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LA PROCESSÓ DE VERGES-TEXT DE L’OBRA

Els textos d’aquest llibre són obra de la tradició po-
pular. L’edició parteix, com bé diuen els editors, de 
la necessitat de fer partícip tota la societat catalana 
d’una tradició que, malgrat ser més que coneguda 
en la nostra societat per l’espectacularitat de la Dan-
sa de la Mort, es trobava en una situació una mica 
anòmala, ja que no era fàcil, per no dir que era impos-
sible, trobar fora dels entorns vergelitans el text en la 
dimensió actual; és clar que també 
hi ha la mancança en la dimensió 
històrica. El reconeixement de la 
Processó de Verges com a Fes-
ta Patrimonial d’Interès Nacional 
(2010) per part de la Generalitat de 
Catalunya convidava a posar-la a 
l’abast de tot el públic, vergelitans 
o no, de la nostra cultura o estudio-
sos de més enllà.

El text veu el negre sobre el blanc 
d’una manera nova però que és ve-
lla, ja que ha passat pels plomins i 
les lletres de la restauració, no en 
el sentit purament textual, recollint 
només allò que era del passat més 
antic i fent-lo plaent al ulls actuals, 
sinó d’una actualització, ja que, tal com el coneixem 
avui, només circulava en la intimitat dels participants 
en l’acte de la Passió vergelitana, un quadern intern 
i sortit dels dits de les diferents direccions, la qual 
cosa, i davant la nova dimensió de la Processó de 
Verges, calia solucionar. I això fa el nou text, solu-
cionar, fins que la tradició el torni a canviar, aquesta 
mancança. 

L’antecedent remot del text actual són les passi-
ons de fra Antoni de Sant Jeroni, tot i que la filiació 

textual que ha fet Maria Roca sobre la Processó ha 
posat en evidència que hi ha algunes romanalles an-
teriors i altres fonts. El text, tal com havia estat repre-
sentat fins als anys cinquanta del segle passat, va ser 
reformat i actualitzat per la poetessa Maria Perpinyà, 
natural de Verges, però en no editar-se era difícil es-
tablir-ne l’abast. El treball de filiació dels textos i els 
seus referents permet saber fins on arribà Perpinyà i 

a comprendre la complexitat de les 
fonts de la Processó.

L’edició fa seus els canvis socials 
en els darrers seixanta anys: ex-
pressions abans habituals ara són 
arcaiques. L’ús mateix dels textos 
feia que s’anessin corrompent: una 
rima que es perdia, una expressió 
que es retocava inconscientment i 
alterava la mesura del vers, un cas-
tellanisme que fa anys era habitual 
i que ara fa mal a les orelles, una 
crossa que servia perquè un actor 
s’aprengués una tirallonga... Per 
això calia un text referencial. Així, 
de ben segur, directors i actors 
tindran un llibret a seguir que els 

permetrà romandre en la història i alhora continuar 
evolucionant: la tradició és viva i segur que tornarà a 
fer aportacions o canvis al text. 

Aquesta edició forma part del projecte general de 
millora de la Processó. Sense menystenir la història, 
el text tal com va ser concebut, ens aporta de forma 
escrita i fixada la nova visió que tenen els habitants 
de Verges de la Processó.

ANDREU PÉREZ
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ELS MASOS
DEL MONTGRÍ

Amb aquest títol i dins «Papers del Montgrí», un 
grup d’investigadors, sota l’auspici del Museu de 
la Mediterrània de Torroella de Montgrí, han fet la 
bona feina que suposa mirar el territori des d’una 
perspectiva moderna, interdisciplinar i entretingu-
da.

En no més de dues-centes pàgines, els autors 
endrecen tota la informació que tenen a l’abast 
sobre els masos del Montgrí i la plana circum-
dant. Cal dir que l’obra se circumscriu exclusiva-
ment als masos compresos en els termes muni-
cipals de Torroella, amb els municipis agregats; 
Ullà i l’Escala, amb Cinc Claus; alguns dins el ter-
me de Bellcaire i tretze més de la riba sud del Ter 
que queden entre els termes municipals de Pals, 
Fontanilles i Gualta. No hi falta alguna referència 
a d’altres, per exemple de Verges, però més aviat 
sobre la propietat. 

