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R e s s e n y e s

«Drogues: del mite a la realitat», amb el 
Dr. Xavier Majó
Sentir a parlar qui entén de temes que són tan pre-
sents sempre és interessant, tot i que en aquest cas 
molts hi vam anar pensant que no era un tema que 
ens toqués directament. Aquí comença el mite! La 
realitat és que les drogues, substàncies que alteren 
la consciència i produeixen plaer, formen part de la 
vida quotidiana de tothom; dependrà però, de com 
les consumim que es tornaran un risc. La tendència 
compulsiva a repetir ens pot portar molts problemes, 
i tot això ens ho deien referit al consum d’alcohol i 
de tabac. En som prou conscients, que també són 
drogues?

Un altre apartat, molt preocupant, és el del con-
sum que en fan els joves. Alguns, immersos en la 
festa i l’oci, recorren a més a més a altres subs-
tàncies –que poden ser depressores, estimulants 
o al·lucinògenes– per mantenir-se a l’alçada de les 
circumstàncies, per no quedar enrere en la conducta 
del grup. Comença el risc. Si és molt gros, cal buscar 
ajuda dels professionals: psicoteràpia, sovint acom-
panyada de fàrmacs.

Per acabar, anem més enllà per constatar que la 
nostra societat dinamitza addiccions conductuals (el 
joc, el sexe, comprar, internet...), que, com les altres, 
hem d’afrontar, reconeixent que porten riscos i que 
és possible preveure’ls amb una mica d’atenció. I 
encara més si se sumen conductuals i químiques: 
cocaïna + alcohol + joc, cocaïna + sexe...

Aquesta és la realitat! Tenir-ho present significa 
impedir moltes històries doloroses.

Els que hi érem vam agrair una dosi de bàlsam 
quan el Dr. Ferrer va acabar dient: «La Processó de 
Verges és la més gran de les addiccions.» 
Quanta raó que té!

Com ensenyar els nens a menjar
Per primera vegada, en els Diàlegs podíem repetir plat 
amb un dels millors dissertadors de què hem gaudit: el 
Dr. Eduard Estivill, que aquest cop venia acompanyat 
de la Dra. Montserrat Domènech per parlar-nos de 
l’adquisició dels bons hàbits del menjar.

El tema del comportament humà respecte a un 
acte tan quotidià com la menja ha estat motiu de 
reflexió de metges, psicòlegs, pedagogs, dietistes, 
etc., de totes les tendències i èpoques. Des del 
moralitzador Com usar bé de beure e menjar, que 
el predicador gironí Francesc Eiximenis escrivia en 
el segle xiv, fins al llibre de divulgació científica que 

anunciava el doctor Estivill i del qual ens va fer un 
bon tastet al llarg de la conferència.

Ens va parlar de la importància d’adquirir bons 
hàbits en el menjar des de petits, perquè les conse-
qüències de no fer les coses bé es poden arrossegar 
tota la vida i en molts casos comportaran situacions 
de gran risc. Va donar una explicació científica, amb 
paraules col·loquials, de tot allò que fem bé i mala-
ment, i, encara que el tema se centrava en l’adqui-
sició dels bons hàbits per part dels nens, tots ens hi 
vam veure reflectits i vam aprendre que les bases 
del bon regiment de vida s’aprenen des de nadons 
però ens han d’acompanyar al llarg de tota la vida. 
Especialment instructives van ser les explicacions 
per a corregir les conductes dels pares respecte 
als fills amb arguments científics trets de la pròpia 
experimentació i de les descobertes biològiques 
més recents.

