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L’estiu passat, com cada any, als Vespres sota el 
campanar tornem a gaudir de l’audició musical 
dels joves músics de Verges i la rodalia. N’és la 
responsable la mestra de música Cristina Ferrer, 
que ha organitzat i dirigeix aquesta activitat per 
quart any consecutiu. 

L’acte es fa a l’església, i de bon començament 
tot el públic rep 
amb un fort aplau-
diment la directo-
ra. El temple és 
ple de familiars i 
amics dels trenta-
set nens i joves 
que  ac tua r an . 
Des del micròfon, 
la Cristina, sola 
i  emoc ionada , 
agraeix al públic, 
a l’Ajuntament, 
al mossèn i al fill 
d’ella, en Marçal, 
el seu ajut i su-
port. I els nens on 
són? S’esperen a 
dins de la sagris-
tia, ningú no els veu. 

La Cristina els crida pel nom, agrupats segons 
l’instrument que toquen, i embolcallats d’aplaudi-
ments d’ànim s’asseuran als primers bancs. Un cop 
tots a lloc, ens presenta el programa; la directora 
proposa un selecte àpat, com si fóssim en un bon 
restaurant: peces musicals que faran d’entrant, 

CONCERT DELS JOVES MÚSICS VERGELITANS

de primers plats gustosos, de segons exquisits 
i de postres de rebosteria; tot a poc a poc, per a 
anar-ho paint bé; un selecte programa musical de 
trenta-vuit peces, boniques i variades. 

Els intèrprets s’organitzen en petits grups: duets, 
trios, quartets; fins i tot com a solistes són sorpre-
nentment decidits. Aquest any han triat cançons 

tradicionals ca-
talanes, com ara 
Una plata d’enci-
am, peces de rock 
català, com Bon 
dia!, dels Pets, 
altres del folklo-
re nord-americà, 
Oh Susanna! ,  i 
moltes més del 
repertori clàssic 
d ’au to rs  euro -
peus;  però ca l 
destacar sobretot 
les adaptacions 
de músiques de 
pel· l ícules com 
Amélie o les in-
terpretacions de 

música de jazz. 
Per acabar, tots junts han interpretat quatre 

cançons. Un acabament esplèndid. Cadascun rep 
una flor. S’ho han merescut, i els aplaudiments 
ressonen amb força una llarga estona per demanar 
una altra edició del concert per a l’any vinent. 

IOIA LLAURÓ
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Ara Pla! és un grup de veus de dones i de dones de 
veu de l’Empordà i la Garrotxa, i també el nom del 
seu primer disc, amb un grapat de cançons impressi-
onants, com Serenada, extraordinària combinació de 
veus i percussió, Sota de l’olivera o Tots els pagesos. 
Aquesta darrera peça, malgrat que no explota a fons 
la força èpica d’aquest 
cant de treball del reper-
tori del garrotxí Enric de 
la Badosa, presenta una 
lírica i una conjunció de 
veus espaterrant. Llàs-
tima que la percussió 
hi estigui un xic massa 
amagada! Esment a part 
mereix el poema intro-
ductori de la peça, de 
gran mèrit i molt ben re-
citat per l’autora. És una 
coincidència poc habitual 
que poetessa i rapsoda 
siguin la mateixa persona 
i que aquesta sigui bona 
en ambdós àmbits.

Destaca també N’Amèlia, amb un arranjament que 
ofereix  més matisos que altres temes del sextet for-
mat per Mireia Gibert, Mar Labrador, Mònica Locca, 
Maria Roca, Núria Simon i Montserrat Solanich, ja 
que en aquest cas estan acompanyades per veus 
masculines del grup de polifonia La Mata de Jonc. 
La cançó és dedicada al compositor i cantador de 
Bellcaire, Robert Pellicer, en «Robert de can Tirol·la», 
que malauradament ens va deixar no fa gaire.

ARA PLA!

El so de la balada tradicional gallega Balla així és 
extraordinari i evocador; La malaguenya de Corbera 
i la renovada Jota de Xàtiva tenen el sabor dels balls 
ternaris del País Valencià, i de l’illa de Mallorca, i de 
més enllà. 

