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Com cada any, per Setmana Santa es publica a 
Girona el programa oficial de la Junta de Con-
fraries de la Setmana Santa de Girona, i aquest 
2008, en l’aportació del Centre d’Estudis de 
Setmana Santa al programa, el nostre company 
de redacció Jordi Roca hi ha fet un article titulat 
Fills de Trento. L’estudi és centrat en la transfor-
mació que provoca el Concili de Trento en les 
confraries religioses . Ens explica com en època 
medieval les funcions de les confraries eren 
també assumides pels gremis, ja que la seva 
tasca no solament era social i laboral, sinó que 
també tenia funcions religioses a nivell seglar.

Amb el Concili de Trento, però, hi ha un canvi 
important: la jerarquia eclesiàstica decideix 
exercir un control més estricte sobre aquestes 
institucions. Una concreció d’aquest control 
s’observa en l’atorgament de llicències per a 
fer tota una sèrie de rituals religiosos dins i fora 
de l’església, com per exemple les processons 
de Setmana Santa. 

A través d’aquestes llicències tenim testimoni 
de com en molts pobles es representaven di-
versos misteris i actes parateatrals religiosos. 
També hi consta qui organitzava l’acte; en la 
majoria dels casos, era la Confraria de la Purís-
sima Sang de Jesucrist, però en d’altres eren 
simplement «jurats i obrers», cosa que denota 
que en el segle XVII moltes confraries encara no 
eren constituïdes legalment com a tals, malgrat 
que n’exercitessin les funcions en la pràctica.

En Jordi, com a exemple, cita una llicència 
atorgada a la Processó de Verges l’any 1666, 
a petició dels «jurats i obrers» de la parròquia, 
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en la qual es donen les directrius perquè es 
dugui a terme la processó seguint les normes 
de devoció i maneres promogudes pel Concili 
de Trento.

L’autor afirma, en contra del que se sol creure, 
que la contrareforma no carrega fort contra les 
manifestacions tradicionals i populars mentre 
aquestes se sotmetin al nou ordre establert. 

És cert, però, que amb el pas del temps 
moltes obres van desapareixent, d’altres s’adap-
ten als nous temps i fins i tot n’hi ha que són 
substituïdes per unes altres més d’acord amb 
la mentalitat barroca. Això es pot veure en mol-
tes de les processons conservades avui dia, ja 
que n’hi ha que combinen l’element pedagògic 
dels misteris, d’arrel medieval, amb la funció 
penitencial més barroca, però d’altres han anat 
perdent l’element teatral per a ser gairebé del 
tot penitencials, com per exemple les proces-
sons de Girona o Tarragona.

També s’apunta com a causa importat de la 
desaparició de moltes de les tradicions que en-
cara es testimoniaven en el segle XVII les idees 
liberals del segle XIX i principis del XX, que amb 
les seves crítiques ferotges van aconseguir que 
moltes d’aquestes manifestacions deixessin de 
fer-se definitivament.

Acaba l’article valorant que l’últim gran canvi 
que ha afectat l’essència mateixa de les con-
fraries ha estat la doctrina del Concili Vaticà II. 
Després d’aquest concili, les confraries s’han 
hagut de situar de nou en l’Església i en un món 
cada cop més allunyat de la religió; però aquest 
és encara un canvi molt recent per poder-ne fer 
una valoració.

DOLORS PARETA
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Ha passat ja un any i alguns mesos de l’emotiu 
comiat d’en Lluís Llach, que a bastament comen-
tàvem al País Petit 8, quan hem pogut veure a 
les cases de discos una carpeta amb la cara d’en 
Lluís i una panoràmica de la vila entremig de les 
branques d’uns arbres de les feixes del riu. El títol 
de la producció: Lluís Llach, Verges 2007.

A dins de la carpeta, tres CD i un llibret amb 
les lletres de les cançons i algunes fotos dels dos 
concerts ens passegen per la memòria d’un dia 
molt especial per a la història recent del nostre 
poble. 

Si fa no fa, tots els vergelitans tenim una còpia 
de la transmissió de TV3 i alguns també hem acon-
seguit enregistraments d’àudio fets en directe. 
Aquesta carpeta, però, esdevé imprescindible per 
a qui li agradi tenir una bona qualitat de so, que no-
més les edicions professionals poden aconseguir, 
juntament amb l’emotivitat del directe.

