
Col·laboracions

Qui no se’n recorda, d’en Carles
Perpinyà i de tot el que va fer pel
poble? Estic convençuda que la
gent de Verges i altres persones
que coneixen les nostres tradicio-
ns saben qui era Carles Perpinyà i
Sais, un gran impulsor de la Pro-
cessó de Verges.

Ara bé, jo us voldria parlar una mica
del Perpinyà casolà, el meu pare,
nascut el 6 de febrer de 1917 i ca-
sat amb Pilar Oliveras i Iglesias.
Tots dos em varen adoptar a mi
amb no poques dificultats, i jo, per
la meva banda, puc dir que he tin-
gut uns pares meravellosos.

Crec que el pare va néixer abans
d’hora; vull dir que era molt avançat
pel seu temps i les seves idees.
Segons recordo, va ser un home
dinàmic i de molts oficis (fotògraf,
taxista, botiguer, criador de gallines
i conills...); però el seu gran somni
era ser director d’escena, i de mica
en mica el va anar fent realitat.

Aquí va dirigir diverses obres de
teatre, i també hi va participar com
a actor. Alguns encara el recorden
fent de dimoni dels Pastorets.

El pare tenia un semblant seriós i
potser fins i tot feia cara de pocs
amics, però era un tros de pa. Qua-
si tot el poble m’ha explicat que
quan ell dirigia obres de teatre era
un home molt minuciós i estricte;
potser per això varen ser tot un
èxit.

Ara bé, la seva gran passió va ser
la processó. En va començar a ser
director l’any 1950 i la va reestruc-
turar a partir de 1955, de manera
que quedà  tal com la veiem avui
dia, ajudat en els versos per la seva
germana Maria Perpinyà.

Quan ell dirigia la processó, el dies
abans de Setmana Santa eren de
molt tràfec. La mare despatxava a
la botiga i el pare no parava mai a
casa, i quan hi era ho aprofitava per
a fer els assaigs. Jo, de petita, mi-
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El pare en família: una imatge entranyable

CARLES PERPINYÀ, EL PARE.
rava com assajaven a casa nostra
la Verònica Maria Planelles i el
Déu Josep Soler, però sobretot re-
cordo la Samar-itana Nuri Creus;
tots li tenien un respecte impres-
sionant. Jo els espiava amagada
rere la porta, i encara em sembla
veure la Nuri plorar de veritat quan
ho havia de fer per exigències del
guió.

A casa sempre tenia idees noves:
el cap no li parava mai. Si li venia
una idea a les quatre de la matina-
da, per exemple, despertava la
mare i li explicava els seus plans.
Ella li contestava: «Fes el que vul-
guis, que jo ja tinc prou feina!»

El pare va aconseguir el seu som-
ni: aixecar la processó; però tam-
bé va organitzar el popular «Ball de
deu», que es deia així perquè co-
mençava a les deu del matí. Ell dis-
posava les parelles que hi havien
de participar; deia: «Tu ballaràs amb
aquesta; tu, amb aquest...». Alguns
dels matrimonis d’avui són fruit de
les parelles que va formar el pare
per celebrar aquell ball.

Va deixar de ser director de la pro-
cessó l’any 1966 per a entrar com
a responsable del grup de mana-
ges. Recordo que li demanava:
«Pare: jo vull fer de manaja». I ell

em deia: «Tu no en pots fer: només
en fan els nois.»

Un cop alliberat de les responsabi-
litats de tots aquests càrrecs, el
pare no es va desvincular mai de
la processó; sempre en feia repor-
tatges i els enregistrava en vídeos.

A la vila li van fer un homenatge el
Dilluns de Pasqua de l’any 1978,
durant l’arrossada popular: li van
donar una escultura representant
un casc de manaja, amb la inscrip-
ció «A Carles Perpinyà, pels anys
dedicats a la Processó de Verges,
amb agraïment. El poble de Ver-
ges». Ell va estar molt content; deia
que per fi li havien agraït tota una
vida de l luita per al lò que
s’estimava més: la processó.

Ens va deixar un dilluns de Setma-
na Santa, el 21 de març de 1989, i
va ser enterrat el dimecres; el Di-
jous Sant a la tarda les manages
van fer un minut de silenci en re-
cord seu.

