cap de Creus, de Rafael Cabrisas. També el públic assis-
tent va poder ballar tres sardanes a la renovada plaça de Verges. L’acte va 
ser presentat per Albert Casabó i comptà amb l’acompanyament musical 
de la Cobla Osona.

J. C.

merCAt eColòGiC A verGes

trobAdA sArdAnistA infAntil
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El dissabte 13 de març es va celebrar per tercer 
any consecutiu un sopar al Mas Pi dedicat al Dia 
de la Dona Treballadora, que havia estat el 8 de 
març, quan la gran nevada va paralitzar bona part 
del nostre país. Aquest fet meteorològic va estar 
a punt d’impedir que es pogués fer el sopar el 
dissabte següent.

L’àpat va ser molt animat, i va comptar amb la 
participació d’una seixantena de dones. Havent 
sopat es va fer lliurament d’un obsequi a cada 
una de les assistents i, seguidament, un sorteig 
d’altres premis per a totes.

Com a participant en el sopar, i em sembla 
que en nom de moltes dones, voldria donar les 
gràcies a les organitzadores pel fantàstic treball 
que fan totes elles.  

D. P.

El 29 de maig al vespre es va 
presentar a Verges el llibre 
que ja ressenyàvem al País 
Petit anterior Viatge al país 
de l’Apartheid, del nostre 
col·laborador Isidre Pallàs. 

L’acte va comptar amb 
una assistència no gaire 
nombrosa, entre 30 i 40 

persones, però d’una gran varietat d’edats i orígens, 
i tothom molt sensibilitzat en el tema palestí, com es 
va poder comprovar en la roda de preguntes final.

Pau Gàlvez, representant de les associacions 
d’amistat amb el poble palestí,  va presentar l’acte, i 
tot seguit Isidre Pallàs va anar desgranant les expe-
riències que l’han dut a la publicació del llibre que es 
presentava. Les explicacions han estat bàsicament el 
comentari de les fotografies que il·lustraven la terrible 
situació que es viu a la Palestina actual, on els drets 
humans més elementals són vulnerats dia sí dia 
també. Per acabar l’acte, l’Associació Sòcio-Islàmica 
de Verges va oferir als assistents un te i uns pastissos 
típics de la seva terra d’origen, com tenen per costum 
d’obsequiar els convidats.

J. R.

El 19 de març, diada de Sant Josep i Dia del Pare, 
es va fer a l’escola Francesc Cambó de Verges 
la representació teatral de l’obra Quin dia tant 
bèstia, a càrrec dels alumnes de cicle mitjà. La 
representació, que va fer les delícies del públic 
assistent a l’acte, tracta d’uns misteris amb 
sorpresa per culpa d’una màquina inventada pel 
científic «doctor Josep Proveta». Aquesta obra, 
ambientada des de la prehistòria fins a les illes 
caribenyes d’Hawaii, ha estat escrita pels ma-
teixos alumnes, sota la direcció dels professors. 
L’enhorabona a tots!  

J. C.

El dimecres 7 d’abril els alumnes de 4t de l’es-
cola de Verges vam anar a plantar rosers a la 
Mota. Quan vam arribar, la terra ja estava preparada 
i tenia els forats fets. En Paco, en Manel i en Cosme 
ens van explicar com es plantaven. Ara us direm 
com ho vam fer:

Primer ens van ajudar a treure el roser del test 
perquè no ens punxéssim; després vam posar els 
rosers als forats i els vam omplir amb la terra, i, 
quan les arrels ja eren cobertes, anàvem aixafant-
la amb els peus. Els avis hi van posar l’adob mentre 
nosaltres escrivíem el nostre nom en una etiqueta 
per a posar-la al nostre roser. D’aquesta manera, 
cada nen tindrà un roser, i quan neixi alguna rosa 
la podrem donar a qui vulguem. De tant en tant, 
anirem a cuidar els nostres rosers i a treure’n les 
males herbes.

