
L’editorial a.IAS, 
amb el suport de 
Fundació Caixa de 
Girona i agafant 
una idea de Xavier 
Valls, ha editat el 
títol Gent que ha 
deixat petjada dins 
la col·lecció «Fent 
Camí».

Es tracta d’una 
edició molt pulcra, 
amb paper de quali-
tat, fotografies ben 
escollides  i textos 
curts i fàcils de lle-
gir, que pretén fer memòria d’uns quants perso-
natges de les comarques gironines que d’alguna 
manera varen excel·lir dins els respectius àmbits, 
fins a convertir-se en un referent col·lectiu. Els 
escollits són l’escriptora «Víctor Català», el perio-
dista «Gaziel», els polítics Francesc Cambó, Josep 
Irla i Josep Pallach, l’escultor Josep Clarà, el músic 
Xavier Cugat i el cardenal Narcís Jubany. 

La figura de Francesc Cambó és glossada per 
un polític afí actual, Josep Antoni Duran i Lleida, 
i el nostre company i col·laborador de País Petit, 
Salvador Vega, amb un precís i reduït text, con-
creta les essències del poble que va veure néixer 
Cambó, alhora que posa el lector en solfa perquè 
s’endinsi en l’ambient vergelità. 

És una llàstima que, atès el caràcter no comer-
cial de l’edició, aquesta obra no es pugui comprar 
a les llibreries.

QUICO FERRER

GENT QUE HA DEIXAT PETJADA

HISTÒRIA DEL TEATRE CATALÀ:
1. DELS ORÍGENS AL 1800

L’editorial Arola, una petita empresa familiar de 
Tarragona, la mateixa que ha publicat fa pocs 
mesos Verges, la Processó: arrels cap al futur, va 
publicat a principis d’any el primer volum d’una 

magnífica Història del teatre català, del professor 
i crític teatral Francesc Massip. I si encapçalo la 
ressenya parlant de l’editor, és perquè Arola deu 
ser ja una de les poques editorials que creu en el 
teatre català. Quina altra empresa catalana pot 
presumir de tenir una col·lecció de teatre que 
vagi publicant originals en la nostra llengua? És 
curiós, però devem ser el país del món on es 
llegeix més poc teatre, tot i tenir un teatre pro-
fessional admirat arreu i digníssimes companyies 
d’afeccionats en cada poble, vila o ciutat.

En el terreny ja de la filologia, ningú com 
Francesc Massip no ens podia oferir una obra 
tan ben documentada i amena. Fins ara qui volia 
tenir una visió sumària del nostre teatre antic no 
tenia més remei que consultar un gran nombre 
d’articles i petits llibres, escampats ací i allà. 
Massip aconsegueix la síntesi de tots ells i ens 
presenta en aquest primer volum una història 
del teatre que va des del substrat gairebé ignot 
dels darrers temps de l’Imperi Romà fins al final 
de l’Antic Règim.

El lector de País Petit segurament recordarà la 
ressenya que vaig fer sobre el llibre de Francesc 
Massip El baile: conjuro ante la muerte, on deia 
que el capítol sobre la Dansa de la Mort de Ver-
ges era probablement la millor visió de la dansa 
que mai s’havia publicat. En aquest nou llibre, 
Massip ens fa una història del teatre català i, 
en una obra tan extensa, la Processó i la Dansa 
de la Mort hi tenen també el seu raconet. I no 
solament la Processó de Verges, sinó tot el te-
atre tradicional i popular, que sempre és el gran 
oblidat de les obres científiques.

En resum, per 23 € podem adquirir una obra 
de consulta, equilibrada, rigorosa i també de 
bon llegir, plena d’imatges que il·lustren aquesta 
passejada pel te-
atre català antic, 
que no hauria de 
faltar a la llibreria 
dels bons amants 
del teatre i de la 
literatura cata-
lans.

JORDI ROCA I
ROVIRA
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L’Institut d’Estudis del Baix Empordà, en celebrar 
el 25è aniversari, ha dedicat aquesta Miscel·lània 
Lluís Esteva al qui fou el seu fundador. L’obra va 
ser presentada a Sant Feliu de Guíxols el 30 de 
desembre del passat 2006.

El volum comprèn, entre d’altres, un article de 
30 pàgines, titulat «L’antic castell de Verges (se-
gles XII-XIX)», del nostre company i col·laborador 
Salvador Vega i Ferrer, historiador vergelità i 
–si ens permet la llicència– incansable ratinyol 
d’arxiu.

