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E n t i t a t s

La Coral Vergelitana

El meu nom és Laura. Segur que molts dels qui co-
menceu a llegir aquestes ratlles em coneixeu molt bé; 
potser no coneixeu tant la meva faceta musical –he 
estudiat música i piano quinze anys per tenir el títol de 
professora d’aquest instrument– com la laboral: fa un 
any que sóc la infermera de Verges, Jafre i la Tallada 
d’Empordà, i la veritat és que m’hi sento molt a gust 
(espero que aquest sentiment sigui mutu).

La finalitat del meu escrit és parlar de la meva relació 
amb la Coral Vergelitana.

La Laura després d’interpretar una peça al piano

La Laura al dispensari

Aquest any n’ha fet deu que en formo part com a 
soprano. Com passen els anys! Sembla que era ahir 
que un vespre de 1999, tot just acabada la carrera d’in-
fermeria, em va trucar en Ramon Joanmiquel a casa 
dels pares per proposar-me de formar part del grup; 
necessitaven donar un nou impuls a la Coral i em va 
demanar, juntament amb altres noies que havíem estat 
alumnes seves al Sant Gabriel de Torroella i que havíem 
format la Coral Jove del col·legi, d’entrar a la d’aquí. Jo, 
fins aquell dia, no sabia que a Verges hi hagués una coral 
ja formada, però no m’hi vaig pensar gens. En Ramon 
em coneix perfectament de fa molts anys i sabia que si 
es tractava de qualsevol tema relacionat amb la música 
l’acceptaria de bon grat, i així ho vaig fer.

Dic que em coneix molt bé perquè vaig començar els 
estudis musicals amb ell a l’edat de sis anys al mateix 
col·legi, i fins avui dia no hem perdut mai el contacte; 
encara que jo seguís el meu camí cap al Conservatori 
de Música de Girona, ell sempre trobava el moment 
de comprovar com anava avançant any rere any amb 
el piano.

Des del primer assaig amb la Coral Vergelitana, m’hi 
vaig trobar molt a gust: formem un grup de persones 
que estimem la música i ens agrada el que fem; també 
ens caracteritzem pel bon ambient, tant a dins com 
a fora dels assaigs: sempre trobem algun dia per a 
fer un bon sopar i alguna sortida tots plegats a veure 
algun musical, amb un somriure i unes bones cançons 
acompanyades de les guitarres d’en Joan Roca i en 
Jordi Feliu.

Durant aquests deu anys, he anat creixent amb la Coral 
i passant diverses etapes de la meva vida, algunes de 
molt importants, com el dia en què em vaig casar i quan 
va néixer la meva filla, l’Alba.

Vull tornar agrair a la Coral la seva participació en la 
missa celebrada pel meu casament, no hi podien faltar, 
i us vull dir a vosaltres, lectors, que van cantar com mai. 
Em vaig sentir tan orgullosa de la «meva» coral... Jo no 
tinc l’oportunitat d’escoltar-la en directe, ja que sempre 
sóc a dins, cantant, però en aquella ocasió era a fora, i 
sonava tan bé... Em van dedicar la cançó Laura, de Lluís 
Llach, que molts ja ens heu sentit a cantar més d’un cop, 
però el dia 10 de juny del 2006 la van estrenar per a mi, i 
això no ho oblidaré mai! L’havien assajat d’amagat meu 
perquè no m’assabentés de la sorpresa; a més, em van 
regalar una adaptació d’Amor particular, també d’en Lluís, 
amb piano i tenora (gràcies, Àlex!).

A part de sentir-me orgullosa de pertànyer a la Coral, 
estic encantada de vosaltres com a públic, el «nostre» 
públic; dic «nostre» perquè vosaltres sou els qui doneu 
sentit al que fem; públic i Coral som una unitat; mostreu 
la vostra fidelitat omplint l’església de gom a gom en 
qualsevol dels nostres actes, siguin petits o grans. L’última 
vegada que vaig veure l’església plena com mai va ser 
quan vam estrenar el Glòria de Vivaldi, en la celebració 
del 25è Aniversari de la Coral Vergelitana, i no sabeu com 
va ser de gratificant comprovar que el nostre esforç per 
tirar endavant una obra de les característiques del Glòria 
era recompensat amb escreix en veure les vostres cares 
d’entusiasme i rebre uns aplaudiments que no tenien fi.

No voldria acabar aquest escrit sense dir-vos que, encara 
que no sigui de Verges, sento la Coral com una cosa molt 
meva i me l’estimo com si fos una autèntica vergelitana, i 
això crec que ho puc fer extensiu a tots els cantaires que 
venim dels pobles del voltant.

Moltes gràcies per haver-me dedicat aquesta estona 
llegint l’escrit.
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