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El banc de la Mota

El primer gran repte fou el macromuntatge del darrer 
concert de Lluís Llach al seu poble natal, un poble molt 
petit tant en dimensions com en nombre d’habitants 
per a crear la infraestructura que suposa acollir durant 
dos dies seguits més de 5.000 persones. Sí, sí, em direu 
que ja comptem amb l’experiència de la Processó, que 
aplega molta gent, però això ja ho tenim més per la mà; 
també que hi ha hagut altres recitals d’en Llach organit-
zats aquí, però aquests dos eren diferents, acompanyats 
d’un seguit d’activitats molt ambicioses.

No en va, quan vaig arribar el 22 de març per acudir 
a la gesta i donar un cop de mà en el que calgués, em 
va sorprendre l’aspecte demacrat de molts dels meus 
amics: eixuts de cara, extremadament magres...; s’ha-

vien aprimat considerablement. Els tres o quatre dies 
anteriors a la primera prova foren trepidants, però ells 
ja feia mesos que la ballaven amb reunions, viatges, 
etc., per organitzar-ho tot.

Després els dos dies de màxima tensió: entrevistes, pro-
grames en directe, presentacions, personatges públics 
i personalitats de tots els àmbits circulant per la vila... 
I aquella immensa carpa fuetejada per la tramuntana, 
que la primera tarda, quan numeràvem les cadires, es 
mostrava, en la seva nuesa, infinita... I les traques finals 
a la nit, sobretot la darrera, en què semblava que la 
caserna general dels Mossos s’havia instal·lat a Verges. 
I tota la plana major dels polítics... Recordo que, un 
moment en què vaig sortir a telefonar tot just comen-
çat el concert, em vaig trobar en plena boira, enmig 
d’una vintena d’homes alts i cepats –petita com sóc jo–, 
guardaespatlles amb abrics negres, pelant-se de fred, 
vigilant la porta contigua a les autoritats. Vaig pensar 
que devien ser els únics que no gaudien de la festa, però 
també em vaig adonar de l’envergadura de l’acte i la 
responsabilitat que teníem si passava res... I finalment, 
després del comiat, mentre els uns atenien periodistes 
i rodes de premsa, els altres a treure tot el cadiram i a 
plegar les no sé quantes capses de l’escenari.

I tot va anar com una seda, com si tinguéssim la mà 
trencada en organitzacions de grans actes, a més, amb 
el reconeixement de la gent que hi van assistir. És cert 
que uns dies abans el joc brut d’alguns en l’obtenció 
d’entrades i la consegüent revenda van esquitxar el nom 
de Verges, però pesà més la solidaritat general a l’hora 
de posar-hi el coll perquè tot rutllés. Prova superada.

El segon repte es faria visible al cap d’uns dies, per 
Setmana Santa, però s’iniciava just unes hores després 
del darrer concert, el diumenge 25. A les deu del matí 
ja hi havia el grupet habitual muntant l’escenari, amb 

Des del banc de la Mota, aquest lloc privilegiat 
–ja ho deia en presentar la secció, en el número 
4 de País Petit– que em permet veure el que 
passa a Verges des d’una certa distància i alhora 
ser-hi tot prest si arriba una gesta, vull relatar 
els tres reptes, les tres proves, a què Verges 
s’ha enfrontat amb èxit en l’escàs termini de 
dos mesos.
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l’ajut d’algun voluntari no habitual per «descarregar 
els qui havien treballat tants dies en l’organització del 
concert». De nou la solidaritat.

I, com a valor afegit a tanta son endarrerida, al cap de 
quatre dies, a les 2 h 32’ de la matinada del 29 al 30 
de març, un terratrèmol d’intensitat 3,3 en l’escala de 
Richter, amb l’epicentre a Torroella de Montgrí, ens 
sacsejava els llits i ens feia dringar les vaixelles, per sort 
sense danys personals, però amb l’ensurt d’un gran 
espetec que, en plena nit, ens va fer aixecar a molts per 
veure si era una explosió de gas, un camió encastat a la 
porta del garatge o algú que entrava a robar.

Els actes de la Processó haurien estat bufar i fer am-
polles de no haver arrossegat el cansament i la tensió 
acumulats durant tantes setmanes, i si el temps, com 
ja sol ser usual, no ens hagués fet gruar fins l’últim 
moment. Però, amb un esforç titànic, també ens en 
vàrem sortir. Prova superada.

I tot seguit, gairebé sense treva, venia el tercer repte, 
probablement el més desagradable: la campanya electo-
ral per a les eleccions municipals. Aquí l’esperit d’unió 

donaria pas als debats i les polèmiques que, malaura-
dament i més en pobles petits on tothom es coneix i 
ha de conviure, van més enllà de l’àmbit polític. En 
aquesta gesta ja em vaig retirar, però l’he seguida de 
prop des del banc, i no és difícil d’imaginar la tensió 
que ha provocat. Després els pactes, el nou consistori 
i, per primer cop a Verges, una dona d’alcaldessa. El 
pitjor d’aquest repte ja ha passat; ara caldrà ser positius, 
deixar la política per als polítics de gran volada i cercar 
tots junts, govern i oposició, el benestar del poble per 
a recobrar de mica en mica la tranquil·litat quotidiana 
i poder dir també: «Prova superada.»

En els contes clàssics i les narracions de grans gestes, 
el protagonista, de condició humil, ha de superar tres 
proves per a esdevenir un heroi. Aquí les hem passades 
de cop. No crec que, en preparar cap de les múltiples 
activitats que es fan durant l’any, ningú persegueixi 
l’heroïcitat; precisament la gràcia és que les coses es 
fan per voluntat, per diversió, i aquesta és l’essència 
de la grandesa de les gestes, del valor dels herois i de 
la força dels titans.
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