
E n t i t a t s

La Coral Vergelitana

Deu ser veritat que s’ha de ser en el lloc oportú en el mo-
ment adequat. I, com totes les bones històries, la meva amb 
la Coral Vergelitana va començar amb una trobada casual. 

Va ser en un concert-homenatge organitzat per la Lliga 
Oncològica, a la Bisbal, on col·laboràvem diverses corals de 
la comarca i, entre elles, la Coral Vergelitana. A nosaltres, les 
Vox, una agrupació vocal de sis noies, ens va tocar cantar 
després dels de Verges i, caram, feia molt de respecte!

La Coral Vergelitana era imponent, eren molts: dones, 
homes, nois i noies, tots junts i concentrats seguint les 
directrius del director... i les seves veus sonaven de me-
ravella! Ara continua transmetent el mateix, i els qui l’es-
colten deuen sentir el mateix que vaig sentir jo aquell dia. 
Però ara he perdut, en part, aquesta perspectiva, perquè 
m’he integrat a la Coral d’una manera que fa uns anys ni 
m’hauria imaginat.

Acabat el concert, ens varen oferir un petit refrigeri i em 
vaig trobar de cara el director de Verges. No em vaig poder 
estar de dir-li: «Caram, felicitats! De veritat: heu sonat molt 
i molt bé. Es nota quan davant d’una coral hi ha un director 
que es fa creure!» Recordo que ell va somriure i em va dir: 
«Si mai vols venir-hi, només ho has de dir. M’agradaria molt 
que cantessis amb nosaltres.» Us enganyaria si digués que 
m’hi vaig pensar tres segons, perquè amb menys em vaig 
imaginar quina devia ser la sensació de cantar entre tanta 
gent, en una coral amb tants homes, un fet poc habitual, 
almenys per aquí a la zona. «Ramon, no m’ho tornis a dir, 
perquè no et diré que no.» Dos segons més i...: «Fet?» 
«Fet.»

I aquell somriure d’en Ramon l’he vist moltes més vega-
des quan algú el felicita en acabar una missa, un concert..., 
i encara no sé ben bé què vol dir, és com si no fes per a ell. 
Curiós, perquè, després de tants anys de cantar, sé que les 
coses no es fan soles, que no sonen bé per casualitat, que 
darrere de qualsevol audició hi ha un treball previ d’hores 
de cantar i que, darrere del cant, encara hi ha més hores 
de pensar com fer que tot això funcioni.

A la Coral Vergelitana, com enlloc, les coses no es fan 
soles; el que passa és que el treball que hi aporta el director 
no sempre es veu. No es tracta únicament de motivar nova 
gent, de buscar i preparar repertori, de fer arranjaments, 
de portar els assaigs ni de posar-se al davant a dirigir en un 
concert. En Ramon feia –i fa– molt més que això, i ara no 
entrarem en detalls, perquè la gent de la coral ja ho sap, i 
els qui el coneixeu també. Tothom sap que, encara no fa un 
parell d’anys, vàrem tenir una petita crisi. Va semblar que 
ell estava avorrit, poc motivat, que s’havia cansat de tirar el 
carro. Però el problema el tenia la coral en si, i en Ramon 
simplement va «sortir» del mig. Penso que ho va fer perquè 
tothom reflexionés, perquè les coses es posessin al seu 
lloc i perquè cadascú pensés què volia i si estava disposat 
a aportar quelcom positiu per a la coral o no.

I, permeteu-me un malsonant adjectiu afectuós, el «mal 
parit», com ho sabia! Va funcionar: vàrem canviar el xip i, 
cadascú a la seva manera, es va endinsar en la nova etapa 
amb renovades energies.

A mi em va semblar que el que podia aportar era ajudar en 
Ramon en els assaigs. Quan es prepara un nou repertori, no 
comencem a cantar tots junts des del primer dia, sinó que 
és millor assajar per separat cada veu, ja que és la manera 
d’aprendre bé les peces, de polir detalls i, en definitiva, de 
travar-ho tot perquè, quan s’ajuntin totes les veus, vagi tot a 
l’una. En Ramon feia tots els assaigs, un dia amb els homes 
i un altre amb les dones –o més d’un dia a la setmana, si 
feia falta–. El treball durava diverses setmanes, és clar, i el 
resultat no el sentíem en conjunt fins al cap d’uns mesos. Li 
vaig dir que, si li semblava bé, podia fer el dia d’assaig amb 
les dones. I així treballem, fent coincidir tots dos assaigs 
el mateix dia, divendres. És fantàstic, perquè fem homes 
i dones per separat però ens ajuntem al final i així sentim 
com sona en conjunt des del primer dia, de manera que és 
més fàcil equilibrar-ho tot. I és el que em penso que aporto 
a la coral: ganes que les coses funcionin, que soni el millor 
possible i que tothom hi estigui a gust. Per la coral... hi sóc 
pel que convingui!

No em cansaria de parlar de la coral ni de Verges. No 
sé si he pogut i sabut transmetre-us el que sento per tots 
vosaltres. La meva àvia és filla de Verges, i això encara m’hi 
fa sentir més a prop. A tothom estic obligada a donar les 
gràcies, perquè m’hi sento com a casa, tot i ser forastera... 
I, a banda del cant, hi he trobat uns companys fantàstics. 
Als de l’Empordà, mira’ls als ulls, que la seva mirada no 
enganya!

A la coral, la gent és feliç. Ens ho passem bé cantant, i 
per això hi som. I en Ramon..., ell n’és el culpable, de tot 
això tan fantàstic! –Ara m’agradaria veure com somriu...– 
Gràcies, Verges!

ALBA SOLÉS

A la dreta, l’Alba en un assaig
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