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La Coral Vergelitana

L’altra dia, sortint d’un assaig, em varen dir si volia fer un 
article sobre els darrers esdeveniments viscuts a la Coral. 
No sé per què he de ser jo, ja que us diré que no he fet res 
perquè la Coral continuï, ni soc el més formal a l’hora dels 
assaigs i les actuacions, sobretot quan hi ha companys que 
s’han desviscut i han passat molt males estones perquè 
això tirés endavant.

Sempre he pensat que quan en Ramon Joanmiquel 
ens va dir que plegava era una cosa temporal, que ne-
cessitava carregar piles per a 
buscar nous projectes i també 
perquè tots ens conscienci-
éssim del que teníem i ens 
impliquéssim més a l’hora 
d’assajar i actuar.

Així ho vaig dir als com-
panys més propers: «Deixem 
que passi un temps, ara ve 
el Dijous Sant; tampoc no 
assajarem gaire, i després en 
tornarem parlar.» Però s’havia 
de fer alguna reunió i ja hi 
vàrem ser...

Hi va haver tres reunions 
generals de tots els components i moltes d’informals entre 
els companys del poble. En la primera va haver-hi de tot. 
Tothom, llevat de mi, estava disposat a continuar, uns amb 
condicions i d’altres sense. Jo vaig proposar el que us he 
dit abans i que, durant el lapse de temps sense director i 
per a no perdre el contacte, l’Alba Solés podia fer assajar 
les dones i en Jordi Sànchez els homes; si més endavant 
es volia buscar un director que no fos en Ramon, primer 
s’havia de dir a l’Alba o a algú de Verges amb prou conei-
xements musicals; però també vaig manifestar que, si es 
decidia llogar un director, jo plegaria, fos qui fos.

L’Alba va dir que ella, si de cas, ho acceptaria amb una 
direcció col·legiada, i es va acordar de parlar-ne amb la 
Cristina Ferrer.

En la segona reunió va venir la Cristina i ens va exposar 
les seves raons. També va mostrar-se partidària de tre-
ballar en equip, i es va acordar de fer un taller per a anar 
mantenint el contacte, taller que dirigiria la Montserrat 
d’Ullà en col·laboració amb l’Alba i la Cristina.

Al final del taller es va fer una reunió, en la qual es va 
dir una mica de tot, fins  alguna paraula més forta del 
que aconsellen les bones maneres. En fi, tot plegat va 
acabar com el rosari de l’aurora i, en conseqüència, va 

haver-hi una petita escissió 
d’alguns components de la 
Coral. 

Com que encara teníem 
algunes actuacions pendents 
de l’època anterior, la cosa va 
anar madurant, i finalment es 
va aconseguir l’acord dels 
components de continuar 
sota la direcció de l’Alba i 
d’en Ramon.

Voldria fer públic el meu 
reconeixement a tots els 
companys per haver acon-
seguit tirar endavant, malgrat 

els entrebancs i les divergències; però és especialment 
meritòria la disposició i l’entusiasme que l’Alba i la 
Cristina van dedicar a una coral que ni se sabia quin 
futur tindria. Òbviament, també cal agrair a en Ramon 
la valentia de repensar-s’hi i rectificar una decisió presa 
en un moment potser poc oportú. I també cal donar les 
gràcies a mossèn Narcís, el nou rector de Verges, per 
posar a disposició de la Coral l’església i el casal (amb 
calefacció i tot) per a poder-hi treballar en condicions.

Rés més. Estem de sort: la Coral Vergelitana conti-
nua amb nous projectes i renovades il·lusions. Veniu a 
escoltar-nos i segur que us agradarà!

JOAN ROCA 




