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Com es viu un esdeveniment important des de l’alcal-
dia? Sembla que ja hi hauríem d’estar acostumats: la 
Sopa, la Processó, la Festa Major són esdeveniments 
que trasbalsen el poble de Verges; però que Lluís Llach 
ens hagi volgut regalar el seu comiat professional 
sobrepassa tot allò que és imaginable per a la ment 
d’un insignificant vergelità com jo.

Tan punt ho vàrem saber, a finals del 2006, ens 
vàrem posar a treballar: reunions i més reunions; jo, 
a la primera, ja vaig desistir, no hi encaixava, però la 
gent enrotllada de Verges va continuar amb pas ferm 
i segur. Organització i contactes; els primers compro-
misos apuntaven bé. Discreció i treball a l’ombra; el 
camí començava a veure’s clar. El lloc era ideal: Caixa 
de Catalunya posava la tècnica al servei de l’esdeveni-
ment: la carpa, una pantalla a la Placeta, el Sr. Roures 
i Media-Pro…; tot donava confiança. El pressupost, 
lligat i objectivament viable; tot anava sobre rodes. 
Tot anava bé, massa bé, fins que un mes abans del 
concert tot es va capgirar, tot es trencava… Jo ho vaig 
començar a passar malament, però estic segur que 
els organitzadors ho varen patir molt més. Finalment, 
amb molts canvis, tot es lligà de nou.

Però arriba el dia en que es posen les entrades a 
la venda. Torna el neguit i Verges comença a anar de 
boca en boca: «Verges s’ha vist sobrepassat», deien; 
«no seran capaços d’absorbir el que els ve al damunt», 
puntualitzaven; «un concert al Nou Camp», demana-
ven. Sortosament en Lluís ens va donar un segon cop 
de mà anunciant un altre concert. Ens vàrem sentit 
novament alleugerits. No sé com ho varen suportar, 
els organitzadors; segurament, sols ho saben ells i els 
seus familiars; segur que no s’ho passaven gens bé, 
però continuaven treballant amb el mateix entusiasme, 
com si res no hagués passat. La processó anava per 
dins. Quina gent!

Amb el programa a punt, va arribar la setmana del 24 
de març. Tota aquella setmana, trucades de diaris, ràdi-

QUINA PASSADA!

os, televisions...; entrevistes improvisades, comentaris 
a tots els nivells..., els diaris plens; debat a internet i al 
poble...: en fi, una gran moguda. El més important era, 
però, el que havia de passar els dies 23 i 24.

DOS DIES INOBLIDABLES 

El dia 23, de bon matí i amb una mica d’aire de 
tramuntana, començaren les emissions de Catalunya 
Ràdio, amb el programa d’Antoni Bassas en directe des 
de Verges. En Bassas ens ensenyà la portada d’un diari 
on es veia una foto de la manifestació de Madrid del 
dia abans i ens va fer notar la presència de manifes-
tants amb banderes espanyoles amb «la gallina». Quin 
contrast amb el que estàvem vivint a Verges! Vivíem 
les emocions de poder estar al costat de la gent que, 
des de Foixà, Parlavà, Ultramort, Jafre, la Tallada, Ullà i 
Verges, entre d’altres, manifestàvem admiració i estima 
pel nostre protagonista del dia: Lluís Llach. Tot d’una 
en Bassas em va demanar que pugés a la tarima i em 
començà a preguntar coses... A l’altre costat hi havia 
en Lluís. Segur que se’m va notar la veu esquerdada 
per l’emoció, però tant se val, n’estava, d’emocionat; 
tant, que no us sabria dir què em van preguntar ni què 
vaig respondre.

A la tarda vàrem conèixer i vaig poder saludar algun 
dels Setze Jutges. La taula rodona va ser de rècord i 
de nous coneixements d’aquella moguda que encara 
dura: la moguda de la Nova Cançó. Vaig poder parlar 
un moment amb Maria del Mar Bonet, vaig conèixer 
experts en el tema de la Nova Cançó i vaig enriquir-me 
amb els seus coneixements i comentaris. Al vespre, el 
primer concert... Jo estava intranquil pels comentaris i 
les amenaces dels dies que seguiren la primera tanda 
de venda d’entrades per ServiCaixa. Sortosament tot 
va anar com una seda: caliu, reivindicació, ordre i festa 
–què més volíem?–; presència de Salvem l’Empordà, 
Metges sense Fronteres, moviments per l’alliberament 
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de la Núria Pòrtulas, un públic entregat, un ambient cà-
lid, amigable i reivindicatiu... i un concert sensacional.

L’endemà vaig reviure els fets del 3 de març de 1976 
a Vitòria amb els seus protagonistes. L’emoció tornava 
a ser molt forta: alguna llàgrima va caure; aquesta ve-
gada, de ràbia. Al cap de poca estona tots ens vàrem 
tornar a emocionar amb l’explicació de la particular visió 
de la terra i les vinyes d’un pagès de Porrera, Salustià 
Álvarez, en una taula moderada per una propera Mòni-
ca Terribas. Semblava que tot allò no tenia res a veure 
amb Lluís Llach, o això era el que volien transmetre els 
moderadors de les respectives taules i actes, però us 
haig de dir que jo no feia més que veure-hi referències. 
En cada comentari, en cada gest, en cada intervenció…, 
allà hi planava la figura d’en Lluís: Campanades a morts, 
la seva mare, les vinyes de Porrera, el pati de l’escola 
de Verges, la Processó, la Placeta...; en fi, tot em feia 
adonar que per a Verges era un moment històric, i Lluís 
Llach hi tenia molt a veure. A la nit la nostra vila es va 
omplir de Catalunya, ja no sols per la gent que venia 
d’arreu, sinó també pel fet insòlit que quasi tot el Go-
vern de la Generalitat va assistir al concert de comiat 
d’en Lluís. Per aquest motiu vaig tenir el goig de poder 
compartir el millor del nostre poble (gent, cultura i espai) 
amb molts representants de les principals institucions 
catalanes. A la nit vaig haver de fer de «polític», cosa 
que no m’escau, però no hi havia més remei.

Tot això, com veieu, va ser molt intens, va ser una 
passada; però no té res a veure amb la intensitat del 
concert d’en Lluís.

Haig de plegar; si no ho fes, aquest comentari seria 
tan llarg que no cabria dins la revista. Explicar les emo-
cions que vaig viure durant el concert no ho sabria fer: 
donaria una imatge més petita del que en realitat vaig 
viure. Com es pot mesurar això?, com us podria fer 
partícips dels meus sentiment? No ho sé, no puc. En 
fi, imagineu-ho! Per a mi va ser l’esdeveniment més 
gran que s’ha produït a Verges d’ença que tinc memò-
ria. Mira que n’hi ha hagut, de coses importants, però 
com aquesta, cap!

Finalment vull donar les gràcies a Lluís Llach per 
haver-nos obsequiat amb el seus concerts de comiat, 

als organitzadors i col·laboradors, que ho varen fer 
possible, i molt especialment al poble de Verges, que, 
com sempre, va estar a l’altura dels esdeveniments. 
En haver-me escollit alcalde el maig del 2003, m’haveu 
permès obtenir aquest record tan entranyable. 

Per això i molt més, moltes gràcies i moltes felicitats 
per ser com sou!

LLUÍS JUANMIQUEL

27P a í s