Amb aquest acurat estudi, que omple un buit 
en la història vergelitana, l’autor crea una eina per 
a facilitar futures recerques. Ell mateix ho diu: 
«Ras i curt, de la prehistòria i antiguitat de Verges 
no en sabem pràcticament res.» Així, després 
de plantejar les diferents opinions sobre l’origen 
del topònim Verges i exposar-nos tres dels sig-
nificats del mot castell (perímetre emmurallat, 
totalitat d’un terme i edifici concret), fa un repàs 
de l’evolució històrica de la població, de manera 
francament amena i entenedora, i explica, amb 
els corresponents documents de l’època que en 
donen fe, les successives transformacions de 
l’antic castell en el sentit d’edificació, del qual 

avui podem veure únicament les restes d’un 
mur: la paret nord de l’Ajuntament. 

Volem destacar la importància de l’estudi de 
Vega per la malaurada dispersió de documen-
tació i la manca, fins ara, d’un treball ampli al 
respecte. De la Processó i la Dansa de la Mort 
ja en tenim algunes obres editades; ara bé, on 
trobem la història de Verges? Per acabar de fer 
més planera la tasca d’investigació a estudiants 
i estudiosos del tema, l’autor ens obsequia amb 
un extens recull bibliogràfic on pouar.

En definitiva, és un títol que no pot faltar en 
cap de les nostres biblioteques, ja que ens ajuda 
a conèixer un xic més la trajectòria històrica de 
Verges.

MÀRIAM SERRÀ
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Amb el volum dedi-
cat a l’Alt Empordà 
s’inaugurava l’any 
2000 la col·lecció 
«Història de les co-
marques gironines», 
endegada per la Di-
putació de Girona. 
Des d’aleshores han 
aparegut els volums 
corresponents al Pla 
de l’Estany (2000),  
al Gironès (2002) i, 
des del setembre del 2006, comptem amb el 
volum dedicat al Baix Empordà, coordinat per 
Concepció Saurí i Santi Soler. Seguint la línia de 
la col·lecció, es tracta d’una obra de síntesi que 
abraça un ampli espectre cronològic i temàtic, 
escrita amb rigor científic però en un llenguatge 
planer i entenedor per a tothom, cosa que la 
converteix en un llibre molt recomanable per a 
tots els qui, sense ser especialistes en temes 
d’història, senten una profunda curiositat i un 
gran interès per conèixer a fons la comarca on 
viuen. Al final del volum s’hi inclou una extensa 
i exhaustiva bibliografia comentada, així com 
un índex toponímic i un índex antroponímic, 
eines que sempre són molt d’agrair en obres 
d’aquestes característiques. Per cert, el capítol 
que s’ocupa del  segle XIX és obra del nostre 
convilatà Genís Barnosell.

SALVADOR VEGA

La revista Gavarres, 
que encara que el 
seu títol no ho de-
noti estén també el 
seu àmbit d’interès 
a la zona del Baix Ter 
i del Montgrí, dedica 
el dossier del núme-
ro 11 (primavera-
estiu 2007) al tema 
«plaça i mercat». 
Negociants, placers, 
pagesos i marxants 
expliquen les seves vivències, les d’aquells 
temps i les de l’actualitat. A mig camí entre la 
història, l’antropologia, la literatura  i gairebé dirí-
em que l’etnografia, per les pàgines de Gavarres 
desfilen una munió de personatges que tenen en 
comú el fet de dedicar-se –o haver-se dedicat– a 
activitats relacionades amb els mercats. L’article 
titulat «Dues generacions de marxants», fet per 
un servidor, recull les peripècies d’en Ciset Mir 
i la Pili Gómez quan, fa quaranta anys, s’embar-
caren a fer mercats per aquests móns de Déu, 
i parla també de les inquietuds i els neguits que 
els seus continuadors, en Melcior Santos i la Pili 
Mir, han de superar avui dia per a adaptar-se con-
tínuament a un públic i una moda en permanent 
canvi. Els qui que encara no conegueu la revista, 
ara teniu una bona excusa per a apropar-vos-hi. 
Segur que us enganxarà!

SALVADOR VEGA

JAUME DARNACULLETA LLORENS

Disseminat
Tel. 972 78 03 10 - 972 78 08 29

VERGES (Girona)
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Sens dubte, a hores d’ara la immensa majoria de 
lectors de País Petit coneixeu ja el llibre Verges, la 
Processó: arrels cap al futur, que el nostre convi-
latà Jordi Roca, conjuntament amb els fotògrafs 
T. Soriano i R. López, ha tret a la llum aquesta 
passada –i intensíssima– primavera vergelitana. 
Diríem que es tracta d’un llibre necessari. Calia 
una síntesi estètica, històrica i antropològica de 
la nostra Processó del Dijous Sant. Calia, des de 
fa molt temps, posar per escrit i il·lustrar gràfi-
cament qui som, d’on venim i cap a on anem. 
La selecció de fotografies que constitueixen la 
primera part del llibre és absolutament formidable 
i aclaparadora, amb imatges de gran contingut ex-
plicatiu i alt voltatge emotiu. Són unes fotografies 
per a mirar i admirar, però també per a escoltar 
i per a sentir. Tenen –segur que això tots ho heu 
advertit– l’estrany poder de retornar-nos a les 
íntimes sensacions que produeix la Processó en 
cada un de nosaltres. 