És cert que el pare ja va rebre el
seu merescut reconeixement pú-
blic per tot el que havia fet per Ver-
ges, però jo tinc el millor homenat-
ge per a ell: el seu nét i fill meu
Carles Perpinyà.
CONXA PERPINYÀ I OLIVERAS
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PALAFRUGELL

En la societat de les presses en què vivim cada vegada
generem més residus, sobretot perquè cada cop hi ha
més productes quotidians d’un sol ús, i això fa que al
cap del dia acumulem moltes deixalles a casa. Nosal-
tres les llencem al contenidor i ens sembla que desapa-
reixen per art d’encantament. Res més lluny de la reali-
tat: gestionar les nostres deixalles és un procés com-
plicat, car i un dels problemes més difícils de solucio-
nar de la vida moderna. Els abocadors són plens i ningú
no en vol cap a prop de casa, perquè el perill de conta-
minació, tant de l’aire com del subsòl, és altíssim.

Com a consumidors, podem
fer molt per reduir els efectes
negatius de les escombraries.
La solució és reciclar tot el
que es pugui reciclar, que és
molt. Al poble ja tenim conte-
nidors per a poder separar al-
guns dels residus (paper, vi-
dre, plàstic i llaunes); el que
no tenim són contenidors per
a les deixalles orgàniques,
però aquestes les podem re-
ciclar nosaltres mateixos. A
més, en podem treure un

excel·lent adob per a les plantes, tant d’hort com de
jardí: el compost.

Per a fer el compost podem utilitzar totes les deixalles
orgàniques de la cuina i del jardí, com també les res-
tes d’infusions, diaris i cartró (en petites quantitats),
cendra i closques d’ou i de fruits secs. També hi po-
dem afegir, en menys quantitat, restes de peix, taps
de suro, paper de cuina i serradures. El procés de com-
postatge és senzill; el més important és fer una bona
barreja de matèria «humida» (restes de fruita i verdu-
res...) i de matèria «seca» (herba i fulles seques, palla,
paper...).  És indispensable que el piló estigui en con-

tacte amb la terra per a drenar les humitats i ajudar a
fer el procés. Així, s’han d’apilonar els diferents tipus
de matèries (humides i seques), meitat i meitat; si hi
ha massa humitat, aquestes es poden podrir i no po-
dran compostar. El piló l’hem de controlar i capgirar de
tant en tant per airejar la barreja. El compost, si és
equilibrat, no fa mala olor; desprèn una aroma sem-
blant a la de terra de bosc.

Es pot fer compost amuntegant les deixalles directa-
ment a terra o a dins d’un recipient, i també es poden
fer compostadors casolans amb un bidó foradat, una
malla metàl·lica, fustes, canyes, etc. o es poden com-
prar. És important que hi hagi renovació d’aire i que
tinguin una sortida a la part inferior per treure el com-
post que sigui madur, a punt  de fer servir.

APRENGUEM A RECICLAR

ESPERANÇA CLOTAS

TIPUS DE COMPOSTADORS

DE FUSTA

DE RAJOLS

DE METALL

DE MALLA METÀL·LICA

        COMPOSTADOR

Co l · l aborac ions
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Temps enrere, l’any 1962, varen
venir a Verges uns senyors de
Barcelona per mirar una casa per
a dormir-hi uns nois que havien
de treballar bastant temps als
camps de Jafre i Vilopriu. Martí
Batlle, el meu marit, es va fer amic
seu i els va buscar una casa, ca
l’Ernesta, al capdavall de la Plaça
Major. En aquella casa hi varen
arreglar tres habitacions, i allà vi-
vien durant la setmana. Altres tre-
balladors també varen llogar ca-
ses per a viure-hi.

Aquells senyors, tres germans,
eren els fundadors d’una compan-
yia catalana anomenada SIPSA. Els
seus fills (en Jordi, en Josep i en
Joan Andreu) i un amic que es deia
Enric, hi treballaven; feien torns
de vuit hores. També hi havia un
home alemany, anomenat Walker,
que era l’encarregat mecànic, i un
italià, que era l’arquitecte engin-
yer. Els anomenàvem «els nois del
petroli».

Aquesta companyia llogava a
PERGEO, una empresa italiana,
els camions, els tractors i la torre
perforadora,
que tenia una
punta de dia-
mant. Varen
arribar a per-
forar fins a
2.000 metres
de profundi-
tat.

