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Noverint universi... 

L’efemèride convida a la celebració, és clar, però 
també a la reflexió. Potser és un bon moment per 
a fer balanç –que és el que s’acostuma a fer en tots 
els aniversaris, no?– i preguntar-nos què en sabem, 
realment, de la història del nostre poble. 

Si hem de ser seriosos, la primera reflexió que 
caldria introduir és que, des del punt de vista estric-
tament científic, l’efemèride no té en realitat cap 
mena de sentit, entre altres raons perquè no es pot 
descartar que en qualsevol moment es produeixi 
una nova troballa documental que ens permeti fer 
recular l’«edat» del topònim. En el cas del docu-
ment que esmentem, cal tenir present que parla 
de la confirmació –subratllem-ho, perquè el matís 
és important: confirmació– d’un reconeixement de 
possessions que ja s’havia fet anteriorment, en els 
temps de Lluís d’Ultramar, que fou rei de França i 
d’Aquitània entre els anys 936-954. D’altra banda, 
també és obvi que en el context històric i geogràfic 
a què ens referim, els pobles no «naixien», com les 
persones, en una data «de calendari» concreta i de-
terminada, sinó que apareixen com el resultat d’un 
procés gradual, que generalment acostuma a ser 
lent, llarg i silenciós. Els pobles solen ser força més 
antics que el seu primer esment documental.

VERGES, 1050 ANYS

El 30 d’agost de l’any 959, Gausfred I, comte 
d’Empúries i del Rosselló, presidí un judici 
en el qual, entre altres qüestions, es féu 
constar la confirmació d’unes possessions 
que Riculf, un gran magnat de l’època, te-
nia en diversos indrets de l’Empordà, entre 
els quals s’esmenta Verges. Aquesta és, fins 
al dia d’avui, la referència documental 
més antiga que coneixem del nostre poble. 
Podríem dir, doncs, que en un cert sentit 
aquest proper estiu Verges complirà 1050 
anys: deu segles i mig d’història!

Ara bé, aquestes objeccions no ens haurien 
d’impedir d’adonar-nos que, des d’un altre punt 
de vista –que suposo que cal anomenar cultural–, 
les efemèrides històriques poden ser una excel·lent 
eina o «excusa» per a promoure estudis, publicaci-
ons, conferències, exposicions i tota mena d’actes 
que contribueixin, en l’àmbit social, a cohesionar 
la identitat col·lectiva i a reforçar en els ciutadans 
el sentit de pertinença a una comunitat. Aleshores 
sí que prenen sentit, aquestes celebracions.

Dit això, m’agradaria ara repassar breument 
aquests 1050 anys d’història que, ja us ho dic d’en-
trada, encara ens són pràcticament desconeguts. 
Comencem, per exemple, pels orígens del topònim 
Verges. En els darrers cinquanta anys s’han publicat 
quatre teories diferents per a explicar-ne l’arrel i el 
significat, però cap no ha pogut ser mai demostrada 
irrefutablement i, per tant, la veritat és que encara 
no sabem si som fills d’un jardí (verger), d’unes 
marededéus trobades (verges), o d’un cabdill àrab 
(Bu r-Ragím). I deixeu-m’hi afegir, amb tota la 
modèstia, que també podria molt ben ser que cap 
de les tesis formulades fins avui sigui l’encertada.

En els darrers tres o quatre anys, l’arqueologia 
ens ha proporcionat nous i interessantíssims indi-
cis sobre el nostre passat, o, més ben dit, sobre el 
passat de l’espai en el qual, molt temps a venir, un 
dia es bastiria el nostre poble. En el 2005 la remo-
delació de la plaça de l’Onze de Setembre permetia 
documentar una sitja que contenia materials de fa 
entre 2.700 i 3.000 anys, època que correspondria al 
final de l’edat del bronze i l’inici de l’edat del ferro 
(vg. el País Petit núm. 5, gener 2006). La troballa 
permet als arqueòlegs inferir l’existència a l’indret 
de possibles estructures d’habitacles a l’aire lliure, 
segurament relacionades amb altres de similars 
que es troben prop de l’actual desembocadura 
del riu Ter (la Fonollera). És el moment en què 
els «empordanesos» deixen de viure a les coves i 
s’aventuren a camp obert, amb tots els canvis que 
això suposa a nivell antropològic, cultural, social, 
econòmic, etc. Les restes recuperades a la plaça de 
l’Onze de Setembre constitueixen, lògicament, una 
aportació molt modesta, gairebé insignificant, a la 
gran història de l’arqueologia mundial, però per 
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als vergelitans suposen un autèntic pas de gegant 
en el coneixement del nostre passat més reculat. 
Per això seria interessant tenir-les, si no exposades 
permanentment, ben fotografiades, catalogades i 
explicades en algun tipus de publicació –un ja no 
gosa ni tan sols suggerir la possibilitat de fer una 
excavació a consciència que vagi molt més enllà 
d’aquella mera prospecció obligatòria per llei–. 
Amb el benentès que no hi ha cap vincle directe 
i ininterromput que connecti aquells homes pre-
històrics amb els vergelitans actuals, sí que és molt 
important poder tenir la certesa que tres mil·lennis 
enrere, per aquests mateixos verals que nosaltres 
trepitgem avui, ja hi havia una comunitat que es 
buscava la vida, ni que fos de forma estacional.