Després de gairebé tres quarts d’hora, que van 
passar com un sospir, el Dr. Estivill cedí la paraula 
a la Dra. Domènech, que va posar l’experiència de 
camp en les línies mestres que s’havien apuntat 
en la primera part. Van ser també molt interessants 
les estratègies que proposava per a vèncer les di-
ficultats que de manera quotidiana ha de resoldre 
a la seva consulta i que són molt més habituals del 
que hom es pensa. La major part de les solucions 
que proposava eren tretes del sentit comú, però el 
problema és que la major part de les vegades els 
pares estan tan capficats en el problema, que els 
arbres no els deixen veure el bosc i arriba el moment 
en què l’ajuda de l’especialista es fa imprescindi-
ble. L’objectiu, però, és trobar l’equilibri entre la 
radicalitat dels hàbits de la postguerra i la laxitud 
dels actuals, amb l’objectiu de desdramatitzar els 
problemes de conducta alimentària sense arribar a 

diàleGs de 
ComportAment humà

Xavier Majó i Josep M. Farré en el diàleg sobre les drogues
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Tenir una idea que agradi i que, a més, trobis un equip 
humà molt bo que t’ajudi a executar-la, avui dia és un luxe, 
i ho dic per experiència.

Per Setmana Santa del 2009, en observar una vegada 
més tot el moviment de dones que treballen per tal que 
la nostra Processó es pugui fer any rere any (cosidores, 
planxadores, actrius, àvies cuidant els néts mentre les 
mares i els pares assagen...), vaig pensar que no sempre 
els donem les gràcies com es mereixen. El següent pas va 
ser trobar el suport de gent tan interessant com la Susag-
na Ribas, la Dolors, la Noe, la Rosa, la Maria Elvira, la Núria, 
la Isabel, l’Anna, i buscar la col·laboració de l’Ajuntament 
i de l’Associació de la Processó; a partir d’aquí calia anar 
confeccionant un homenatge en forma d’exposició.

Ha estat un any de treball intens, de fer cartells per bus-
car material, de mirar, d’escoltar totes aquestes dones que 
en saben tant i que van ser les primeres a actuar... Quin 
deliri! Totes nosaltres amb cara de satisfacció, aprenent, 
descobrint vestuari de diferents èpoques, i tot amb un 
punt en comú: la cara d’orgull de pertànyer a un fet únic 
i que cada any es repeteix.

Va arribar el divendres 26 de març d’enguany, el dia de 
la inauguració, i no podem negar que els dies previs van 
ser de nervis i de moltes preguntes: Agradarà? Ho hem 
fet bé? Vindrà gent?

Sabeu, però? Us vull explicar un petit secret. Després 
d’aquestes preguntes, totes ens vam contestar: «És una 
exposició feta amb el cor i amb tota l’estimació, i ningú 
no ens pot treure els moments de descoberta que hem 
tingut.»

L’exposició va voler ser un recorregut en els anys dels 
diferents papers femenins, de la Processó petita, del 
vestuari, dels complements i de petites coses que potser 
alguns no recordàveu o no coneixíeu: estudis, escrits, 
complements, puntes, pintures i un llarg etcètera. Totes 
vam estar d’acord que tampoc no podíem oblidar la part 
reivindicativa, que es va reflectir en una gran pancarta que 
es podia veure a la sortida amb dos personatges infantils 
de la Mort i l’interrogant: Nen? Nena? Dos nens? Dues 
nenes? Aquest secret, de moment, ens el guardem.

Com a dones, no podem oblidar-nos de donar les gràci-
es a totes les que van treballar per aconseguir els primers 
papers, però tampoc no podem deixar que les més petites 
de cada casa perdin les cares d’admiració davant aquell 
paper que els agradaria fer de grans. Mentre hi hagi això, 
hi haurà Processó per a anys.

Per acabar, voldríem tornar a donar les gràcies –ara que 
no hi ha llàgrimes– a tothom que ens ha deixat material, 
fotografies, vestits, complements, escrits; a l’Ajuntament, 
a l’Associació, a l’Eduard, a en Fermí, a la Maria, a la Do-
lors; en fi, a tothom que ens ha donat suport en aquest 
petit homenatge.

susaNNa musTERa

lA proCessÓ 
Amb ulls de donA
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cedir les regnes de la convivència familiar 
a les criatures.