Un dels nois
del petroli va
conèixer una
noia de Verges
i al cap d’un
quant temps
vàrem tenir
casament. En Joan Andreu assegut davant el camió,

amb la torre de perforació al fons

ELS NOIS DEL PETROLI

Co l · l aborac ions

L’Estat espanyol va consi-
derar que no resultaria
rendible explotar indus-
trialment aquell gas i en
poc temps la companyia es
va dissoldre.

Un dia varen venir contents per-
què portaven una ampolla amb
gas. La troballa era important, i
fins i tot va sortir una nota en La
Vanguardia Española que deia així:
«[...] Importante presión de gas de pe-
tróleo en un pozo de Vilopriu. Se ha
sabido que en las pruebas oficiales de
producción en el pozo número 2 que
la presión de gas es de 156-170 at-
mósferas. Ello confirma la importan-
cia de este hallazgo. [...]»

L’Estat espanyol va considerar que
no resultaria rendible explotar in-



51P a í s

Els nois del petroli. D’esquerra a dreta: (?),
Jordi, (?), Joan Andreu i Enric.

MARIA RIBAS i MASPOCH (Maria Grau)

Co l · l aborac ions

dustrialment aquell gas i en poc
temps la companyia es va dissoldre.

El forat on s’assentà la base de la
màquina per a fer la prospecció
feia 2 x 3 metres i era enclotat, com
una petita piscina. Aquest és
l’origen del pou de Jafre, una bas-
sa amb aigua sulfurosa que ben
aviat començà a ser visitat per gent
d’arreu del país i per molts estran-
gers a l’estiu, atrets per les propie-
tats de l’aigua, que beneficia els qui
tenen malalties òssies, com ara ar-
trosi o descalcificació, encara que
s’ha d’anar en compte de no es-
tar-se gaire estona a dins de l’aigua
per no perdre els sentits.

Amb els anys, una altra compan-
yia ha anat comprant terrenys pro-
pers a la zona per fer-hi un bal-

neari de luxe i algunes dependèn-
cies més per a la gent del poble.

Ja ho veieu: el que va malament
per a uns, al cap d’un temps va bé
per a d’altres.
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Francesc Massip i Lenke Kovács,
incondicionals admiradors des de
fa molts anys de la Processó de
Verges i en especial de la Dansa
de la Mort, han col·laborat amb
nosaltres diverses vegades per
difondre la nostra tradició més
enllà del nostre país petit. A part
de les moltes publicacions i con-
ferències que han fet arreu
d’Europa, potser els identificarem
més perquè en Francesc va fer una
de les locucions de la darrera
transmissió de la processó per
TVE-2, i la Lenke ens va escriure
els fulls informatius que destinem
al públic alemany que ens visita.

Però si parlem d’ells en aquest
espai és perquè a finals de l’any
passat van publicar el llibre El bai-
le: conjuro ante la muerte, on la
Dansa de la Mort vergelitana as-
sumeix un ampli protagonisme al
costat d’uns magnífics estudis
dels  frescos de la Dansa de la
Mort de Morella, al País Valencià, i
d’un capitell esculpit amb una dan-
sa de la mort, probablement pro-
cedent del convent de Sant Fran-
cesc de Girona.

La primera virtut que observem en
el llibre és la de posar en relació
diferents cultures, que massa ve-
gades considerem distants, da-
vant el fet comú de la mort i les
seves manifestacions culturals.
Alguna vegada, quan es parla de
danses de la mort, els estudiosos
contrasten elements de cultura
cristiana amb d’altres de cultura
islàmica, però fins ara no havíem
vist mai referències a altres cultu-
res més allunyades de nosaltres
com les orientals. A partir d’ara
qualsevol estudi sobre el fenomen
de la mort i la seva cultura haurà
de tenir en compte que és univer-
sal de veritat, de fets i de formes.

Els frescos del convent de Sant
Francesc de Morella, restaurats fa
pocs anys, ens presenten una de
les danses de la Mort més prime-
renques que existeixen. És una
dansa en cercle o ball rodó, amb
uns textos a la part inferior i unes
bafarades, com si es tractés d’una
vinyeta de còmic, que surten de la
boca d’un cadàver eviscerat, que
és el personatge central. Els qui

dansen són els vius (personatges
de tota condició social) entorn del
mort, però els missatges van des-
tinats a terceres persones, als es-
pectadors que miren i llegeixen les
figures i els textos de les pintures.
Potser la descoberta més sorpre-
nent de tot el conjunt és el text,
que a manera de contrafactum  imi-
ta la cançó Ad mortem festinamus
del Llibre Vermell de Montserrat.