Ens va agradar molt, aquesta experiència.
Volem donar les gràcies a en Paco, en Manel i a la 

gent de l’AVI per donar-nos aquesta oportunitat. 
 
alumNEs DE 4T DE l’EsCola FRaNCEsC CamBó

iii sopAr de lA donA

presentACiÓ de «viAtGe 
Al pAís de l’ApArtheid»

teAtre A l’esColA

plAntAdA de rosers
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AFATRAM, l’Associació de Familiars d’Usuaris del Centre de Cultiu 
Tramuntana de Palafrugell, va organitzar una excursió a Verges. Aquesta 
activitat era perquè coneguessin una mica la història de la nostra vila 
i per a fer-hi una visita guiada, que va anar a càrrec de Salvador Vega i 
Josep Cots, els quals els van parlar de la part antiga de les muralles i 
dels personatges més il·lustres de la vila, com el polític Francesc Cambó 
i la poetessa Maria Perpinyà.

Després de la visita, anaren al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empor-
dà, per a acabar l’excursió a l’Estartit. Tot i que el temps no acompanyava, 
varen passar una diada molt agradable entre els vergelitans.

J. C.

Tots els qui vam néixer l’any 1940 (l’any de l’aiguat) aquest en complim setanta, i hem 
volgut celebrar-ho, juntament amb les nostres parelles, fent una excursió a Olot, Cam-
prodon i Setcases. 

El dia 6 de maig, a dos quarts de nou del matí, un autocar ens va recollir a tots i vàrem 
marxar cap a Olot per tal de visitar L’Art Cristià, al Museu dels Sants, un dels pocs tallers 
existents d’imatges religioses i de figures de pessebre. Tot seguit reprenguérem el viatge 
per anar al museu Isaac Albéniz de Camprodon i, a continuació, fer una visita pel poble.

El dinar va ser a Setcases, i a la tarda encara vàrem tenir temps d’aturar-nos de nou a 
Camprodon i entrar al Museu de la Retirada, sobre material de guerra abandonat a la vall 
de Camprodon durant l’èxode a França de les tropes republicanes.

I tot seguit, viatge de tornada cap a casa, després d’haver passat un dia molt feliç i tot esperant poder repetir l’expe-
riència en una altra ocasió.

l. C.

MIRA, ESCOLTA, AQUÍ TROBARÀS: COMPROMÍS, DEDICACIÓ, TRADICIÓ, CULTURA, TENACITAT, PASSIÓ, 
TREBALL, AMOR, ORGULL, FAMÍLIA, ESFORÇ, CONSTÀNCIA, EMPENTA, SATISFACCIÓ.

Seguint aquestes paraules, enganxades a les escales de l’Ajuntament, s’accedia a l’exposició La Processó 
amb ulls de dona, una exquisida mostra del paper de la dona en la Processó de Verges, moltes vegades massa 
amagat, des de la rereguarda, ben representada per una vella màquina de cosir que ha fet meravelles en el 
vestuari, fins a situacions de reconeixement públic, com entrevistes, articles, treballs o publicacions de dones, 
passant per objectes i fotografies de personatges femenins de diferents èpoques. El 26 de març, a les vuit del 
vespre, la cap municipal, Marta Payeró, afirmava que se sentia orgullosa d’inaugurar l’exposició no solament 
com a alcaldessa, sinó en la seva condició de dona. Tot seguit, el motor que havia impulsat un grup de dones 
a dur a terme el projecte, la incombustible Susanna Mustera, es desfeia en llàgrimes en explicar l’experiència 
viscuda, en un petit discurs en què no deixà de banda la influència d’un home, el seu pare, a l’hora d’estimar-
se la Processó. Tot plegat, una síntesi del que és una dona: força i tendresa.

m. s.

AfAtrAm orGAnitZA unA eXCursiÓ A verGes

CelebrACiÓ del 70è AniversAri

unA eXposiCiÓ Amb ulls i Cor de donA