Una bona dosi de preguntes del públic 
que omplia la meitat de la polivalent, i que 
la parella de conferenciants van resoldre a 
cor què vols cor què desitges, van servir per 
a cloure la penúltima sessió de les previstes 
per al primer semestre d’aquest any. 

I una darrera reflexió sobre el cicle de 
conferències: s’ha vist una disminució 
alarmant d’assistència a les darreres 
sessions, cosa que pot fer repensar als 
organitzadors si paguen la pena tants 
d’esforços com cal fer per a portar a 
un petit poble de l’Empordà els millors 
especialistes del país en els temes que 
es tracten. De vegades no sabem prou bé allò que 
tenim, i la mandra de sortir al carrer pot més que el 
valor del que ens perdem. És veritat que en aquest 
primer semestre del 2010 hi ha hagut moltes més 
activitats del que és normal, però també cal dir que 

han estat totes d’un altíssim nivell i que seria fantàstic 
si es poguessin mantenir.

Rosa maRia llauRó (ioia)
JoRDi RoCa i RoViRa

7a sessió dels diàlegs amb Josep M. Farré, Eduard Estivill i Montse Domènech
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En el marc de les diverses activitats que enguany 
es fan en commemoració del 1050è aniversari del 
primer esment documental de Verges, l’Ajuntament 

va organitzar el pas-
sat mes de gener un 
cicle de conferències 
sobre la història del 
poble. Partint d’un es-
quema més que clàs-
sic (antiguitat, èpo-
ca medieval, època 
moderna, època con-
temporània) i d’una 
intenció eminentment 
divulgadora, l’objectiu 
era mostrar als verge-
litans la profunditat i 
dimensió de la seva 
pròpia història, una 
gran desconeguda en-
cara, que va molt més 

enllà de quatre tòpics i d’alguns fets que la majoria 
de vegades no passen de ser pures anècdotes.

La primera sessió va anar a càrrec de l’arqueòleg 
Ferran Codina, que ens va parlar de les troballes fetes 
a les sitges romanes que ell mateix va descobrir quan 
es feien les obres del carrer de la Pau. A més de con-
textualitzar amb molta claredat el jaciment vergelità 
dins el procés general d’expansió i domini romà a la 
Mediterrània, Codina va informar de la recuperació 
d’alguns materials que pertanyen al final del període 
ibèric, cosa que ens parla de com l’arribada dels ro-
mans va engegar un accelerat procés d’enculturació 
que acabaria diluint el món ibèric.

Per a parlar-nos de l’època medieval, vam comptar 
amb un conferenciant «de luxe». Joan Badia-Homs, 
president de l’Institut d’Estudis del Baix Empordà, és 
segurament el màxim coneixedor de l’arquitectura 
medieval empordanesa i rossellonesa, i n’és també el 
més ferm i persistent defensor i divulgador. La seva 
conferència va consistir en un repàs dels principals 
elements arquitectònics que podem admirar als po-
bles del nostre entorn, en què ens va descobrir les 
autèntiques meravelles que tenim a tocar de casa. 
En clau estrictament vergelitana, destacaríem de la 
intervenció de Badia-Homs la comparació que va fer 
entre el parament dels murs de l’església de Sant 
Pere de la Vall i les característiques constructives 
del mur nord de l’actual Ajuntament (única resta que 

conservem de l’antic castell de Verges). Queda clar 
que són obres coetànies, que es poden datar entre 
els segles x i xi, és a dir, que pertanyen al mateix 
moment en què algú va escriure per primera vegada 
en un pergamí el mot Virgines referit al nostre poble, 
ara fa 1050 anys.

