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La meva mare és de Serra de Daró 
i el meu pare de Verges, però en un 
temps en què tothom naixia a casa, 
jo ja vaig néixer a Girona, perquè la 
mare sempre ha estat una persona 
avançada al seu temps i va decidir 
que era millor anar a l’hospital. De 
fet, crec que ha estat l’empenta de 
la meva mare la que m’ha portat 
a la vida que he dut, a Barcelona, 
independent de la família, lluny del 
poble...  

La Pili continua explicant-nos els 
seus primers records de família i, 
quan arriba al seu avi patern, la 
veu se li torna solemne, com si 
volgués fer-nos veure la impor-
tància, per a ella i per a Verges, 
d’aquell home discret que toca-
va el tabal de la Mort ja fa unes 
quantes dècades. 

Els records del meu avi són molt 
entranyables: era una persona molt 
especial, potser una mica tancat 
però molt afectuós amb nosaltres, 
i sobretot, Verges, per a ell, era el 
súmmum. Si no ho sabíeu, el meu 
avi, molt temps enrere, quan era 
tabaler de la Mort i membre de la 
Confraria de la Sang,  va ser el qui 
va dissenyar el final de la Dansa de 
la Mort a l’Església. 

Per casualitat, l’inici de la secció 
de PAÍS PETIT, «La miranda», 
fa referència al que ens acaba 
d’explicar la Pili. Ho comentem 
i, parlant de la Processó i del seu 
avi, ens van passant els minuts 
tant de pressa que correm el risc 
de fer un reportatge monogràfic. 
La disciplina, però, ens torna al fil 
de la conversa...

Els meus primers anys els vaig 
passar a Vilopriu, on la mare feia de 
mestra. El castell era casa nostra i, 
entre que jo era molt petita i que 
havia sentit explicar històries de 
por que havien passat entre aquells 
murs, passava una por terrible 
cada vegada que havia d’anar als 
soterranis a buscar patates per a la 
mare. També recordo que el meu 
pare es passava el dia assajant amb 

Pili Cortada i
 Vilavedra

Filla de Pere Cortada, músic, 
i de Llúcia Vilavedra, mestra 
d’escola, la Pili és una d’aque-
lles vergelitanes que porta el 
País Petit a dins del cor. La vida 
l’ha dut lluny de l’Empordà, a 
Barcelona, on per raons labo-
rals ha establert la seva vida, 
però tant ella com les seves 
filles estan enamorades de 
Verges i no conceben un any 
sense unes vacances entre no-
saltres o un Dijous Sant sense 
la música de la Processó o el 
perfum de les flors de la Dolo-
rosa. Avui, un cap de setmana 
de tardor, va desgranant els 
seus records en una amable 
conversa d’havent dinat, sense 
arribar a comprendre del tot 
com és que l’hem escollida 
perquè ens expliqui la seva 
diàspora.
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els molts instruments que tocava 
i, que quan hi havia alguna festa 
assenyalada, ell no hi podia ser 
perquè havia d’anar a tocar, però 
de vegades podia acompanyar-lo 
en alguna actuació pels pobles del 
voltant i llavors encara creixia més 
la meva admiració per ell i la seva 
feina. M’embadalia sobretot el so 
que treia de la tenora, encara que 
no fos l’instrument amb què la gent 
el recordi més.

Quan jo tenia sis anys, la mare va 
aconseguir la plaça de mestra de 
Verges i hi vam venir tots a viure. 
Van ser els anys més feliços de la 
meva infantesa: els amics, el carrer, 
la bicicleta, les berenades al riu... 
De fet, encara que hagi viscut més 
temps fora de Verges que no pas 
al poble, els meus amics de veritat 
són els d’aquí, els de tota la vida. És 
evident que fora de Verges també 
hi tinc molt bons amics, però la 
complicitat i la confiança que tinc 
amb els Auquer, en Massanes, 
la Conce..., no la tinc amb altres 
amics. D’aquí ve que Verges hagi 
estat sempre un referent en la 
meva vida i que sempre que puc 
m’hi escapi. I aquesta vinculació 
amb el poble la vaig encomanar 
al meu marit i la tenen també les 
meves filles, que tot i que ja són 
grans i tenen la vida a Barcelona 
no conceben un Dijous Sant sense 
Processó o unes vacances sense 
anar a veure els avis. 

