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E n t i t a t s

La Coral Vergelitana

VERGES...VAL LA PENA!

No m’hauria pensat mai que pogués tenir cap con-
tacte o relació amb el poble de Verges, però sens 
dubte és un dels noms que marcarà la meva vida. 

Sovint el pare –antic component de la Coral Ver-
gelitana– em deia: «Què, noi, voldràs venir a cantar 
a Verges? Mira que val la pena! I jo pensava: «Què 
carai hi ha, a Verges?» Fins que un dia vaig anar a 
escoltar-lo a l’església en un petit concert que fe-
ien després de missa: la pell de gallina; això, vaig 
notar... Al cap de pocs dies ja estava assajant a la 
Casa de Cultura. En aquell moment encara hi havia 
de director el senyor Amorós, i l’experiència va ser 
molt positiva, però només va durar un any: em cos-
tava compaginar estudis, futbol, el grup de rock, la 
coral...

A finals del 2002 em vaig casar, i el dia del casa-
ment, per descomptat, va venir la Coral Vergelitana 
a cantar. Aquell dia vaig decidir que, si m’hi volien, 
ho tornaria a provar. Un vespre vaig anar a casa d’en 
Ramon Joanmiquel a fer una prova, i el que més 
recordo és que estava força nerviós. 

D’això ja fa uns quants anys, i queden enrere un 
munt d’experiències viscudes amb els companys de 
la coral, que any rere any em renoven les ganes de 
cantar. De tots aquests moments passats, potser el 
que em va fer més il·lusió fou quan en Ramon va 
demanar-me que cantés tot sol les estrofes de País 
petit en el concert Verges 1050. I, com deia un an-
tic entrenador del Madrid: «No hace falta decir nada 
más»; només cal ajuntar tres o quatre paraules: Ver-
ges, Llach, País petit... Quina emoció! 

Per més que passin els anys, hi ha coses que 
no canvien, i una d’aquestes és l’empenta que té 
la gent d’aquest poble. Això ho veig cada any, a la 

Processó i, sobretot, cada setmana, a la coral, i en 
aquests moments és quan penso: «Gràcies, pare! 
Tenies raó: Verges val la pena!

CESC PLANAS

En Cesc i en Joan, poc abans d’un concert