Són 160 minuts d’enregistrament, repartits en 
tres discos i a un preu més que mòdic (a l’entorn 
d’uns 15 €). És bastant increïble que un producte 
de tanta qualitat es pugui trobar a un preu tan 
assequible, cosa que fa que no compensi ni tan 
sols la molèstia de descarregar-lo d’internet per 
a fer-ne un enregistrament casolà.

Els vint-i-quatre temes que hi podem escoltar 
són, segons els crèdits de la carpeta, enregistrats 
durant els concerts dels dies 23 i 24 de març del 
2007 i van farcits de les sucoses presentacions 
i els comentaris amb què en Lluís aconsegueix 
que les gairebé tres hores passin volant. No hi és 
tot, perquè per a fer un producte unitari de dos 
concerts deu haver obligat a triar i a espigolar això 
d’un i allò de l’altre, però els 3 CD tenen una unitat 
de producte impecable.

Imprescindible, doncs, per als vergelitans i 
empordanesos en general, però també per als 
seguidors de la cançó en català i de qualitat, 
per als admiradors 
d’en Lluís, per als 
qui volen com-
plementar l’obra 
completa de Llach 
i també ideal per 
a qui vulgui fer un 
regal de bon gust, 
tot presumint de 
poble.

JORDI ROCA

Manu Guix ha publicat un nou disc. Aquest noi 
no és encara gaire conegut d’alguns, mentre 
que per a d’altres, sobretot per als seguidors del 
programa Operación Triunfo, ho és força més; el 
cantant n’ha estat director musical i arranjador 
vocal.

A Manu, seguint l’estil 
de Lluís Llach, li agra-
da actuar en directe i 
amb un piano. Ara acaba 
d’editar el seu tercer 
treball: Onze Llachs, un 
disc en què ret home-
natge a Lluís Llach ver-
sionant i actualitzant 
onze peces de l’artista 
de Verges, amb l’objectiu de fer-les, segons ell, 
«més comprensives i properes i aconseguir de 
fer-lo connectar amb el públic més jove, que fi ns 
ara no era gaire coneixedor de la musica del mític 
cantautor».

JOSEP JACOMET I VIADER

C/ Major, 12 - Tel. 972 78 00 13 - VERGES

LLUÍS LLACH: VERGES 2007 ONZE LLACHS
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DIÀLEGS SOBRE
 COMPORTAMENT HUMÀ

El Dr. Josep Maria Farré, per iniciativa pròpia i 
d’acord amb l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament, 
ha organitzat un cicle de conferències de psiquia-
tria a Verges. Gràcies a aquest fet, els vergelitans 
podem rebre informació sobre temes relacionats 
amb la ment de manera planera i clara, presentada 
per reconeguts professionals. Els conferenciants 
són persones que treballen en equip, en estreta 
col·laboració, però cadascun és especialista en 
un aspecte diferent del món de la psiquiatria. Per 
això les xerrades tenen un aprofundiment i una 
unitat remarcables.

En aquest número ressenyarem les tres prime-
res: la del Dr. 
Farré, titulada 
«Les emoci-
ons», la de la 
Dra. Gemma 
Garcia i Parés, 
sobre «Dones 
tristes», i  la 
del Dr. Eduard 
Estivill, que ha 
tractat el tema 
«Dormir bé per 
viure bé».

 

Dones tristes
El títol d’aquesta xerrada era molt clar; ens parlari-
en d’un aspecte que afecta moltes dones: la triste-
sa. Però entrar a la Sala Polivalent i veure-la plena 
de cares contentes no semblava que s’adigués 
gaire amb el títol. És natural, l’interès i la curiositat 
que ens va fer sentir la Dra. Gemma Garcia no els 
provocava el fet de sentir-nos afectades pel tema, 
sinó el gust d’escoltar algú que ens pot ajudar a 
saber-ne més.

Les emocions

La primera xerrada es va fer el dia 14 de febrer, i la 
temàtica era sobre les emocions i anava a càrrec del 
Dr. Josep M. Farré. Va ser un tema general que ens 
va servir per a trencar el gel, per a despertar el nostre 
interès per aquests temes sovint poc reflexionats.

La Sala Polivalent era plena, la gent estava expec-
tant. Quan el Dr. Farré va començar a parlar, es va 
fer el silenci i tothom va seguir les explicacions amb 
molta atenció. 