Un dels fets més importants en 
la vida de la Pili va ser el trasllat 
a un internat de Barcelona per a 
continuar els estudis, primer de 
batxillerat i després la carrera 
de dret.

Vaig anar a Barcelona que era en-
cara molt petita, i llavors no era pas 
com ara, no hi havia mòbils i només 
podies anar a casa de vacances en 
temps de vacances. Jo crec que el 
meu caràcter es va forjar en aquest 
període, ja que sóc una persona 
molt independent, acostumada a 
passar moltes hores sola i a es-
pavilar-me pel meu compte. Més 

endavant els pares ja em van deixar 
agafar el tren sola fins a Flaçà i la 
Sarfa fins a Verges, per a passar-hi 
també els caps de setmana.

Ens estranya que no ens parli de 
música i ens interessem per si se 
n’havia oblidat o és que no en va 
estudiar.

Era el temps en què, com a bona 
adolescent, vaig aprendre a tocar 
la guitarra; però la meva oïda no 
donava per a gaire més. Sí que 
recordo, però, que quan vam or-
ganitzar els primers casals d’estiu, 
colònies, campaments, en temps 
d’en Collelldemont, del Tate i de 
Mn. Jaume, jo sempre anava amb 
la guitarra a les mans per animar les 
cançons. Amb tot, reconec que en-
cara que sóc filla de músic, jo no he 
tingut mai dots per a la música. 

L’etapa universitària de la Pili va 
coincidir amb la transició política, 
que es va viure amb una intensi-
tat especial a la Facultat de Dret 
de la Universitat de Barcelona, on 
tenia per professors personalitats 
rellevants del canvi polític, com 
Jordi Solé Tura.

Va ser una època molt activa. 
Moltes vegades havíem de fer 
classe fora de la universitat, perquè 
aquesta era tancada o perquè la 
policia s’instal·lava a dintre de les 

aules per controlar l’activitat políti-
ca. I acabada la carrera vaig entrar 
a la fiscalia del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, perquè dins 
el món de l’exercici del dret era i és 
el que m’atrau més. Mai no m’ha 
passat pel cap de ser jutge i tampoc 
no em sedueix el rol del defensor; 
sempre he preferit la defensa de la 
cosa pública, el ministeri públic, que 
exerceix la fiscalia.

Per a la gent normal, el fiscal és 
l’acusador d’un judici, perquè 
així ho hem vist en les pel·lícules 
americanes; però la Pili de segui-
da ens corregeix...

El fiscal de vegades acusa i de 
vegades defensa, perquè la seva 
tasca és defensar els interessos de 
la societat. No és un acusador, en-
cara que de vegades ho sembli per 
les informacions deformades que 
en tenim, però els fiscals tampoc 
no són la mà amagada del govern, 
com de vegades la premsa vol fer 
creure. De fet, tot el món judicial 
és zelós, fins a l’extrem de la seva 
independència, basada en la sepa-
ració de poders, que és la base de 
la nostra democràcia.

Doncs, tornant al fil de la conversa, 
aquests anys van ser els més trans-
cendentals per a la meva vida: vaig 
començar a treballar en allò que 
jo volia, vaig casar-me, van néixer 
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les meves dues filles..., però no va 
ser fàcil, sobretot perquè el món 
judicial ha estat sempre un món 
d’homes, i les poques dones que 
érem, sobretot a la fiscalia, poques 
vegades ho teníem fàcil. Al cap 
d’uns anys vaig deixar la fiscalia 
per incorporar-me al Gabinet Jurídic 
Central, que és el cos de lletrats 
de la Generalitat de Catalunya. 
Necessitaven una persona que es 
fes càrrec de la secció penal, que 
tingués un xic d’experiència i que 
pogués començar immediatament 
sense que li calgués un temps de 
formació. I així va ser que vaig can-
viar de cantó: ja no seia a l’esquerra 
del jutge; ara seria a la seva dreta, 
i bàsicament per defensar els fun-
cionaris de la Generalitat: Mossos, 
Benestar Social, etc. La feina era 
molta i engrescadora, però a la 
llarga va esdevenir molt repetitiva i 
sobretot molt trista, especialment 
en el tema dels menors...: agres-
sions, violacions i cada dia, cada 
dia, la mateixa misèria que t’anava 
entrant a dintre.

