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Entitats

LA CORAL VERGELITANA

INTROÏT ET KYRIE

L’església, plena. Els músics de l’Orquestra de Cambra 
de l’Empordà, a punt. Els dos solistes, a la sagristia, es-
perant. La Coral Vergelitana i sopranos i contralts del Cor 
Maragall de Girona, formats, resseguint la paret de l’absis. 
En Ramon dóna l’ordre. 

OFFERTOIRE

Les primeres notes de la corda. Ara sopranos i, tot se-
guit, tenors. Tanco els ulls vessants d’emoció. Els baixos 
ens sumem al prodigi. En Xavier Mendoza, d’esquena, 
omple l’espai. Ara sé que sóc un privilegiat. «Promisisti et 
semini eius.» Així sia! 

SANCTUS 

Les sopranos disposen i els tenors i baixos responem, 
acaronats per la corda i el so d’un violí que broda uns 
acords que recorden primavera. De sobte, tota l’orquestra 
esclata: els homes donem el millor de les nostres veus i les  
sopranos recullen la nostra proposta. «Hosanna in excel-
sis…» Torna el violí fent de la primavera un miratge farcit de 
roselles que es marceixen pel meu pla. 

PIE JESU

Estic convençut que, quan Fauré va escriure el Rèquiem, 
podia intuir l’existència futura de Mireia Casas, bella dona, 
bellíssima veu. Gaudeixo. 

 
AGNUS DEI 

Molts dies d’assaig. A voltes semblava que no ens en 
sortiríem. En Ramon sovint anava dient: «Molt bé.» Nosal-
tres sabíem que no, que no anàvem bé. És tossut. «Luceat 
eis.» En Ramon, finalment, té raó: molt bé. 

 
LIBERA ME

Fauré va dir, a propòsit del Rèquiem: «Es va dir que el 
meu Rèquiem no volia expressar l’horror de la mort; algú 
el va anomenar “cançó de bressol de la mort”; però això 
és el que sento de la mort, com un feliç alliberament, una 
aspiració a la felicitat per sobre de, en lloc d’una transició 
dolorosa.» En Xavier comença, demana alliberar-se de la 
mort eterna. La coral pren el relleu. En Xavier torna a dema-
nar i tots ens hi afegim. 

IN PARADISUM 

Mesos d’esforç acaben de la millor manera. Les  sopra-
nos i contralts entonen uns acords extraordinaris, acaro-
nades per l’orquestra. «Jerusalem.» Ens hi incorporem els 
tenors i els baixos. Entenc les paraules de Fauré. Vull viure 
per arribar a la fi, al repòs horitzontal, amb serenor, sense 
patiment. Hauré d’assajar molt, hauré de ser tenaç. Val la 
pena, segur. 

El públic aplaudeix. Sóc feliç. 
Alço la mirada, emocionat. En Narcís observa des de 

dalt. El noto feliç, també. Cantique, de Jean Racine. El tor-
nem a interpretar. Deixa’m que te’l regali. Gràcies, Narcís! 

Avui és diumenge 15 de gener del 2012. Avui em sento 
bé. 

COSME HUGAS

Rèquiem de Gabriel 
Fauré


