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E n t i t a t s

AMB LA CORAL VERGELITANA AL COR

La Coral Vergelitana

Corrien les primeres setmanes de l’any 1982 quan un 
dia, parlant en un carrer de Verges amb en Pau Ferrer, 
em vaig assabentar de la intenció d’alguns compo-
nents de l’antic Orfeó Vergelità de formar una nova 
coral.

La meva relació amb Verges ja venia de temps enre-
re; feia temps que hi teníem una plantació de pome-
res a l’altra vora del riu.

Vaig entrar a la coral acompanyat d’en Lluís Ros, i 
ràpidament em vaig sentir acollit per la resta de com-
ponents i pel director, Joan Pons.

Enrere han quedat les visites a l’estanc de can 
Xitu, les anades a Can Grau, aquelles nits d’assaig en 
què, quan s’acabaven, jo havia d’anar a Mercabarna, 
aquells dies de pluja que feien eterns els viatges de 
Girona al poble...; tots aquests records queden enrere 
amb el pas del temps. 

Recordo els assajos al forn d’en Tonet i la Montse, a 
la rectoria i a la Casa de Cultura; recordo especialment 
els components de la coral que malauradament ens 
varen deixar: Pitu Alemany, Carles Mir, etc.

Encara recordo les paraules que, desprès d’un con-
cert a la Tallada, en Llorenç, el marit de la Carme Gifre, 
em va dir: «Seguiu així, que arribareu lluny!» Aquelles 
paraules em van ajudar molt, i em van servir per a 
continuar endavant. 

Sempre he admirat l’acurada tècnica d’en Joan 
Pons; és curiós, però hi ha peces que encara recordo 
totalment.

Em vénen a la memòria les petites gresques a la 
«confraria» d’en Joan Brusi, acompanyades dels 
acords de guitarra d’en Joan Roca, envoltat sempre 
per l’ambient de coral que des del primer dia vaig tro-
bar aquí . En Salvador, tercer de mà dreta, en els primers anys de la coral

Recordo amb agraïment, també, en Xicu i la Mercè, 
la família Casabó-Majó, en Carles Baró...

Una vivència molt especial va ser el concert de gos-
pel amb Mònica Green i el Glòria de Vivaldi amb l’Or-
questra de Càmera de l’Empordà a Verges.

Actualment, i per motius purament de feina, estic 
bastant desvinculat de la coral. Malgrat tot, tinc el 
suport d’en Ramon, que quan creu que puc venir i 
participar-hi m’ho fa saber, i jo vinc amb molta il·lusió. 
Espero poder tornar a participar-hi íntegrament algun 
dia i que aquestes vivències que formen part de mi no 
es quedin en el passat. 

Porto i portaré sempre en un racó del meu cor la co-
ral d’aquest poble baixempordanès on, com diu Lluís 
Llach, «des de dalt del campanar sempre es pot veure 
el campanar veí».

SALVADOR CAMARASA