En aquest punt, fa uns set anys, el 
Departament de Medi Ambient va 
crear l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) i em van oferir de formar 
part del seu gabinet jurídic. Em va 
fer il·lusió, perquè era començar 
una cosa nova, des de zero, sobre 
un tema també molt interessant, 
com és l’aigua i el medi ambient. I 
així fins ara.

La Pili ens explica  que el seu 
càrrec no és polític i que no es 
dedica a la gestió, sinó a temes 
jurídics, però també li fem xerrar 
que alguna vegada ha orientat els 
responsables de l’Ajuntament de 
Verges en els complicats camins 
de l’Administració. Es mostra, 
però, molt convençuda de la 
necessitat que hi hagi una bona 
política mediambiental i per això 
es troba ben integrada en la seva 
feina...

Sóc una fervent defensora de la 
gestió que fa l’ACA, però de la que 
hauria de fer encara en sóc més 
defensora. No es pot fer gaire cosa, 

perquè la majoria de la gent encara 
no és conscient de què suposaria 
no tenir aigua, i tothom hauria de 
ser respectuós amb aquest bé tan 
necessari. Parlo dels particulars, 
però també de les indústries i 
les administracions, que moltes 
vegades no assumeixen la seva 
responsabilitats i esperen que l’ACA 
els tregui les castanyes del foc, 
sobretot quan es tracta de diners. 
Ja veieu que estic molt convençuda 
de la meva feina i que m’hi implico, 
tot i que de vegades penso que ja 
voldria estar jubilada.

Doncs a la jubilació anem. Li 
preguntem si pensa jubilar-se 
en els serveis jurídics de l’ACA 
o si encara farà més voltes pel 
món de la judicatura i si estaria 
disposada a deixar Barcelona a 
hores d’ara.

Si m’oferissin una cosa extraordi-
nària i prou divertida, encara m’hi 

apuntaria. Jo no he estat mai una 
persona d’estar-me gaire en el ma-
teix lloc, perquè crec que és molt 
avorrit. Ara bé, essent realistes, 
és difícil que en els anys que em 
queden de vida laboral deixi la feina 
que estic fent, o Barcelona, o les 
meves filles, etc.; però una vegada 
jubilada vindré a viure a Verges, això 
és claríssim! 

Ens diu que li serà fàcil, perquè 
Verges és també un referent 
d’identitat per a les seves filles i 
que totes dues tenen molts bons 
amics aquí. També ens explica 
que fa uns anys casa seva era 
un pont perquè els amics de 
les noies s’adaptessin a la vida 
barcelonina...

Sobretot els primers anys que eren 
a Barcelona, jo tenia gent a sopar 
cada tres per quatre, i quan tenien 
enyorança també venien sempre 
per aquí. Després, el segon o tercer 
any ja volaven, però el primer any 
tots venien a parar a casa. I les me-
ves filles, sobretot la petita, quan 
vénen a Verges, estan tot el dia 
voltant amb els amics de per aquí. 
Amb els amics, des de fa molts 
anys, sempre dèiem que quan ens 
jubiléssim ho faríem aquí a Verges 
i tornaríem a fer una pinya com 
havia estat abans. Sembla que ho 
tenim bastant ficat al cap, perquè 
els camins de tots comencen a 
trobar-se aquí.

I xerrant, xerrant, se’ns ha fet fosc. 
Dues hores de rellotge d’una tarda 
de novembre que s’ha fos sense 
adonar-nos-en. Tornem a la realitat 
després d’haver passat una estona 
divertida i d’agradable conversa, 
que esperem que hagi resultat 
també interessant per als qui ens 
haureu acompanyat fins a aquest 
punt.