El segon estudi del llibre és dedi-
cat al capitell que, provinent del
castell de Cartellà, es troba avui a
la casa Estorch de la ciutat de Giro-
na. Per la seva semblança amb al-
tres capitells perfectament conser-
vats i catalogats es pot deduir que
aquest que és objecte d’estudi pro-
vé originàriament del claustre del
convent de Sant Francesc de Giro-
na, desamortitzat en el segle XIX i
destruït poc després per necessi-
tats urbanístiques de la ciutat.

Fins fa poc temps es creia que el
ball rodó que hi ha esculpit podia
ser un precedent de la sardana,
però l’anàlisi de Massip-Kovács
demostra que, malgrat el relleu
deteriorat pel pas del temps, s’hi
veu el personatge central de la
Mort i els representants dels prin-
cipals estaments de la societat en
una mateixa dansa.

Però per als lectors de PAÍS PETIT
segurament la part més atractiva
serà la dedicada a la Dansa de la
Mort vergelitana. Els autors inicien
el capítol amb la presentació de la
tesi La Dansa de la Mort de Verges:
una tipología Barroca. sostinguda

EL BALL:
UN CONJUR A

 LA MORT?

MASSIP, Francesc i
KOVÁCS, Lenke. El
baile: conjuro ante la
muerte. Ciudad Real,
Ed. CIOFF. 2004.   (El lli-
bre ha estat publicat
en castellà, malgrat
que l’original sigui en
català, perquè cap edi-
torial ni institució ca-
talana no ha mostrat,
fins avui, interès per
publicar-lo.)

Co l · l aborac ions
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JORDI ROCA i ROVIRA
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per diferents arguments que ani-
rem desgranant i comentant a con-
tinuació.

En primer lloc cal dir que aquesta
afirmació no prejutja que la Dansa
de la Mort sigui o no anterior al
barroc, sinó que de l’anàlisi del que
ha arribat fins avui dia se’n desprèn
la conclusió que la dansa, com la
veiem actualment, va ser construï-
da al gust de la Contrareforma i que
tota ella presenta les característi-
ques ideològiques i estètiques del
barroc.

Algunes de les raons que sostenen
aquesta tipologia es basen en les
diferències de la dansa vergelitana
amb les imatges conservades
d’altres danses de la Mort euro-
pees anteriors al Concili de Trento.
Els morts són esquelets, no pas
cadàvers eviscerats, i no apareixen
personatges vius en la dansa.

A més, la dansa és d’una major
complexitat, tal com correspon al
gust barroc. Ja no és un ball rodó o
en línia, com els de Morella o Ca-
sadei (Alvèrnia), sinó que d’uns
moviments oscil·lants, gairebé
com si es tractes d’una maquinària
de rellotgeria –després parlarem de
l’instrument del rellotge–, en surt
un desplaçament lineal. Si a això hi
afegim que ja no és la Mort tota
sola, sinó que l’acompanyen qua-
tre esquelets més, amb la seva
corresponent multiplicació de sím-
bols i missatges, tindrem una co-
reografia allunyada ja de la simpli-
citat medieval i de l’equilibri auster
del Renaixement.

I aquests símbols són també els
que confirmen el gust barroc de la
nostra dansa. La Mort porta dalla i
no pas arc i fletxes o bé llança. Les
armes antigues han estat substi-
tuïdes per una eina agrícola, i amb
ella el triomf de la Mort es canvia
per la lògica recollida del sembrat
madur i ple de fruit que ha de ser
la vida del catòlic.

La bandera, que si fem cas de la
representació litúrgica que feia la
dansa el Dimecres de Cendra, se-
ria un personatge incorporat tarda-

nament al grup, presenta una ico-
nografia de calavera i tíbies creua-
des que no és utilitzada fins al
segle XVII.

L’associació de la cendra dels pla-
tets amb la mort, ja vaig explicar
en el meu llibre sobre la Processó
de Verges que té l’origen en
l’adopció del ritual romà que va
substituir els antics rituals locals de
cada arxidiòcesi o província ecle-
siàstica; però precisament en el
barroc, com demostren els autors,
la cendra per sobre del significat
penitencial serà símbol de la des-
composició total del cos.