D’entrada ens va parlar dels components de l’emo-
ció. Ens va mostrar una imatge del cervell perquè 
entenguéssim on se situen les emocions i va anar 
explicant les funcions de cada part:

• L’escorça, pròpia dels humans.
• L’amígdala cerebral, on es produeixen les emo-

cions més primàries.
• El tàlem, estació per on passa tot.
• L’hipocamp, que és la memòria del context. 
El doctor remarcà que les dones tenen l’amígdala 

cerebral més petita; per això no són tan impulsives 
emocionalment i el seu hipocamp és més gran, cosa 
que fa que es recordin més de tot.

• El cervell superior, que és el vigilant de les emoci-
ons i, entre altres coses, s’encarrega de frenar-les.

La segona part de la conferència va ser dedicada als 
neurotransmissors. La dopamina, la noradrenalina, 
l’adrenalina, la serotonina, són noms que a partir de 
les primeres explicacions del Dr. Farré han esdevingut 
familiars per als assistents a les xerrades.

Més endavant va conduir el centre d’interès als 
subjectes de les emocions; com són les persones 
segons les emocions que tenen: els estables, els 
d’autocontrol excessiu, els cercadors d’activitats 
(mancats de dopamina), els cercadors d’emocions, 
els dramàtics, els ansiosos, els freds...

I ja per acabar es preguntava si hi havia intel·ligència 
emocional: Quan ens sentim motivats?, quan exer-
cim l’autocontrol?, sabem diferir les gratificacions?, 
no bloquegem la raó per l’emoció?, podem ser 
empàtics?, sabem dir que no?, som interpersonals 
i pro-socials? 

Acabada la conferència, es va obrir un torn de 
preguntes, i tot i que només van intervenir-hi dues 
persones, com que van preguntar sobre aspectes 
molt concrets i sobre casos reals, el Dr. Farré va 
estendre’s en les respostes, cosa que va fer encara 
més interessant tota la xerrada. 

L’acte va finalitzar a les 10, però, a peu dret, el Dr. 
Farré va continuar conversant amb la gent una bona 
estona més.

IOIA LLAURÓ
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Sempre m’havia preguntat com s’ho feia sant 
Vicent Ferrer, el predicador més famós de la histò-
ria, per a tenir el públic engrescat durant les més 
de quatre hores que duraven els seus sermons. 
La conferència del Dr. Estivill n’ha estat ben bé 
la resposta: micro en mà, directament davant del 
públic, explicant històries, fent preguntes retòri-
ques, etc. La gent hauria escoltat el doctor les 
hores que aquest hagués volgut, sense fer cas 
de la incomoditat de les cadires de fusta, quan 
habitualment en menys d’una hora de seure, ja 
se’t claven a l’esquena. 

Però no atribuirem tot el mèrit de l’èxit de la 
conferència a l’oratòria. La lliçó que el Dr. Estivill 
va anar desgranant durant més d’una hora i mitja 
va ser tan plaent com interessant.

El primer dels temes responia a una pregunta 
atàvica en la història de la humanitat: per què dor-
mim? Rebatent creences d’un altre temps, explicà 
que quan dormim processem tota la informació 
que hem acumulat quan estem desperts i al mateix 
temps reparem el desgast del cos i la ment. Crei-
xem, memoritzem, reparem teixits, fabriquem de-
fenses... Treballem durant la nit per estar desperts 
durant el dia. I per tota aquesta activitat, gastem 
més glucosa quan dormim que no pas desperts. I, 
per confirmar el raonament, es preguntava per què 
un nen petit ha de dormir tant i una persona gran 
tant poc. La resposta reblava l’afirmació anterior: 
perquè els petits han d’assentar un aprenentatge 
important i han de processar i memoritzar una gran 
quantitat de dades per a aprendre a viure (pensem 
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La doctora va triar parlar de la depressió en les 
dones perquè és la seva especialitat. Ens va explicar 
que de depressió en tenen el doble de dones que 
d’homes. I com és això? Hi ha factors psicològics 
i físics, que plegats desencadenen aquesta malal-
tia. De depressió n’hi ha de diversos tipus: major, 
menor, bipolar, pròpia de la dona..., però totes són 
igualment, sens dubte, una malaltia que necessita 
ser tractada seriosament. 

Les dones tenen rols en la societat que poden 
influir en la tendència a la depressió. Són cuidadores 
de petits i grans, són dependents, sobreocupades, 
pressionades..., tot i que també hi tenen a veure 
factors hormonals i cognitius. Algunes dones, a 
més, tenen factors de risc, com antecedents fami-
liars, estar en una etapa especialment delicada de 
la vida (adolescència, postpart, menopausa, tercera 
edat...), patir violència, pobresa, etc. 