Quant als textos, per raons d’espai, comentaré 
tan sols algun dels aspectes que considero més 
interessants i innovadors del treball d’en Jordi. 
Primerament en remarcaria el subtítol. Penso que 
arrels cap al futur expressa amb molt d’encert la 
idea fonamental –i aparentment paradoxal– que la 
tradició no és una cosa fossilitzada, encarcarada i 
inamovible, sinó que, ben al contrari, una tradició 
sobreviu precisament en la mesura en què és 
capaç de canviar i d’anar-se adaptant als temps.

VERGES, LA PROCESSÓ: 
ARRELS CAP AL FUTUR

Des d’aquest punt de vista prenen tota una altra 
dimensió aquells canvis, modificacions i evoluci-
ons que la Processó de Verges ha experimentat 
al llarg dels segles i que en Jordi «Gelà» ha sabut 
resseguir amb la paciència d’un arqueòleg. Per 
primera vegada tenim a les mans un treball que, 
sense oblidar el paper fonamental que té en la 
nostra Processó la Dansa de la Mort, fa justícia a 
d’altres elements, no tan espectaculars si voleu 
però igualment imprescindibles per a ser qui som 
i arribar on som. Em refereixo, per exemple, a la 
Processó Vella, a la Processó dels Petits i a la im-
portantíssima tasca renovadora que portà a terme 
el mai prou ben ponderat Carles Perpinyà. Tots tres 
punts són tractats amb detall en el llibre i per fi 
algú els atorga la dignitat que mereixen. Igualment 
penso que és un encert remarcable d’en Jordi el 
fet de plantejar i matisar el fort component que 
l’ètica i l’estètica barroca –tan desconegudes 
encara per a la majoria d’estudiosos, amb hono-
rabilíssimes excepcions, com les de F. Massip i 
L. Kóvacs– té en la Processó vergelitana. Només 
des d’aquesta perspectiva es poden entendre en 
el seu just sentit molts aspectes que en el seu 
moment els folcloristes de torn van eludir d’ex-
plicar amb rigor i posaren al sac de les «reminis-
cències paganes medievals». L’anàlisi minuciosa 
de textos i simbologia de la Processó ens porta 
a conclusions menys simples i, de vegades, més 
problemàtiques. Però és així com avança el conei-
xement…, el vertader coneixement. I aquesta és 
per a mi la principal virtut d’aquest treball: no és 
un llibre mirall (d’aquells que només retornen al 
lector una ingènua imatge d’autocomplaença); és 
un llibre problema, d’aquells que realment valen 
la pena perquè presenten nous punts de vista, 
plantegen noves hipòtesis i obliguen a repensar 
les coses i a filar més prim.

En definitiva, parlem d’un excel·lent treball 
que és recomanable llegir (i rellegir) amb tots els 
cinc sentits. Sens dubte, és la millor síntesi que 
existeix ara per ara sobre la Processó de Verges; 
un autèntic regal que, com diu el tòpic, val molt 
més del que costa.

SALVADOR VEGA
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Recentment han sortit a la llum les actes de les 
jornades «Documentació notarial i arxius. Els 
fons notarials com a eina per a la recerca his-
tòrica», celebrades a l’Arxiu Històric de Girona 
els dies 5 i 6 d’octubre del 2006. El llibre és 
estructurat en diversos apartats, el primer del 
qual recull les quatre ponències de prestigiosos 
historiadors, com són Mayans, Guilleré, Gifre 
i Congost, que des de diverses perspectives 
analitzen la importància i les possibilitats dels 
fons notarials per a la recerca històrica. Una 
segona secció inclou les catorze comunica-
cions presentades per diversos estudiosos i 
investigadors, que presenten resultats concrets 
de les seves respectives recerques, les quals 
abracen temàtiques i èpoques ben diferents. 
Un darrer apartat comprèn quatre experiències 

DOCUMENTACIÓ NOTARIAL 
I ARXIUS

innovadores endegades per professionals de 
l’arxivística. En conjunt, el llibre va adreçat a 
un públic especialitzat, però és indubtable que 
els curiosos i diletants de la història hi trobaran 
valuosíssimes informacions i reflexions. Un 
servidor, conjuntament amb l’amic David Moré, 
arxiver municipal de Tossa, va presentar-hi la co-
municació titulada «Sanitat i higiene pública als 
segles XVII-XVIII. Alguns exemples empordane-
sos», que tracta sobre els recursos i estratègies 
de les societats de 
l’Antic Règim per a 
afrontar la propaga-
ció de pestes, epi-
dèmies i caresties. 
Als vergelitans els 
agradarà saber que 
alguns dels exem-
ples que s’hi apor-
ten procedeixen de 
la nostra vila.

SALVADOR VEGA
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