El darrer dels esquelets del grup
porta el rellotge, però no és un re-
llotge de sorra o una clepsidra me-
dieval, sinó que es tracta de l’esfera
d’un rellotge mecànic. Els rellotges
mecànics comencen a ser populars
a les torres i campanars durant el
segle XVII i fins al XVIII no apareixen
els rellotges personals. Això, a
més, comporta una variació en el
missatge de l’instrument: El tem-
pus fugit de la sorra que s’escola
rellotge avall serà un missatge a la
bandera (Lo temps és breu) i que-
darà per al rellotge sense broques
el missatge de la mort imprevista i
sorprenent, que, si bé era conegut

en èpoques anteriors, no se solia
associar a l’instrument del rellotge.

Els arguments definitius, però, són
els de natura religiosa i que filien la
Dansa de la Mort vergelitana com
un producte més de la Contrare-
forma per al control religiós de la
societat.

La Mort es rendeix davant del sa-
grari en el moment en què el Crist
crucificat guanya amb la seva prò-
pia mort la redempció per al gène-
re humà. Des d’aquest moment la
Mort deixa de ser triomfant i tots
els missatges de temor es conver-
teixen en esperança per als
creients. Podríem dir que el qua-
dre de la Mort, ideològicament,
transmet un conjunt d’idees per a
la preparació per al bon morir, en
consonància amb les Ars bene
moriendi, que tan difoses van ser
en aquella època.

No voldria acabar aquestes ratlles
sense disculpar-me davant els lec-
tors i els autors mateixos per una
recensió tan poc habitual, on les
idees del llibre es barregen amb les
meves pròpies. Espero que
l’amistat sabrà perdonar
l’apassionament que condueix a
tals excessos.
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DIARI DE BORD

A mitjan juny de l’any 2004, en
Josep Maria Llach i en Josep
Maria Aldeguer es varen ajuntar
amb dos amics seus, en Quim
Serrat i en Ferran Vicenç, per fer
un interessant viatge en veler
per les illes de la meitat occiden-
tal de la Mediterrània.

Durant quaranta-tres dies, tots
quatre amics anaven salpant
d’una illa per arribar a una altra,
en un recorregut de 1.607 milles
nàutiques (uns 3.000 km) en el
qual varen poder viure i conèixer
de prop el Mare Nostrum.

L’autèntic protagonista de
l’aventura va ser el Tumbelino, un
veler americà d’11,10 m d’eslora,
propietat d’en Josep M. Llach,
que l’havia comprat un parell
d’anys abans a Benalmádena,
ciutat on havia arribat després de
fer la travessia de l’Atlàntic amb
escala a les Açores.

Al final de cada singladura, en
Llach escrivia un diari de bord en
què explicava les peripècies del
viatge. Aquest diari l’ha cedit ge-
nerosament a PAÍS PETIT, do-
nant als lectors la possibilitat de
poder compartir aquells mo-
ments.

En tractar-se de la transcripció
d’un diari, nosaltres hem respec-
tat al màxim l’estil de
l’escriptura, en la qual surten al-
guns italianismes; sols hem co-
rregit l’imprescindible, seguint
els criteris generals de tipogra-
fia, com fem en la resta
d’articles.

Aquest és el primer capítol.

Corria l’any 1798 quan Carles
Manuel, rei de les dues Sardenyes,
va redimir de l’esclavitud els habi-
tants de l’illa de Tabarka (al nord

L’Escala - Ústica

El Tumbelino, un vaixell molt mariner, amb el
qual hem compartit experiències inoblidables

La ruta per les 16
illes  perdudes (I)

de Tunísia), que eren d’origen ge-
novès  i havien caigut en mans dels
corsaris tunisians. Els va establir
en una zona inhòspita al sud de
Sardenya, una illa anomenada San
Pietro. A la capital, Carloforte, el
nom de la qual fa honor al rei que
s’havia compadit d’ells, és on ha
recalat el Tumbelino, procedent de
Maó, on havíem estat quatre dies
refugiats del temporal de tramun-
tana. Això ens va permetre fer un
turisme tranquil per l’Illa de la
Calma, on vàrem intentar arreglar
amb èxit parcial les males passa-
des que ens havia jugat
l’electrònica. Primer, i de manera
misteriosa, havia deixat de funcio-

Co l · l aborac ions
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nar el pilot automàtic; després, i de
la mateixa manera, l’equip de vent,
i més tard la traca final: tot el siste-
ma de cartografia electrònica pa-
ralitzat.

