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C o n v e r s a  a m b . . .

La Maria Carme serà l’objecte 
de la nostra tertúlia habitual, 
perquè difícilment trobaríem 
a Verges una altra persona 
tan compromesa, amb tanta 
capacitat de treball i amb un 
altruisme de les dimensions 
del seu. És una vergelitana 
d’una personalitat extraor-
dinària i d’un caràcter fort, 
de vegades un xic cru, perquè 
si a la nostra vila hi ha algú 
que diu el que pensa, és la 
Maria Carme. Ella mateixa se 
sorprèn que l’hàgim escollida 
per a la nostra conversa per 
tot això que hem explicat, 
però de seguida accepta la 
proposta, potser perquè co-
mencem amb la reflexió que 
allò que molts consideren un 
defecte pot ser valorat també 
com una virtut.

La primera demanda nostra se 
centra en la seva infància, amb 
la intenció de trobar les claus 
que de gran la portaran a tanta 
diversitat d’objectius com els que 
ha tingut a la vida.
Vaig néixer a Girona, just després de 
la guerra. El meu pare era periodista i 
funcionari de la Diputació, un home 
conservador però molt responsable 
i generós. La meva mare es dedicava 
a la casa i a tirar endavant la família 
amb els pocs recursos amb què 
comptàvem. No vam passar mai 
gana, però tiràvem justet, com molta 
altra gent en temps difícils. Potser 
la diferència que va marcar la meva 
família va ser l’interès per la cultura. 
Els pares eren grans lectors, i a casa 
es respirava un ambient d’admiració 
per aquells que dedicaven els seus 
esforços a la creativitat artística i 
intel·lectual. El pare, per la seva pro-
fessió, a més de llegir molt, escrivia 
molt, i que jo recordi gairebé sempre 
ho feia en català.

Amb una pinzellada com aques-
ta, ja veiem el perquè de moltes 
activitats que marcaran la seva 
vida, però ens interessa de sa-
ber com és que va venir a parar 
a Verges i cap aquí portem la 
conversa.
Durant la guerra, al front, el meu 
pare va tenir una indisposició mentre 
s’estava banyant en una bassa, i en 
Francesc de can Clavaguera, de Fo-
nolleres, i un amic seu de Sant Iscle 
el van salvar. Des d’aquell fet, van 
passar a ser tots tres com germans: es 
visitaven sovint i quan érem petites, 
amb la meva germana, passàvem 
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temporades molt agradables amb 
ells, sobretot al mas de can Clava-
guera; la mare fins i tot s’enfadava 
perquè no en volíem marxar de tan 
bé que hi estàvem. Ja en l’adolescèn-
cia, anàvem al cine a Verges, a alguna 
festa major dels pobles de per aquí, 
com tots els altres nois i noies de la 
contrada. També ens agradava anar 
amb el carro cap al molí de Verges 
a portar o a buscar allò que calgués 
per a la casa i les feines del camp. Va 
ser així que em vaig convertir en una 
més entre el jovent d’aquests pobles, 
i de seguida va començar la meva 
relació amb en Joan Brusi, del molí 
de Verges, amb qui em vaig casar al 
cap de molt poc temps. 

Certament, als divuit anys ja era 
casada i als trenta ja tenia la fa-
mília completa, amb marit i cinc 
fills. Tot primer vivien al molí, 
però havien de menester una 
casa més gran i van bastir-la a 
dalt del Pedró, on ella viu encara. 
Amb aquestes credencials, inte-
grar-se al poble no li va ser difícil, 
i menys tenint en compte que el 
seu marit va exercir càrrecs de 
representació tan importants 
com el de president del Patronat 
i alcalde de la vila. 
Jo de seguida vaig sentir-me vergeli-
tana. M’estimava Girona, però el lloc 
que havia triat era aquí i de seguida 
em vaig integrar en tot el que es feia 
al poble. Primer va ser la família, com 
és normal, però no va passar gaire 
temps que vaig convèncer les dones 
per fer un equip i anar a repartir la 
sopa; després ja vaig fer de la Pro-
cessó, vaig ser de l’Ajuntament, de 

Càritas, del Patronat, 
de la Coral i, fins ara 
mateix, jutgessa de 
pau. 