Hi ha també cançons reivindicatives, com l’himne 
republicà La campana, 
del poeta i polític figue-
renc Abdó Terradas; Au 
jovent!, que perd un xic 
el seu caràcter per causa 
d’un so massa coral que 
hi resta una mica de la 
força original; La santa 
espina, reeixida en part 
gràcies al so del violins 
de Mar Labrador i de la 
vergelitana Maria Roca i 
Llauró.

Per acabar les darreres 
voltes del disc, hi trobem 
un préstec occità, antic i 
saborós, A la muntanya.

Les cantaires d’Ara Pla! han fet un grup bo com el 
vi bo, i un disc que val moltíssim més del que costa, 
malgrat que al damunt de l’escenari són, pel meu 
gust, un xic massa formaletes. Amb una mica de 
producció, una mica més d’alegria, garnatxa i ratafia, 
podrien trencar la barrera del so i arribar més enllà de 
la lluna de València en un cove. Jo ja m’he comprat el 
telescopi per a poder veure-ho. Ara pla!, i si després 
fos costerut, tant li fot.

TOMÀS MORALES
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A aquesta categòrica conclusió, lluny d’eufemismes, 
van arribar els assistents a la xerrada que pels volts 
de l’Onze de Setembre va organitzar l’Assemblea 
Vergelitana per la Independència.

Catalunya, Estat d’Europa: Raons econòmiques 
per a l’estat propi va ser el lema de la xerrada a càr-
rec de representants del Cercle Català de Negocis 
(CCN), entitat formada per empresaris que veuen en 
la independència de la nostra pàtria el camí perquè 
aquesta torni a ser rica i plena.

Jordi Bages-Querol, secretari d’Organització del 
CCN, va fer la presentació Dèficit fiscal català, molt 
documentada i nodrida exclusivament de dades ofi-
cials accessibles, dividida en dues parts.

En la primera ens mostrava la magnitud de la tragè-
dia: la xifra de diners que any rere any surten de Ca-
talunya i es queden a Espanya és de 22.000 milions 
d’euros. Sentirem xifres que oscil·len entre 16.000 
i 24.000 milions; el cas és que la xifra exacta no la 
sabem ni la sabrem, i s’han de fer càlculs quadrant 
diferents fonts. En vista del rigor amb què actua el 
CCN, 22.000 milions és la xifra més aproximada a 
la realitat, i en el volum en què ens movem, parafra-
sejant La Trinca, no ens ve pas de 6.000 milions. Val 
a dir que la temperatura de la Sala Polivalent anava 
augmentant a mesura que avançava la presentació. 
Una dada: l’import actualitzat del Pla Marshall (1948-
1951) el paguem els catalans en cada legislatura es-
panyola, a manera de coronatge, cada quatre anys!

En la segona part ens mostrà què es podria fer si la 
recaptació d’impostos es que-
dés a casa nostra. D’entrada, 
el pressupost de la Generalitat 
de Catalunya augmentaria en 
un 55%; a part que no caldrien 
retallades, podríem desplegar 
un veritable estat del benestar 
i alhora afavorir la creació de 
riquesa. Va anar fent un repàs 
dels dies sense espoli necessa-
ris per a la construcció d’infra-
estructures necessàries per a la 
societat: desdoblar l’Eix Trans-
versal 12 dies; Sincrotró Alba 3 
dies; hospitals un cada dia; 15 
centres educatius per dia, etc.

Finalment, Miquel Àngel Grà-
cia, tresorer del CCN, ens ex-
plicà els Avantatges d’un estat 
propi en l’aspecte purament 

ESPANYA ENS ROBA

econòmic, sentiments a banda. I, entre moltes altres 
coses un apunt molt interessant: en política interna-
cional, les posicions infranquejables tenen validesa 
fins que hi ha un canvi d’escenari. Un exemple, l’any 
2008 semblava que ningú a Europa no reconeixeria 
la independència de Kosovo, fins i tot un hotel de 
la capital oferia un 20% de descompte als turistes 
de països que els reconeguessin, i l’endemà de la 
proclamació d’independència, França, Alemanya i 
la Gran Bretanya reconeixen l’estat de Kosovo. I és 
que negocis són negocis, i la situació geoestratègica 
també hi ajuda.