Carloforte és un poble diferent,
pels seus orígens, perquè els seus
carrers descriuen una emotiva his-
tòria amb un final feliç i perquè és
en una zona tan inhòspita i salvat-
ge que produeix la mateixa sensa-
ció d’inquietud, temor i respecte
que el fet de profanar una terra
verge que sembla que encara no
estigui estabilitzada i que l’home
és molt lluny de dominar.

Situat entre tres illes (San Carlo,
San Antioco i Sardenya mateix),
que formen com un llac immens,
de fons rocós i molt poca fondària,
l’aigua i la terra són com el nega-
tiu l’una de l’altra; es barregen i es
confonen contínuament en un
paisatge sense fi d’esculls i illetes
al mar, d’aiguamolls i roques baixes
volcàniques, de formes turmenta-
des, a terra, i una desolació infini-
ta fins a un horitzó interminable.
L’esquelet d’antigues factories de
tonyina abandonades acaben de
completar un paisatge que no sem-
bla del nostre continent i ens par-
la d’un passat lligat al mar i no gens
fàcil per a aquesta gent.

Tot aquest decorat dóna una di-
mensió infinitesimal al nostre po-
bre Tumbelino, i a nosaltres ma-
teixos, mentre intentem enfilar
l’entrada a port, que és molt com-
plicada, però el recer és segur, i allà
hi hem trobat una majoria de ve-
lers espanyols, sobretot del sud de
la península, camí de Sicília.

Una mostra dels descendents dels
tabarquesos africans la trobareu
també ben a prop, a l’illa de Tabar-
ca, davant de Santa Pola (Alacant),
on varen anar a parar setanta-nou
famílies redimides de l’esclavitud
per un altre Carles, el rei Carles III.

Per una altra banda, el viatge va ser
ric en coneixences, tal com diu el
poeta: dos peixos lluna i dues tor-
tugues immenses, i, perquè la fe-
licitat no fos completa, una
d’aquestes estava  ferida i quasi no
podia nedar.

La travessia no va ser fàcil, ja que
tothom sabia que hi havia tempo-
ral a Sicília i els efectes arribaven a
Sardenya, menys el servei de me-
teorologia italià, que traspua
l’optimisme i l’alegria de sempre:
«Mar bello a poco mosso, visibilità: dis-
creta». No t’hi pots enfadar.

A la sortida de Carloforte, cap a
Ústica, ens va dir adéu el capo Spar-
tivento a la punta sud de l’illa de
Sardenya, que, segons sembla, és
l’encarregat de repartir el vent per
aquella zona. A nosaltres, en rea-
litat, no ens en va assignar gaire
per a aquesta singladura, però la
mar no la va escatimar. Al matí ens
va regalar una meravellosa nave-
gació a vela, amb vents per l’aleta
que permetien puntes de veloci-
tat superiors a set nusos.

De la nit i el dia següent no us en
vull parlar, el pobre Tumbelino
semblava una batedora al mig
d’una mar encreuada.

Finalment, després de seixanta
hores de navegació dura, vàrem
arribar a Ústica de matinada, mi-
núscula illa  verda, muntanyosa i
misteriosa, que viu aïllada del món
a la costa nord-oest, a força dis-
tància de Sicília.

Té 1.200 habitants, fa 4 km de llarg
per 2 d’ample. En arribar-hi per
mar destaquen un far encimbellat
al mig d’un penya-segat, que no
se sap ben bé com s’hi aguanta i té
l’aspecte d’una fortalesa militar i
un preciós cementiri situat al lloc
més bonic i amb millors vistes de
l’illa; ells en diuen la costa de
l’Huomo Morto.

Amarrar al seu port (gratis) és tota
una aventura; és tan petit que, en
arribar-hi, crèiem que ens havíem
equivocat, que no podia ser. Allà
hi conviuen, sense cap estructura
i amb una gran tolerància, pesca-
dors, submarinistes, la Guardia
Costiera, rodamóns que busquen
refugi per una nit... i fins i tot hi
cap un petit ferri, que és l’única
comunicació amb Sicília.