Aquí li aturem el re-
guitzell d’entitats i 
activitats perquè vo-
lem anar més a poc a 
poc i entrar en detalls 
en cada cas. Comen-
cem, doncs, per la 
seva activitat pública 
a l’Ajuntament.

Vaig ser la primera dona a ocupar el 
càrrec de regidora, i la veritat és que 
estic molt contenta d’haver viscut 
l’experiència d’estar en l’òrgan de 
govern del poble durant quinze anys. 
Encara que quan hi vaig estar tothom 
era de la mateixa formació política, 
no per això estàvem sempre d’acord 
i tot sovint discutíem de com s’havia 
de fer una cosa o de com solucionar 
un problema. I els homes s’embo-
licaven en discussions absurdes per 
detallets sense importància, fins que 
els deia: «Podeu ben dir de les do-
nes... Si per comptes de tants homes 
hi hagués majoria de dones, ja faria 
hores que hauríem acabat.» I ben bé 
ho pensava així.
Des de l’Ajuntament em van propo-
sar ser jutgessa de pau, però durant 
un quant temps el titular en va ser 
en Josep Vilà i jo la substituta, espe-
cialment durant la seva malaltia. En 
el proper nomenament ja vaig ser-ne 
titular, i així fins avui. Val a dir que 
ara ja no es fan aquelles funcions de-
sagradables que temps enrere s’havi-
en fet, com aixecaments de cadàvers 
quan hi havia accidents; ara portem 
el registre civil, i, sobretot, 
el que m’agrada més és 
haver fet algun casament, 
perquè en el fons sóc molt 
emotiva i alguna vegada se 
m’escapa alguna llàgrima i 
tot. Voldria destacar també 
la professionalitat i eficàcia 
de l’Anna, la secretària de 
l’Agrupació de Jutjats al 
qual pertany el de Verges, i 
de la Flora, que porta amb 
tota la diligència del món el 

registre civil de Verges; amb persones 
com elles, les coses van soles.

De l’Ajuntament passem a la 
Processó, on la Carme i jo vam 
coincidir, tant a dins del Patronat 
com en la representació. Ella, 
mig de broma, em recorda la 
mala estona que li vaig fer pas-
sar en el seu càsting per a fer de 
Mare de Déu i les vegades que 
discrepàvem obertament dins 
el Patronat. Jo li responc que no 
era l’única a posar contres i que 
el contrapunt d’ella i d’altres feia 
que moltes coses es pensessin 
dues o més vegades abans de fer-
se, i això no anava en contra de 
ningú i sí a favor de la Processó.
A casa s’ha viscut sempre molt inten-
sament la Processó. En Joan, el meu 
marit, va ser president del Patronat, 
i en aquells moments jo potser no 
entenia gaire com es podia estar tantes 
hores treballant per la Processó que 
fins i tot la família quedava en un se-
gon ordre. Quan ja vaig haver tingut 
els fills, jo mateixa vaig comprovar 
què és la Processó per als vergelitans; 

La M. Carme i en Joan en temps de festeig

La M. Carme amb en Miquel als braços, 1962
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primer amb papers petits, de dona 
de poble, després de Mare de Déu i 
finalment al Patronat.

Després de la Processó passem 
a parlar de la Coral Vergelitana, 
de la qual la Maria Carme va ser 
cantaire fundadora i fins ara és 
l’única que aguanta activa des 
dels primers temps. Per això en 
Josep Cots, que també participa 
en l’entrevista, li fa la pregunta 
compromesa: Què ens pots dir 
dels directors de la coral? 
En Joan Pons, el fundador, era un 
músic i un director com no n’hi ha. 
Amb ell vam aprendre a cantar i va 
aconseguir que la coral assolís un ni-
vell com no podíem arribar a pensar. 
Per raons personals que no entrarem 