Va ser una xerrada molt interessant; vam sortir in-
dignats i vam acabar fent un mos al Centre, on la 
pregunta més repetida era: «I ja podeu aguantar tan-
tes xerrades sense tenir un atac de feridura?»

Espanya ens roba, i el que era una suposició, amb 
xerrades com aquestes es fa palès i la quantitat que-
da xifrada.

Si encara no sou independentistes, us recoma-
nem mirar les presentacions del CCN que circulen 
per internet, o demaneu a l’AVI el llibre de la pre-
sentació de la xerrada: en tenim dos, i us els podem 
deixar per a llegir-lo. El coneixement no fa mal a nin-
gú, i necessitem sortir d’aquesta crisi que tant ens 
constreny; si pot ser demà, millor que no pas demà 
passat.

ÀLEX CORRETGÉ
SOCI DE L’AVI
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ADÉU A LA UNIVERSITAT. L’ECLIPSI DE LES HUMANITATS

Aquest llibre no afecta especialment ningú, malgrat 
la seva gran repercussió en el món universitari per 
una constatació clara de l’autor: és una reflexió 
sobre l’estat d’humiliació, decadència i indignitat a 
què han anat a parar les facultats d’humanitats.

No hi ha un esperit de venjança, com molts hi 
han volgut veure, sinó una crítica de les actituds 
vergonyoses que han anat fent pòsit a les univer-
sitats, a més de la constatació més dura de totes: 
l’eclipsi de les humanitats. Les humanitats, molt 
més que no pas les ciències, ocupen un no-lloc 
absolut en la nostra societat, que segurament es 
podria recuperar encara. En aquest punt el llibre 
pot fer mal, però impressiona.

Els primers capítols expliquen la trajectòria del 
Dr. Llovet, la seva evolució intel·lectual, des de la 
infantesa fins que acaba la universitat, incloent-hi 
el procés de doctorat. Després s’endinsa en el 
perquè de tot plegat: la nota de tall per a entrar a 
les carreres de lletres, l’elecció d’una carrera de 
lletres per part dels qui volen ésser periodistes, 
l’estudi de les filologies com si fossin carreres de 
tipus tècnic, llevat dels estudiants de clàssiques, 
als quals cataloga de veritables herois davant la 
seva realitat immediata en acabar la carrera.

També toca el perquè de la promoció professoral 
avui o de la manca d’idea respecte a la jerarquia 
professoral. Sort que en aquest punt el Dr. Llovet 
considera l’alumnat molt respectuós. I el perquè 
de la desaparició del coneixement a les facultats 
d’humanitats, substituït per una professionalitza-
ció estreta i que no porta enlloc. La universitat ha 
deixat de banda qualsevol pretensió de formar cí-
vicament els alumnes, i les noves tecnologies han 

convertit l’ensenya-
ment en una pel·-
lícula de dibuixos 
animats destinats a 
enlluernar-los.

L’humanisme no 
és una utopia; és 
una «meta-cronia» 
que troba el seu 
moment àlgid una 
vegada cada dos o 
tres segles, i mal-
grat totes les difi-
cultats que després 
s’esdevenen perviu; 
els seus valors són 
duradors, i l’autor 
està convençut de 
la perdurabilitat d’aquests valors. L’humanisme 
i els clàssics sempre retornen; per tant, no cal 
defallir, malgrat les destrosses fetes per governs 
neoliberals i pel Pla Bolonya. 

Malgrat tota la insistència tecnòcrata actual, el 
Dr. Llovet defensa la plena formació de l’individu, 
i si hi ha un trencament en aquesta formació com-
pleta trencarem els fonaments de la democràcia. 
L’educació necessita un gir radical. Cal tornar a 
l’exigència en les humanitats: un alumne no pot 
acabar una carrera sense haver llegit. Un país no 
pot prescindir de la figura de l’intel·lectual, elit 
culta? Potser sí, però això és bo: avui dia les elits 
són menys cultes.

ANDREU PÉREZ