Fa la impressió que tothom està
esperant que arribis per donar-te
un cop de mà i tafanejar una mica.
Si hi veus un forat, és teu: has de
fondejar amb l’àncora per proa,
una operació sempre  perillosa, de
tal manera que, en pujar el vent
l’endemà al matí, vàrem haver de
fugir a tota vela, ja que o el vent o
alguna embarcació d’aquell piló
ens va desenganxar l’àncora en
marxar i la popa del Tumbelino va
topar una vegada contra el moll.

Ústica és un poble  que viu apar-
tat de tot i és especial, com el poc
turisme que hi va. Us el recoma-
nem.

 Sortim d’Ústica més aviat del
compte i, amb recança, anem a les
illes Eòlies: Vulcano, Stromboli,
Lipari, Panarea, Alicudi, Filicudi...,
destinacions mítiques.
JOSEP MARIA LLACH i GRANDE

Cales Coves (Menorca)
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M’agrada passejar pels racons d’aquest lloc quan de-
creix la claror de la tarda, envoltant-los de
l’entranyable penombra en què s’abriguen la majoria
dels somnis.

¿La vella arcada amb parets escrostonades de les quals
sobresurten dos ferros angulosos de considerable
gruix que ens condueix del carrer Major al del Portal
no us evoca aferrissades defenses?

¿La muralla, que amb ses torres insinuant l’irregular
perímetre de l’antiga fortalesa i sobretot el fossat, que
es fusiona amb el rec del Molí en el seu recorregut
per la vila no són signes d’imaginades lluites en la
desconeguda història del nostre passat?

Ara el barri es presenta renovat: els carrers llisos, les
façanes noves i les nits buides de misteri sense
l’estímul dels entrellums. Els moderns fanals foragi-
ten les ombres, però no les sensacions.

Passejant pel menut laberint del carrer del Ribossà,
amb sobtats pendents i estretors, ens inunda el silen-
ci dels segles i, en el silenci, la calma que evoca la
bullícia d’aquells temps medievals de suposades llui-
tes i finestres gòtiques (encara en queda una).

I l’església? Qui no hi ha segellat moments inoblida-
bles de la seva vida! És un temple original, amb restes

EL BARRI ANTIC:
NOSTÀLGIA I
REALITAT

Juliol 200556
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Quan de lluny s’albira el perfil de Verges,
de l’escalonament de teulades en sobresur-
ten la gràcil silueta del campanar, la sen-
yera de la torre de la Plaça Major i l’últim
pis de can Punton. Per als vergelitans és
una visió inconfusible i entendridora, és
l’ànima del barri antic.
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de romànic, arcades i voltes d’evident signe gòtic i
cridaners esgrafiats modernistes. Dit així pot semblar
que ens trobem en un garbuix desagradable; ben al
contrari, els arquitectes aconseguiren una obra plena
d’harmonia, plaent als ulls i amb una atmosfera que
predisposa al recolliment.

Des de la plaça de l’Església es veu la robusta i alhora
gràcil forma del campanar com allargant la seva ener-
gia en direcció a les estrelles. Des d’allí quasi no es
distingeix la festiva combinació de figures de terra-
cota que envolten la verda piràmide de la miranda i el
rígid parallamps, que romangué tort una pila de pri-
maveres. Tot mirar-lo ens ve a la memòria una de les
aventures més reeixides de la infància: explorar el
«campanar vell», sorprenent denominació per a l’espai
perdut entre les voltes de la nau i la teulada; entrar-hi
es convertia en un viatge a allò desconegut. Ens fasci-
naven la mitja foscor, l’aspecte d’obra inacabada i, més
que res, els nius de xibeques en els angles arrecerats
de l’estança.
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Exteriorment el barri presenta pocs vestigis
d’antiguitat: les torres, alguns trossos de muralla, el
portal de la Plaça Major i el fragment de fossat per on
llisca l’aigua del rec del Molí. Ja ningú no s’hi banya:
l’aigua no és de fiar.

No cal dir que resulta un decorat immillorable per a
la processó, recreant en sos costeruts i estrets carrers
el dramàtic realisme de la Jerusalem original.

La pujada de l’església sempre ha estat una temptació
per a les corredisses. Quina velocitat agafaven els pa-
tinets! Ja quasi no hi baixen ni bicicletes; solament
cotxes...

El barri antic no ha de perdre mai l’aroma de misteri
que sobreviu en les pedres, en l’aire de les teulades,
en els nombrosos jardinets que al voltant del temple
lenifiquen la duresa de la vida i guarneixen les pro-
meses de futur.