La xerrada sobre època moderna (s. xvi-xviii) va 
anar a càrrec d’un servidor, ajudat i assistit en tot 
moment per l’amic Josep Cots, que es va ocupar 
d’enriquir l’exposició amb la lectura de diversos 
textos. La sessió es va plantejar com una mena de 
vol panoràmic que pretenia oferir algunes pistes 
sobre l’estructura política, demogràfica, econòmica, 
social i cultural de Verges durant aquell període. Com 
calia esperar, l’amplitud de la temàtica i la limitació 
del temps disponible van obligar a acabar el vol en 
una mena d’aterratge d’emergència. Havíem tingut 
temps, però, d’explicar la diferència entre baronia 
i batllia, de parlar de com es governaven aquestes 
entitats i de repassar el nombre d’habitants que tenia 
el poble, com es deien, a quins oficis es dedicaven i 
quines xotragades van patir, i de com es repartia –tan 
desigualment!– la terra i la riquesa, i de com, sense 

1r CiCle de ConferènCies 
«verGes 1050»

Ferran Codina en la primera con-
ferència sobre la història de Verges

Salvador Vega, també ponent d’una de les sessions, 
presentant el conferenciant Ferran Codina

R e s s e n y e s
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«[...] la dansa de la mort de Verges mostra al públic 
l’hora de la mort i les cendres del futur. I sempre, 
quan s’acosta, la dansa arriba d’esquena, sense 
ensenyar el rostre.» Així ens parla Joaquim Raba-
seda de la Dansa de la Mort en l’article Una mica 
més de temps abans la mort no salti, publicat en la 
revista L’Avenç, número 356, del mes d’abril. I ens la 
compara amb «[...] l’engranatge perfecte i mecànic 
de les figures d’un rellotge astronòmic». Seguint 
l’analogia, ens podem imaginar un grup d’esquelets 
avançant tot girant i fent salts, ara cap aquí, ara cap 

allà, d’una manera sincronitzada, seguint el ritme 
monòton del tabal. L’article, però, va molt més enllà 
d’una simple descripció del que l’espectador més o 
menys informat pot veure i valorar cada Dijous Sant. 
Rabaseda fa una anàlisi molt detallada de la Mort, 
emprant una terminologia musical que relaciona 
amb molt encert els salts, els girs, els moviments, 
el temps, el ritme, la simbologia i els missatges que 
conformen tot el conjunt.

A la segona part del text hi trobem un aprofundi-
ment en el ritme i la seva interpretació: el compàs 
que segueix el tabal, el temps, la durada dels tocs, 
així com una interessant comparativa de com ha 
evolucionat l’execució del nostre conegut pam..., 
pam, pam... Arran d’un treball de camp fet el 2001, 

unA miCA més de temps 
AbAns lA mort no sAlti

el riu i tota la xarxa de recs, canals i branques, Verges 
no hauria estat mai Verges, i de com la Dansa de la 

Mort no és ni medieval ni pagana, sinó plenament 
barroca i profundament catòlica, i de com l’urbanis-
me ens explica també la nostra història, i de com... 
(aterratge forçós).

La cloenda del cicle va ser a càrrec del també 
vergelità Genís Barnosell, professor d’història con-
temporània a la UdG, que va fer una esplèndida 
síntesi de la nostra història més recent. Dels diversos 
aspectes que va tractar, en destacaríem l’anàlisi del 
procés històric que va deixar Verges al marge dels 
corrents industrialitzadors que des del darrer terç 
del segle xix van donar tant d’impuls econòmic a 
bona part de la comarca. El caràcter eminentment 
agrícola i ramader que Verges ha tingut fins abans 
d’ahir té, doncs, unes causes històriques. També va 
ser molt interessant el repàs de la creació i evolució 
de diverses infraestructures, el pont –o, més ben dit, 
els ponts– sobre el riu Ter i les dues carreteres que 
creuen Verges, sense les quals no es pot entendre 
la història recent del nostre poble. La profusió de 
material cartogràfic i fotogràfic que van acompanyar 
la conferència, i la claredat amb què es va expressar 
el ponent, van arrancar entre els assistents una infi-
nitat d’elogiosos comentaris.

