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Entitats

COMISSIÓ DE FESTES

Ja fa algun temps, quan encara la majoria de nosaltres 
érem molt jovenets, que vam salpar del port per emprendre 
aquest viatge tan fascinant i tan incert alhora. A molts ens 
feia un cert respecte, perquè mai no havíem pujat en un 
vaixell d’aquelles característiques; a d’altres, els pares no 
van deixar-los pujar fins al cap d’un quant temps..., però 
és clar que tots teníem moltes ganes de pujar-hi i que avui 
dia el que volem fer és donar les gràcies als tres capitans 
que ens hi van convidar: l’Ignasi Auquer, l’Ignasi Sabater i 
en Jordi Tubert. 

Durant el llarg trajecte, hem tingut diferents persones 
guiant-nos i portant el timó del grup. Totes ens han servit 
d’exemple a seguir i ens han ensenyat un munt de coses. 
Però, com en tot vaixell, hem hagut de fer moltes aturades 
per a passar la revisió i renovar energies. En aquestes, al-
guns van decidir abandonar el viatge, mentre que d’altres 
van incorporar-s’hi. Aquest fet va provocar que en alguns 
moments hi hagués una certa incertesa i que els qui érem a 
bord tinguéssim la sensació que ens havíem desorientat..., 
però a la vegada ens va servir per a madurar, per a incor-
porar il·lusions renovades i per a posar-nos al capdavant 
d’un timó amb un sol objectiu: treballar per al poble, per 
a la seva gent, i fer-los passar grans estones durant les 
festes majors. 

I aquest ha estat, des de l’inici, el nostre principal i únic 
objectiu. I, si mirem enrere, la cosa no ha anat gens mala-
ment, i tant nosaltres com el poble de Verges ens podem 
donar per satisfets. Durant aquests anys hem tingut el luxe 
de ballar amb les millors orquestres del país; hem pogut 
gaudir d’actes com el sopar popular, la Festa del Vermut 
o els espectacles infantils; hem fet pinya amb els veïns, 
engalanant els carrers i participant, com a excusa, en un 
concurs; hem acompanyat el Cercaporrons al ritme de 
la gralla i enmig d’espurnes de foc; ens hem engrescat a 
contractar grups tan importants com Manel, Els Amics de 
les Arts, Lax’n’Busto, Quart Primera, Rauxa...; hem portat 
la festa major al carrer, etc. I tot això ho hem fet a base 
de molt d’esforç, de molta il·lusió, sense guanyar-hi un sol 

euro i gràcies a l’Ajuntament, que sempre ha recolzat la 
Comissió de Festes. 

Després d’una llarga reflexió, creiem que ha arribat l’hora 
d’aturar-nos, abandonar el vaixell i deixar que la resta de 
la tripulació faci un pas endavant. Ens ha costat prendre 
aquesta decisió; però, després de tants anys, creiem que 
és el millor per a la festa major i per a Verges. No us en-
ganyarem, no ha estat un bon final. Llevar-se diumenge al 
matí i veure un poble trist, desolat, amb destrosses al mo-
biliari urbà, amb alguns veïns increpant el regidor de Fes-
tes... no és el final que un s’espera. Però seria molt injust 
quedar-nos només amb aquesta imatge. Malauradament, 
hi ha gent que no sap divertir-se i van a les festes de po-
ble amb aquest únic objectiu: provocar incidents. Sincera-
ment, nosaltres preferim quedar-nos amb la imatge de tot 
un poble sopant a la plaça Major; d’un dissabte assolellat 
amb gent de Verges i forasters passejant pels carrers guar-
nits, gaudint de concerts i espectacles infantils en diferents 
racons, d’una plaça Major plena a vessar gaudint de la Nit 
Jove i de l’orquestra, etc. Per a nosaltres, aquesta és l’au-
tèntica festa major i la que defensarem sempre. 

Companys, el viatge continua i el timó està en molt bones 
mans. Entre tots haurem de tenir paciència i fer costat als 
qui el porten. Estem convençuts que amb l’ajuda de tot-
hom aquest vaixell arribarà a bon port. Molta sort!

Moltes gràcies a tothom! 

ALGUNS INTEGRANTS DE L’ANTIGA COMISSIÓ DE FESTES 

Fi d’un bonic viatge




