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Ressenyes

EL TEMPS QUE ORDENA LES PARAULES

L’editorial Siglantana, de novíssima creació, ens fa l’honor 
d’entrar al mercat amb un llibre que recull els articles de 
Josep Maria Farré i Martí publicats en la revista País Petit, 
titulat El temps que ordena les paraules. 

La voluntat d’aquests articles, penso, ha estat aglutinar 
les seves visions particulars del poble de Verges, on prenen 
un especial protagonisme les persones: d’allò que parla és 
de les persones; hem vist reflectides moltes vivències i fets 
en els seus articles. Les persones i els llocs són mostrats 
amb nom propi, amb una acurada amabilitat i una gentilesa 
que ens embolcalla a tots, sia per la coneixença de la gent, 
la nostra, sia pel coneixement del lloc i dels llocs que el 
formen, la vila de Verges.

Podria entrar en la valoració d’allò que tots trobem de 
conegut en el llibre del doctor Farré, la Placeta de Verges 
i, per descomptat, el món dels jueus –que cap forà no es 
confongui: no són cap reserva d’un antic call per enyo-
rança nostra d’altres temps de mixtures; és que en Josep 
Maria (excuseu-me, el doctor Farré) és un il·lustre jueu de 
la nostra Professó (normativament «processó»)–, o del regal 
que ens fa amb aquestes útils redaccions psicologicosoci-
als que tan bones poden ésser per al bon viure, i trobar les 
buscades respostes... Jo no vull parlar d’això, sinó del que 
descobreixo rere els seus articles, ara editats en aquest 
volum. 

Hi descobreixo una mena de Peter Pan ja en la maduresa 
de la vida; és com si el personatge de J. M. Barrie hagués 
madurat, hagués sobreviscut a la seva primera experiència, 
i ara, des d’aquesta maduresa, ens mostrés el seu món, 
que no és altre que el nostre, amb una gran experiència 
vital, amb una força que commou i ens porta a un estat 
d’esperança: esperar el pròxim escrit seu per continuar 
gaudint d’aquesta frescor que ens duu tantes coses noves 
i desconegudes. Jo hi trobo la sensibilitat en la forma d’al-
gú tan avesat a l’estudi de l’home i del seu ésser, que pot 
exposar les coses amb una gran sensibilitat. 

És clar que aquí hi ha parts de la nostra vida vergelitana, 
i també hi ha l’Esperança amb la seva bellesa silenciosa, 
en Liso amb la seva força i molt de vent a la flauta, en Ponç 
amb el seu silenci que ho diu tot, en Quico i la seva discreta 
manera de dir i de fer, en Vadó, els versos d’en Jordi Roca, 
la velocitat d’en Vidal i en Caifàs, i els jueus, i la Professó, i 
la Placeta, aquell món que era tot el món del petit Peter Pan 
–perdó, d’en Josep Maria Farré, el doctor Farré–. Llegiu-lo: 
paga la pena. 

ANDREU PÉREZ I MINGORANCE

VESPRES SOTA EL CAMPANAR: 10 ANYS 

Un estiu de fa més de deu anys, va començar a celebrar-se 
a Verges allò que anomenem «cinema al carrer». Van ser 
les regidores Concepció Nadal i Montse Rodà les qui van 
tenir la brillant idea d’organitzar aquesta sèrie d’activitats a 
la fresca durant les nits d’estiu. Sense saber-ho, estava nai-
xent en aquell moment el que alguns anys més tard es diria 
Vespres sota el campanar. 

Els Vespres sota el campanar van néixer l’any 2003 de 
la mà de l’Ignasi Auquer, regidor de Cultura, i del seu grup 
de treball. Des de l’inici, l’objectiu va ser clar: celebrar di-
ferents activitats gratuïtes per a petits, joves i grans durant 
les tardes i vespres d’estiu. Es pretenia que la gent pogués 
sortir de casa i gaudir d’espectacles musicals, de dansa, 
de teatre, d’una bona pel·lícula, d’activitats infantils, etc., 
sense haver de marxar del poble. 

Era una proposta atrevida, amb no gaire pressupost i que 
comportava molta feina per a tan poques mans. Però amb 
el pas del temps, gràcies a l’ajuda de gent que hi ha aportat 
el seu granet de sorra i a l’aposta clara de l’Ajuntament de 
Verges per dur-ho a terme, els Vespres han anat creixent 
i han tingut cada vegada més presència en la vida cultu-
ral del poble de Verges. Amb una assistència de públic 
notable i unes propostes de qualitat, podem dir que els 
Vespres sota el campanar s’han més que consolidat, fins 
al punt que aquest estiu passat arribàvem a les deu prime-
res edicions i ens feia una especial il·lusió celebrar aquesta 
efemèride. 

Verges sempre s’ha caracteritzat per ser un poble cultu-
ralment molt viu; poble de músics, de poetes, de cobles i 
orquestres... I els qui, d’una manera o altra participem en 
l’organització dels Vespres vam voler-los fer un petit home-
natge organitzant un Cap de Setmana Vergelità, un cap de 
setmana amb diferents concerts, conferències i rutes mu-
sicals amb l’objectiu de gaudir i de recordar totes aquelles 
persones que han deixat empremta en el món cultural ver-
gelità i català. Van ser unes diades que es van autofinançar 
gràcies a la col·laboració de diferents comerciants i de les 
persones que van participar en la botifarrada popular o en 
el sorteig d’una discografia de Lluís Llach. Tots plegats ens 
hem de felicitar, perquè van ser uns dies fantàstics. 

En moments difícils com els actuals, quan sovint la cul-
tura és la primera de rebre els cops en forma de retallades 
per part de les institucions, podem dir que Verges gaudeix 
d’una bona salut cultural. Res no és fàcil, però amb il·lusió i 
ganes, tot és possible. Esperem que els Vespres continuïn 
amb aquesta força i en puguem celebrar molts anys més. 

Abans de finalitzar, m’agradaria tenir un record molt es-
pecial per a totes aquelles persones que, des del seu inici, 
han ajudat a pensar, crear, organitzar i consolidar els Ves-
pres sota el campanar.

A tothom, infinites gràcies!
IGNASI SABATER

EXREGIDOR DE CULTURA