El llibre vol fer un recorregut que comprengui 
tant les edificacions i la seva història com el fets 
històrics que les han envoltat en llur evolució; 
d’aquesta manera els autors s’aturen, en la me-
sura que poden, en les persones que han habitat 
aquests masos, en les seves maneres de vida. 
La mirada envers aquest últim tema, les formes 
de vida, fa que els autors dediquin un bon espai 
a l’agricultura desenvolupada en aquests masos 
parlant de fruites i cereals, de recs i molins; tam-
bé es refereixen a la ramaderia i, per tant, al pas-
turatge; una bona feina, entretinguda i clara. Les 
dones i la seva funció en aquests tipus d’entitats 
productives hi tenen un espai important. 

I, com no podia faltar, hi ha un recompte de fa-
mílies de propietaris, amb alguns arbres genealò-
gics, masovers i tots 
els canvis que han 
sofert les propietats 
en el seu esdevenir 
històric. Molta infor-
mació, moltes foto-
grafies per a acom-
panyar-la i tot ben 
endreçat.

Ara, a més d’aques-
ta edició d’arxiver, se-
ria bo fer-ne una bona 
edició de luxe: el ma-
terial s’ho mereix. 

ANDREU PÉREZ

El volum 29 (any 2010) 
de l’Institut d’Estudis del 
Baix Empordà conté un 
article (p. 107-160) amb 
el títol de referència, a 
càrrec de Salvador Vega.

Aquesta nova aporta-
ció de Vega en la recerca 
i divulgació de la història 
vergelitana consisteix a 
donar a conèixer els dos 
privilegis que l’any 1587 
atorgava el monarca a 
Verges en passar de baronia a batllia reial. El pri-
mer, del 23 d’agost, és senzillament el d’incorpo-
ració a la Corona; el segon, del 9 de setembre, té 
33 capítols, alguns de molt curiosos, com el 32, 
en què els síndics reclamen que la batllia de Ver-
ges tingui representació a les Corts catalanes.

Sense deixar de ser rigorós, l’estudi és amè i 
de fàcil lectura per al públic en general. En la pri-
mera part, l’autor ens explica d’una manera molt 
didàctica, punt per punt, cada privilegi, amb notes 
encara més aclaridores. En la segona, després de 
la bibliografia, ens en fa la transcripció en els tres 
idiomes que hi figuren: el català de l’època, llatí i 
castellà.

Aquesta és, doncs, una altra publicació que no 
pot faltar a les nostres biblioteques particulars.

MÀRIAM SERRÀ

LA CREACIÓ DE LA
BATLLIA REIAL DE VERGES.
DOS PRIVILEGIS DE FELIP I

D’ARAGÓ, DIT EL PRUDENT (1587)
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Vergesdosmiladéu, l’opera prima de Carles Ribot, és una obra molt poc convencional. No en podríem ex-
treure la cançó de l’estiu... ni de l’hivern. És un disc ple de veus hiperprocessades, esgarips diversos, sorolls 
electroacústics, sons a l’inrevés, simuladors de sintetitzadors analògics, lletres melan-
gioses, laments lletaníacs, etc. Però també hi ha cançons més convencionals, com 
la magnífica «En nom del progrés», només amb guitarra, veu i percussió. Desta-
quen les minimalistes «intrarealitat.vrtls» i el tema «Les Cotxeres de Sants». 
L’electrònica «Pell a pell» comença molt bé, però el final sembla més discuti-
ble. Tot plegat, cançons inspirades al costat d’altres d’amelòdiques i més que 
prescindibles, com «Engabiats», que sembla més aviat un testament a crits. 
En resum, un disc ben rar, que segurament tindrà valoracions extremadament 
contradictòries entre seguidors i detractors, i indiferents.

En tot cas, trobo alguna cosa extraordinària en la veu de Carles Ribot, capaç 
de fer mil matisos, com una mescla estranya de Pau Riba i Josep Puntí. Amb 
veu i amb coses a dir, ja tindria mig camí fet, si és que aquest disc té continuïtat, 
atès el títol tan enigmàtic.

I si en aquest camí hi trobés bones melodies i les pengés sense artificis a les cordes d’estendre de la cançó 
catalana, passats la tramuntana i el sol, hi romandrien bones cançons per a escoltar una tarda de primavera.
 
TOMÀS FLETXA

VERGESDOSMILADÉU

EL DR. SANTIAGO DEXEUS A
«DIÀLEGS SOBRE COMPORTAMENT HUMÀ»

Per cloure la tercera temporada dels Diàlegs sobre comportament humà, el Dr. 
Farré va convidar una personalitat de primera línia, el Dr. Santiago Dexeus, que 
no va decebre les expectatives i va omplir de gom a gom la Sala Polivalent.