El més interessant van ser les recomanacions 
que la doctora Garcia ens va remarcar: Quan es 
pateix una depressió, cal no aïllar-se, parlar-ne, 
no prendre decisions importants quan tot es veu 
negatiu; però tampoc ningú no s’ha de sentir cul-
pable, i sobretot cal seguir el tractament al peu de 
la lletra. Després, quan s’hagi millorat, cal continuar 
el tractament de manteniment tant de temps com 
recomani el metge, cosa imprescindible per a evitar 
una recaiguda.

La vetllada va acabar amb preguntes relacionades 
amb la prevenció de la depressió i el paper dels fami-
liars. Van contestar conjuntament la doctora Garcia i 
el doctor Farré aportant consells molt importants: 

- Es pot prevenir la depressió en les nenes edu-
cant-les en valors positius, en la igualtat, en la no 
submissió, en l’optimisme, amb estimació...

- Els amics i familiars, el primer que han de fer és 

Dormir bé per viure bé

informar-se sobre la malaltia i no prejutjar ni recórrer 
als tòpics de carrer. No han de dir mai al malalt «això 
es cura amb voluntat»; el que han de fer és estar al 
seu costat i donar-li suport. 

- Al malalt se l’ha ajudar perquè sigui constant 
en el tractament, per llarg que li sembli. S’ha de 
ser molt estricte en la medicació i respectar totes 
les preses. 

En els darrers minuts, el Dr. Farré ens va anunciar 
el seu nou treball de psicoteràpia conductual, ano-
menat «A la recerca del diàleg terapèutic», on parlarà 
dels temes de la conferència i de molts altres. Tant 
de bo que ben aviat el puguem llegir! 

IOIA LLAURÓ
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només en l’adquisició del llenguatge).
La conferència-conversa va passar per temes in-

teressants, com el rellotge biològic que tots tenim 
a dins, i es va centrar en un tema més controvertit: 
la migdiada. Desmitificant falses creences, el Dr. 
Estivill ens presentava la migdiada com un com-
plement de son a afegir a la dormida nocturna. No 
és un mal costum de gent i de pobles mandrosos, 
sinó que és ben demostrat que qui fa migdiada 
rendeix més a la feina i que, sens dubte, és molt 
més preferible que no pas els estimulants com el 
te o el cafè. Això sí, només 20 o 25 minuts, sense 
entrar en el son profund.

El segon dels temes exposats anava sobre les 
malalties de la son: l’insomni i els atacs de son 
durant el dia. Com ja havien fet els seus col·legues 
sobre altres disfuncions en les conferències ante-
riors, va exposar la premissa que tothom, metges i 
pacients, haurien de tenir clara: per a dormir més i 
bé, cal tractar la causa de l’insomni i no pas prendre 
pastilles indiscriminadament. Va establir que hi ha-
via més de quaranta causes d’insomni i que només 
algunes responien bé al tractament de les pastilles 
per a dormir, però que si el metge en receptava, 
calia seguir al peu de la lletra el tractament.

Respecte a les persones que s’adormen de dia 
i tenen atacs de son en moments inoportuns, va 
enunciar que, entre altres causes, aquesta dis-
funció podia ser conseqüència d’un mal dormir 
per causa dels ronquets. En aquest tema s’hi va 
estendre molt i va provocar veritables atacs de riure 
entre el públic, que totalment lliurat al conferenci-
ant escarnia sense la mínima vergonya els diferents 
tipus de roncs que el Dr. Estivill anava exposant. Un 
cop aconseguida la distensió pretesa, s’imposava 
un altre cop la seriositat del tema, i advertia que 
si bé els roncs són molestos, en general no són 

perillosos; llevat d’uns d’un determinat tipus que 
poden fins i tot, i en ocasions extremes, portar a 
la mort. Caldria doncs reconèixer com sonaven 
aquests roncs perquè, si convenia, es pogués 
demanar ajuda professional i així evitar els tras-
torns de son, cansament i altres perills que poden 
comportar.

Per acabar, el Dr. Estivill va contestar unes quan-
tes preguntes sobre el tema i fins i tot va haver de 
dir prou, perquè ningú no es cansava de sentir-lo 
i a tothom li recava que s’acabés una estona tan 
plaent com instructiva.

JORDI ROCA




