
«Amb això del concert d’en Llach, bé haurem de fer 
alguna cosa, no?» I, com sol passar en molts casos, 
aquest senzill comentari es va convertir en l’espurna  
que va encendre la foguera.

No és pas que a l’escola no hi tinguem experiència, 
en això de «fogueres». Deixant de banda el llenguatge 
metafòric, el fet de centrar les activitats curriculars 
al voltant de personatges reals o fantàstics, animals, 
plantes, objectes, etc., és una metodologia que s’utilitza 
al centre i, en els darrers anys, aquests projectes en 
què participem tots els cursos s’han anat programant 
sovint. Però aquesta vegada era diferent: es tractava 
de Lluís Llach, un cantautor contemporani i, a més, fill 
de Verges. 

El repte, doncs, no era gens fàcil. La informació de què 
disposàvem era molt abundant, diversa i complexa, tant, 
que es feia difícil d’escollir els elements que s’havien de 
treballar, tots ens semblaven interessants i atractius.
El claustre es va sentir especialment motivat i la seva 
implicació va ser total. Una comissió s’encarregà de 
seleccionar materials, orientar el treball per cursos 
i proposar activitats. Una vegada consensuades les 
propostes, cada cicle va acabar de programar el seu 
treball.

Des de les diferents àrees s’anava projectant la figura 
d’en Lluís, anava prenent forma, es vestia de detalls, 
s’anava convertint en un personatge proper i familiar. A 
més, el tema era d’actualitat: al poble passaven coses i 
a casa es parlava sovint del concert de comiat. Tothom 
esperava l’esdeveniment amb una gran expectació. No 
és gens estrany, doncs, que a l’escola els nens treba-
llessin amb un gran entusiasme.

La il·lusió i l’expectació dels alumnes va arribar al mà-
xim el dia en què Lluís Llach va visitar l’escola. Havia 
estat una negociació feta d’amagat; els nens no ho van 
saber fins al darrer dia, no fos cas que algun imprevist 
ho impedís i llavors... quin desengany!

La visita d’en Lluís va ser un dels actes més especials 
que s’han produït al centre. Aquell dia no va cantar, 
però escoltà les seves cançons i els seus poemes, i 
va rebre amb una gran sensibilitat el sentit homenatge 
del nostre treball. 
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Els dies posteriors es van viure amb un ritme trepidant. 
Verges es va convertir en el melic de l’actualitat cultural 
i els mitjans informatius en van fer un gran ressò. A 
l’escola es van viure experiències irrepetibles; una de les 
millors va ser quan s’oferí l’oportunitat a tots els nens i 
nenes de gaudir en viu de l’espectacle del concert, que, 
per cert, va ser un èxit d’organització i públic. 

I el curs ha continuat amb el regust agradable d’haver 
fet un bon treball d’equip i d’haver estat afortunats de 
gaudir de la companyia de Lluís Llach en la intimitat de 
l’escola.
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