El títol de la conferència, «La salut de la dona: mites i desenganys», era 
presagi d’una xerrada interessant, basada en els molts anys d’experiència de 
Dexeus. Res més lluny de la realitat. El tema central era la dignitat de la dona, 
i les referències a la Maternitat de Barcelona de la postguerra, dirigida pel pare 
del nostre ponent, van ser constants. No era estrany: feia ja algunes setmanes 
que l’escàndol de la desaparició de nadons a les maternitats durant aquella 
època, per a ser adoptats per famílies benestants i tot sovint addictes al règim, 
ocupava les primeres pàgines dels noticiaris. 

Tota l’explicació era farcida amb dades i anècdotes de primera mà, ja que el Dr. Dexeus havia treballat a la 
Maternitat a les ordres del seu pare. No va amagar que hi havia discriminació social, contra la qual els metges 
poc podien intervenir; però va defensar sempre la professionalitat dels facultatius i la gran qualitat que tenia 
el servei malgrat les tècniques i els mitjans de l’època. 

Al final, ja dintre de les preguntes, els mateixos assistents van reconduir la conferència cap al punt de 
partida amb qüestions un xic allunyades de la interessant reflexió que ens havia fet el Dr. Dexeus, però ben 
segur que molt més pràctiques, especialment per a un públic femení i d’una certa edat, que era el que ma-
joritàriament omplia la sala.

En definitiva, tot i l’expectació frustrada inicial, el públic va seguir amb molta atenció una conferència ben 
salpebrada d’anècdotes i referències personals, que magistralment va anar desgranant el Dr. Dexeus. Una 
manera brillant d’acabar el cicle que va deixar-nos ganes de continuïtat amb una quarta edició.

JORDI ROCA I ROVIRA
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EL GRUP DE LECTURA

Segurament no he sentit mai tanta satisfacció a l’hora 
d’asseure’m davant d’un grup de lectura com aquest 
de Verges. Som una quinzena de persones amb el nas 
pelat de posar-lo davant les pàgines d’un llibre, la ma-
joria dones, però a poc a poc s’hi van afegint homes, i 
això em provoca una curiositat impagable cada tercer 
dijous de mes: hi haurà algun atrevit més disposat a 
enfrontar-se a aquest grup d’àvides lectores?

Crec que el grup creix cada mes en qualitat humana 
i lectora. Es consoliden els vincles que fan que cadas-
cun de nosaltres se senti lliure de dir allò que pensa i 
extreu de la lectura i que, alhora, jo sigui cada cop més 
innecessari; de fet, cada vegada em consideren més 
xerraire, i jo penso «quina sort!». Quan un grup de 
lectura creu que el qui té el gran privilegi de dirigir-lo 
parla massa, vol dir clarament que el grup comença a 
necessitar expressar el que cadascú troba en la lectu-
ra individual; a partir d’aquell moment, les explicacions 
teòriques d’un lletraferit com jo serveixen poc més 
que d’introducció enciclopèdica.

El grup ha crescut, i ho ha fet molt bé: hi ha ganes 
de continuar viatjant. La lectura és un viatge al qual 

tots sou convidats, de la costa est americana, amb 
Elizabeth Strout i el seu personatge Olive Kitteridge, 
difícilment inquieta i crítica, passant per la València de 
Joan Francesc Mira amb el seu Professor d’història, 
home crític que busca una sortida a la seva vida en una 
ciutat que s’autoconstrueix-destrueix, fent un tomb 
després per l’Iran de Kader Abdola en La casa de la 
mesquita, l’Empordà de la Mercè Font en L’ajudant 
del metge, la Costa Brava de Xavier Moret i d’altres 
llegits o per llegir.

El lector és un viatger imaginari al principi, que des-
prés es concreta en l’experiència del mateix viatge, en 
una recerca personal que ens duu des de la més es-
tricta intimitat de la lectura fins a l’exposició pública de 
la nostra experiència. El Grup de Lectura és com una 
àgora on tot el material íntim que s’ha produït llegint 
es pot dur al col·lectiu per enriquir-lo, i en això, aquest 
comença a ser un grup d’artistes que saben treure suc 
de les pàgines. Què dic, suc?, tinta!

El grup és obert a tothom, pot créixer i decréixer, 
però té força i un munt de lectures a tirar endavant. 
Tots hi sou convidats! 

ANDREU PÉREZ I MINGORANCE