A finals del 2006 es va produir una altra troballa 
interessantíssima, gràcies a la perspicàcia de l’ar-
queòleg Ferran Codina, que, mentre passava amb 
cotxe per la carretera de Girona, va saber identificar 
unes sitges romanes que les obres del carrer de la 
Pau acabaven de deixar al descobert. El jaciment 
va ser excavat per Codina mateix (vg. el País Petit 
núm. 9, gener 2008), que el situa cronològicament 
entre mitjan segle II aC i principis del segle I dC –fa, 
doncs, entre 2000 i 2150 anys, justament quan es 
produeix la desaparició de l’horitzó ibèric i s’inicia 
al nostre país la romanització–. Novament aquí ens 
hem d’exclamar perquè els materials recuperats 
en l’excavació no són a l’abast dels vergelitans –hi 
insistim: ni que sigui en forma de catàleg exhaus-
tiu!–. Encara més, les característiques, la ubicació 
i el contingut de les sitges fan pensar que molt a 
prop hi ha d’haver la vil·la romana; tot i això, no 
s’ha continuat excavant. Podríem estar parlant del 

veritable embrió a partir del qual hauria nascut i 
crescut el nostre poble. De ben segur que no deu 
ser una gran vil·la romana que permeti als histori-
adors reinterpretar el procés de penetració romana 
a la península Ibèrica, però penso que valdria molt 
la pena intentar «descobrir» les nostres arrels. Qui 
sap si no parlem de la genuïna villa Virginibus…
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I des del segle I dC fins al document de l’any 
959, què? Doncs nou segles i mig –que són moltes 
generacions!– de completa foscor, absolutament 
res. De moment no podem saber si l’indret que un 
dia seria Verges va ser abandonat a principis de la 
nostra era o si, contràriament, s’hi va mantenir un 
nucli de població sense solució de continuïtat. Tot 
el que diguéssim aquí seria pura especulació; cal, 
doncs, recerca.

La documentació més reculada sobre la nostra vila 
es conserva a l’arxiu de la Casa Ducal dels Medina-
celi, la major part del qual actualment és dipositat (i 
disputat) a l’Hospital Tavera de la ciutat de Toledo, 
després d’un polèmic trasllat nocturn i semiclan-
destí, l’estiu de 1995, des de la seva anterior seu, a 
la Casa Pilatos de Sevilla. D’aleshores ençà, amb el 
pretext de la reordenació, l’inventari i la catalogació, 
la documentació no és accessible als investigadors, 
però en realitat es tracta d’una conseqüència del 
litigi que enfronta els Medinaceli amb la Junta 
d’Andalusia i el Ministeri de Cultura (si de cas, un 
altre dia ja parlarem de Salamanca, gestió que també 
porta el segell de la ministra Carmen Calvo). Per 
sort, una còpia microfilmada de les seccions que 
fan referència als territoris catalans es va dipositar 
al monestir de Poblet (l’abat del qual és vocal del 
consell de vigilància de la Fundación Casa Ducal 
de Medinaceli) i a l’Arxiu Municipal de Castelló 
d’Empúries se’n pot consultar una versió digitalit-
zada, que conté els documents de la secció referent 
al comtat d’Empúries. Es tracta d’una quantitat de 
documentació molt important, que abraça des de 
mitjan segle X fins al segle XVI, a partir de la qual 
es podrien reconstruir els orígens de la baronia de 
Verges, la seva organització política, econòmica i 
militar, el seu encaix dins el conjunt del comtat 
i la seva evolució en el transcurs de la baixa edat 
mitjana. De tots aquests temes en sabem poca cosa 
més que el que explicà Rafel Torrent Orri en un 
article publicat en els Annals de l’Institut d’Estudis 
Gironins el 1959, però aquest autor no havia tingut 
l’oportunitat de treballar amb la rica documentació 
emporitana a què ens referim. Així, doncs, el més 
calent encara és a l’aigüera.

Si ens traslladem a l’època moderna (s. XVI-XVIII), 
el panorama tampoc no és gaire afalagador, i tro-
barem el mateix per a l’època contemporània (s. 
XIX-XXI). Tenim importants fons documentals per 
analitzar i estudiar (entre molts altres, el notarial, a 
l’Arxiu Històric de Girona; el parroquial, a l’Arxiu 
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Diocesà; el de la cancelleria i el reial patrimoni, 
a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, el municipal de 
Verges, etc.) i, malgrat tot, la bibliografia històrica 
sobre Verges és encara alarmantment minsa. Sabeu 
quants llibres o articles en publicacions especi-
alitzades existeixen sobre història de Verges? Es 
poden comptar amb els dits d’una mà. Sens dubte, 
els vergelitans tenim molts motius per a sentir-nos 
orgullosos del nostre poble, però hem de reconèixer 
que tenim una assignatura pendent: la història, que 
no solament vol dir memòria del passat, sinó també 
consciència del present i del futur.

Aprofitant que acabem d’estrenar l’any del nostre 
1050è aniversari, deixeu-me alçar la copa per brin-
dar a la memòria de tots els vergelitans i vergelitanes 
que han estat, són i seran, i permeteu-me també 
que formuli en veu alta un desig: que ben aviat els 
vergelitans siguem capaços de «conquerir» la nostra 
pròpia història! És una feina de tots.

SALVADOR VEGA