La Família Brusi-Figueras completa, 1972

La M. Carme, en el paper de Mare de Déu, a 
l'escena del Davallament

a valorar, en Joan va deixar la coral i 
va ser substituït pel senyor Antoni 
Amorós. Aquesta etapa va ser de 
continuïtat, potser no tenia l’encant 
dels primers temps però va ajudar 
a consolidar la coral. I d’en Ramon 
què en puc dir? Ja ho veieu tots, que 
mai no havíem estat tants a cantar, ni 
ens havíem atrevit amb repertoris tan 
exigents, i sempre amb una qualitat 
musical que agraeix tothom: el pú-
blic, els músics que col·laboren amb 
nosaltres i, per descomptat, nosaltres 
mateixos. 

Ja veieu que no hi ha aturador. 
Quan ja hauríem d’anar acabant, 
encara hi ha moltes coses que la 
Maria Carme ens ha d’explicar, 
entre elles la seva vivència reli-
giosa, sobretot en el vessant de 
solidaritat amb els qui més ho 
necessiten, especialment des de 
Càritas de Verges, de la qual és la 
responsable.
Hem hagut d’anar adaptant les fun-
cions de la institució a les necessitats 
cada vegada creixents de la població 
que ens demana ajut i a les que es co-
breixen per altres organismes oficials, 
com l’Ajuntament i d’altres. De vega-
des hem estat el braç que feia la feina 
de repartir els aliments que aconseguia 
l’Ajuntament; altres vegades hem pres 
la iniciativa per ensenyar als nouvin-
guts la llengua i allò que necessiten per 
a poder viure aquí. Però precisament 
aquest any ja deixarem aquesta funció, 
perquè la Generalitat ha assumit que és 
responsabilitat seva i hi posarà personal 
qualificat perquè faci les classes.
Algunes de les iniciatives van comen-

çar amb modèstia i han anat adquirint 
proporcions notables, com el rober, 
que reaprofita les peces de vestir usades 
però en bon estat i les facilita als qui 
en tenen necessitat. Perquè tothom 
se’n pugui fer una idea, podríem dir 
que com Càritas parroquial mateix, 
el rober va començar petit i va anar 
creixent; primer amb un parell de 
lleixes a la rectoria, després mossèn 
Planelles ens va oferir un local més 
ampli a la rectoria de Jafre, fins que 
l’alcalde Joanmiquel ens va cedir un 
dels pisos dels mestres en el moment 
en què ja eren buits. 

i encara no hem parlat dels mo-
ments de lleure i de les aficions, si 
és que hi ha prou hores al dia per 
a fer-ho tot compatible. Doncs sí, 
hem descobert la Maria Carme 
com una excel·lent pintora, i en 
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prova d’això us oferim una il-
lustració d’un quadre seu sobre el 
poble de fonolleres, amb la masia 
de can Clavaguera a mà esquerra, 
on va ser tan feliç de petita. 
Sempre m’havia agradat pintar, com 
m’agrada llegir i, en general, tota la cul-
tura, però en els cursos de l’Ascensió 
Cascante va ser quan vaig aprendre les 
tècniques que ara faig servir per a fer 

aquests quadres que veieu a les parets 
de casa; perquè no pretenc ser una fi-
gura de la pintura; només pinto perquè 
m’ho passo bé i em distreu.

i amb tot això ens adonem que 
ja fa molta estona que xerrem i 
que se’ns va fent fosc a fora dels 
finestrals de la saleta de can Brusi. 
segur que si ens hi quedéssim en-

Fonolleres, vincle primer de la M. Carme amb l’Empordà, 
ha estat motiu també de la seva expressivitat artística

La M. Carme i en Jordi durant l’entrevista, a la saleta de casa seva

cara sortirien temes i experiències 
interessants, però ens sembla que 
amb tot el que hem escrit ja n’hi 
ha prou per a conèixer la Maria 
Carme i agrair-li tanta dedicació 
a allò que temps enrere en deien 
«la cosa pública».

JORDI ROCA (TEXT)
ARXIU FAMILIAR I QUICO FERRER (FOTOS)