No podem acabar aquesta ressenya sense fer re-
ferència al factor més important del cicle: el públic. 
És molt grat poder remarcar la notable concurrència 
que hi va haver en totes les sessions. Aquest és un 
signe inequívoc de «set d’història», i no han estat 
poques les persones que en un moment o altre ens 
han assenyalat la conveniència de donar continuïtat 
a aquesta mena de xerrades; però això ja són figues 
d’un altre paner. 

salVaDoR VEga
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Genís Barnosell

Joan Badia-Homs
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una recerca en el marc de l’Inventari del Patrimoni 
Etnològic de Catalunya, l’autor ens descobreix com 
el ritme del tambor de la Mort no ha estat sempre 
igual. I és cert que, en un altre temps, després del 
darrer toc, es trigava més a tornar a saltar, a tornar 
a agafar embranzida per a iniciar de nou el primer 
salt; d’aquí ve el títol de l’article. La causa d’aquesta 
diferència és, al meu entendre, ben evident: els 
canvis de tabaler. No ho feia igual en Mateu Feliu, 
que en Joan Ferrer (Jhonis), que el qui signa aquest 
escrit. Però, malgrat tot, els uns i els altres intentem 
interpretar el pam..., pam, pam que hem sentit tota 
la vida més o menys ràpid, més o menys lent, més 
o menys exacte. I de ben segur que, la majoria dels 
de Verges mateix, no arribem a apreciar-hi diferències 
significatives. Doncs bé, Joaquim Rabaseda i altres 
investigadors sí que han localitzat inexactituds i 
variacions, que són descrites i valorades en l’article 

de L’Avenç no pas com a crítica, ans al contrari: sen-
zillament exposen la seva anàlisi i les conclusions a 
les quals arriben.

No cal dir que el contingut d’aquest article, com a 
tabaler actual de la Mort, em va cridar especialment 
l’atenció, i m’ha sorprès gratament que algú s’hagi 
fixat amb tant detall en aquesta nostra Dansa.

Tot plegat m’ha portat a algunes reflexions i en 
voldria remarcar una. Vaig fer de Platet amb en Mateu 
tocant el tambor i en Jhonis fent de Dalla. En Jhonis 
va agafar el relleu d’en Mateu; segurament –no li ho 
he preguntat– ni se’n van parlar, de com ho havia de 
fer per a tocar el tabal de la Mort. Jo vaig prendre el 
relleu d’en Jhonis, i tampoc ens en vam parlar. Però 
tots tres –i els qui ens van precedir– hem tocat el 
ritme de la Mort «com sempre», tal com l’havíem 
sentit i viscut de petits, de més grans o quan ballà-
vem. I no ho hem fet en cap cas ni millor ni pitjor, sinó 
cadascun amb el seu estil i amb la seva manera de 
fer i d’entendre la Dansa de la Mort. I aquest fet ha 
provocat alteracions que, en petites dosis i de manera 
natural, fan que aquesta nostra Mort segueixi viva i 
canviant al llarg del temps. He pogut escriure’m amb 
Joaquim Rabaseda per a tenir un canvi d’impressions 
i, entre altres coses, coincidim a valorar positivament 
que la tradició sigui viva i que cada protagonista opti 
pels seus models i per les actituds que pensa que 
són millors.

Rabaseda acaba l’article dient: «[...] el ritme de la 
dansa de la mort de Verges no té res de simple.»

Des d’aquí vull recomanar la lectura dels articles 
que Rabaseda escriu en diverses publicacions, com 
ara L’Avenç, i remarcar les col·laboracions seves 
amb el Museu de la Mediterrània - Can Quintana; 
la darrera, en l’exposició Veus de la Mediterrània, 
inaugurada el mes de març i que restarà oberta fins 
al desembre.

alBERT CasaBó

Foto: Tino Soriano
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