
C o l · l a b o r a c i o n s

Per a conèixer l’evolució i els fets històrics d’un país 
i, en una escala més reduïda, dels pobles i ciutats, els 
historiadors emprem moltes vegades la informació 
que ens proporcionen els arxius i els fons documen-
tals, siguin públics o privats, en els quals es conserva 
una quantitat ingent de documents originals que 
serveixen per a bastir discursos que ens ajuden a 
aclarir etapes històriques fosques i que coneixem 
poc, o bé a matisar-ne o corregir-ne d’altres.

Per una altra banda, les fonts escrites i algunes 
obres literàries també poden ser útils per a extreure 
dades que ajudin a aclarir o il·lustrar com era una 
població, en aquest cas Verges, en un moment o 
període concret. Per a desglossar la primera part 
d’aquest article, que serà referent al segle XIX, 
s’empraran dues obres de caire estadístic i descriptiu, 
completades amb una segona part que es referirà al 
segle passat.

La primera obra de referència és el diccionari de 
Pascual Madoz (1806-1870), polític progressista 
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i advocat a Barcelona, que va arribar a ministre 
d’Hisenda el juny de 1855. Entre 1845 i 1850 va 
redactar el Diccionario geográfico, estadístico e histórico 
de Espáña y sus posesiones de Ultramar, en 16 volums, 
on en l’entrada referent a Verges ens diu:

«Villa con ayuntamiento en la provincia, partido judicial 
y diócesis de Gerona (4 leguas), audiencia territorial y ca-
pitanía general de Barcelona (18); situada en el medio del 
Ampurdan, al margen izquierdo del rio Ter; le combaten 
con frecuencia los vientos del Norte. Su clima es templado y 
sano; las enfermedades comunes son fiebres intermitentes en 
el verano y pulmonias é inflamaciones en el invierno. Tiene 
250 casas; la consistorial, cárcel, y escuela de instrucción 
primaria, reunidas en el local de la primera; una iglesia 
parroquial (Stos. Quirico y Julita), cuyo curato es de primer 
ascenso, de provision real y ordinaria; se halla servida por 2 
párrocos y 2 beneficiados de patronato laical; el cementerio 
es pequeño, y está mal situado para la salud pública. El 
término confina al Norte con Mareñá y La Tallada, al Este 
con Canet de Verges, al Sud el mencionado rio y al Oeste 
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el mismo y Jafra. El terreno es llano con algunas colinas 
destinadas al plantio de olivas y viñas; es tambien fertilísi-
mo, mucha parte de regadio y aun pudiera el todo disfrutar 
de igual beneficio si no fuera de propiedad particular la 
acequia grande del molino, que es un verdadero canal: se 
utilizan las aguas de la acequia del Estanque y las del rio 
Ter, el cual amenaza en este término un cambio de cauce, 
con inminente peligro de esta población y de la de Canet 
de Verges; hasta ahora se ha podido conservar su dirección, 
en fuerza de dispendios, por medio de grandes malecones, 
que constituyen un muro que no ha podido vencer; pero 
los dueños de los molinos que se hallan mas abajo de la 
villa, han levantado tanto el piso de la presa del agua, que 
pronto se hallará esta nivelada á la altura de los malecones; 
hallándose actualmente el agua del rio en la presa al nivel 
de los tejados de Canet de Verges, cuyo pueblo está muy 
espuesto á desaparecer en la primer avenida estraordinaria 
que acontezca. Los caminos son locales y en regular estado. 
Producción: cereales, legumbres, vino, aceite, frutas y hor-
talizas esquisitas, maiz y lino; cria ganado caballar, lanar, 
vacuno y de cerda; caza de codornices, y pesca de angui-
las. Industria: molinos harineros. Se celebra un mercado 
todos los domingos, de los articulos de primera necesidad. 
Población: 210 vecinos, 850 almas. Capital Productivo: 
9.984.800 reales de vellón. Importado: 249.620.»

El segon text és una breu referència extreta de 
l’obra estadística La Provincia de Gerona. Datos esta-
dísticos, treball de Pedro Martínez Quintanilla, cap 
de la Secció d’Estadística de la província, i editat 
per la Diputació de Girona l’any 1865, quan la ins-
titució era presidida 
per l’escalenc Fran-
cesc Maranges i Juli 
(1803-1878). El frag-
ment referent a Ver-
ges diu: «Villa: Forma 
ayuntamiento por si sola; 
corresponde al partido ju-
dicial y diócesis de Gerona 
(23 kil.); tiene 290 casas, 
formando 280 el casco de 
la villa y 4 el caserío de 
La Vall, hallándose las 
restantes diseminadas; 
vecinos: 289; habitantes: 
1.154.»

Per finalitzar aquest 
article, voldria remar-
car les curiositats de 
les  advocacions de 
l’església parroquial 
(Sant Quirze i Santa 

Julita) i que l’antic cementiri era a l’interior de la 
vila, ja que estava «mal situado para la salud pública». 
A més de les dades, també se’n poden treure unes 
breus reflexions, com ara que entre 1845 i 1865 
(anys de publicació de les dues obres escrites aquí 
exposades), tan sols amb vint anys de diferència, la 
població de Verges patí un creixement remarcable 
en tots el sentits: 

- passà de 250 a 290 cases, és a dir, un increment 
del 16%; 

- passà de 210 a 289 veïns (o persones amb dret a 
vot), és a dir, una pujada del 37’65%;

- passà d’un cens de 850 a 1.154 habitants, o sigui 
un augment del 35’8%.

Fins aquí aquesta primera part de l’article. En el 
proper es farà el tractament del primer quart del 
segle xx, amb una comparativa amb les dades i in-
formacions exposades en el present, el qual arriba 
al final.

JORDI GALLEGOS I CÓRDOBA

NOTA DE LA REDACCIÓ: Jordi Gallegos, un esquenapelat llicenciat en 
història, com ell mateix es defineix tot fent broma, ha volgut col·laborar 
en País Petit amb aquest primer escrit, que esperem que no sigui l’últim. 
En el número 11 ja vam fer una ressenya del seu llibre sobre La Principal 
de l’Escala i les cobles dels pobles de l’entorn, entre les qual figuren les 
vergelitanes, obra que fins ara és la principal font d’informació per a saber 
com eren i com funcionaven aquestes formacions d’una vila tan petita però 
tan farcida de músics com la nostra.
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