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La Coral Vergelitana

El febrer de 1999 m’arriba a les orelles que la Coral Ver-
gelitana no pot continuar, més que 
res, per falta de cantaires.

En assabentar-me’n, intento 
reunir els pocs que queden per 
mirar de reactivar-la. Tots els qui 
van assistir a la reunió eren velles 
coneixences. En aquells moments 
jo no la dirigia, però hi col·laborava 
sempre que m’ho demanaven, i 
m’hi quedava en l’època de Nadal, 
ja que l’aleshores director, Antoni 
Amorós, anava a passar les festes 
amb la seva família a Balaguer.

Quasi tots van estar d’acord de 
tirar endavant la Coral i intentar 
revifar-la.

No vam començar els assajos 
fins passat Setmana Santa, ja que, 
com molt bé sabem els vergeli-
tans, aquesta és època de pensar 
abans de tot en la Processó. Ramon Joanmiquel dirigint la Coral Vergelitana

La Coral Vergelitana, 25 anys després

En el darrer número de la nostra revista, la Coral 
Vergelitana va tenir un protagonisme especial, so-
bretot per la fita d’haver fet vint-i-cinc anys i haver-
los commemorat en la plenitud de la seva projecció 
artística amb el majestuós Glòria de Vivaldi.

Essent jo, Ramon Joanmiquel, el conductor del 
grup en aquella efemèride, potser haurà semblat 
estranya a molta gent la meva dimissió d’un càrrec 
que amb tant d’interès havia assumit durant els nou 
darrers anys de la Coral. Voldria que aquestes ratlles 
servissin perquè s’entengués que la meva renúncia 
a aquest honor ha estat condicionada només per 
motius personals, probablement lligats als grans 
esforços que van comportar les darreres macropro-
duccions de la Coral, les quals, si bé eren un estímul 
i un orgull per a tots els components del grup, sig-
nificaven per a mi un plus de nervis i de cansament, 
que es va anar acumulant fins a la celebració del 
vint-i-cinquè aniversari. Per tot això us vull explicar 
la meva experiència, tan gratificant, al capdavant de 
la nostra coral, amb l’esperança que s’entengui la 
resolució que he pres com un recés imprescindible 
per a tornar a carregar l’energia necessària per a tirar 
endavant tots els meus projectes, incloent-hi els que 
em vinculen a Verges i a la seva gent.

En aquest interval de temps vaig fer els primers fit-
xatges a dues sopranos molt joves (alumnes del Col·legi 
Sant Gabriel), Sandra Guirado, de Peratallada, que hem 
pogut escoltar com a solista en diverses actuacions, 
i Mònica Martín, que llavors vivia a Verges; al cap de 
molt pocs dies, també es va incorporar a la Coral la 
vergelitana Susagna Baltasar.

De la manera que vam poder –perquè tot i els nous 
fixatges teníem una coral petita–, arribàrem a l’estiu, 
temps de vacances per a alguns, com per a mi mateix. 
Vaig pensar que era el moment de treballar per plani-
ficar la nova temporada, tal com es diu en el món del 
futbol.

He de confessar que vaig tenir la gran sort que a 
l’escola on treballo hi ha força activitat musical i sempre 
hem gaudit d’una coral jove; tan jove, que els alumnes 
que en formen part tenen entre onze i catorze anys. 
Vaig pensar en quatre noies torroellenques que havien 
estat alumnes del col·legi i havien cantat en aquesta 
coral jove: dues sopranos, Laia Coll i Laura López, i 
dues contralts, Anna Mir i Marta Margall, totes elles 
molt acostumades a cantar. Els vaig fer la proposta i 
van acceptar la invitació; me’n vaig sentir molt satisfet. 
Aquestes quatre noies s’incorporaren a la Coral Verge-
litana el setembre del mateix any 1999 i, tot sigui dit, 
hi van aportar alegria i impuls.
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La Coral ja començava a sonar bé, i el mes de novembre 
vam fer la primera actuació a Verges, en la Festa d’Aniver-
sari dels 25 i 50 Anys de Casats. L’actuació, com moltes 
altres que hem fet, consistia a acompanyar la missa amb 
els nostres cants, i en acabar aquesta, aconseguírem fer 
el primer concert, amb  cançons variades.

Tots o quasi tots els assistents a l’acte eren de Verges i 
van agrair molt la nostra aportació; els seus aplaudiments 
ens van animar a continuar i a treballar per millorar.

Llavors van venir les festes de Nadal. Del meu record, 
sempre hi ha hagut cants a la Missa del Gall; primer com 
a cor parroquial i partir de l’any 1982 amb la ja fundada 
Coral Vergelitana. La Missa del Gall de 1999 va ser tot un 
repte, ja que habitualment, a l’hora de la comunió, tenim 
el bon costum d’interpretar la tradicional i coneguda can-
çó alemanya Santa Nit, de Franz Grüber. L’arranjament 
que en fem és preciós, harmònicament immillorable, 
però alhora molt arriscat; les veus de contralt, tenor i 
baix, difícils d’afinar, i la veu de soprano, molt aguda, 
Però els assajos, la valentia i les ganes de cantar-la van 
fer possible treure’n un bon rendiment.

L’any 2000 la Coral s’anima amb noves incorporacions i 
ja surten les primeres actuacions per a anar a cantar, sigui 
en festes majors, casaments, trobades de corals, etc.

Cada cop ens sentim més forts i segurs a l’hora de 
cantar i ens atrevim amb obres més tradicionals del món 
coral, com els sis nocturns de Mozart, d’una musicalitat 
extraordinària, com tota la música d’aquest compositor. 
Els vam haver de treballar força, però va valer la pena.

Hem participat sempre en el Dia Mundial contra el Càn-
cer, que força anys s’ha celebrat a la Bisbal. En recordo 
un en especial, el del 2003, ja que una de les peces que 
vàrem cantar era dedicada a Rosa Mir, que havia estat 
delegada de la Lliga contra el Càncer i havia mort feia 
molt poc temps, precisament d’aquesta temible malaltia. 
L’obra del jove compositor Paco Viciana Ones del cor la 
vàrem interpretar conjuntament amb la Coral de la Bisbal, 
i l’acompanyament fou a càrrec d’ell mateix al piano i del 
professor de flauta Esteve Zulet.

L’any 2004 va ser el centenari del Col·legi Sant Gabriel. 
Com a professor de música d’aquest centre des de feia 
trenta-dos anys, havia de buscar una obra especifica, 
diferent de les que cantem habitualment. Va ser quan 
em vaig posar en contacte amb el ja conegut compositor 
Paco Viciana, i decidírem preparar una obra adient a l’ac-
te. La lletra la vam escollir de l’amiga i escriptora Núria 
Esponellà, amb el nom La mirada de la gavina, i la música 
de l’esmentat Viciana. En l’acte ens van acompanyar la 
mateixa Núria Esponellà com a rapsoda, Laura López al 
piano i Bernat Verdaguer a la flauta; aquests dos últims, 
membres de la Coral Vergelitana. Va ser un èxit rotund.

Continuàvem assajant, treballant; ens apuntem a nous 
projectes, com la cantada de gospel amb la gran veu de 
Monica Green. En aquest recital vaig tenir un plaer extra-
ordinari en veure el Pavelló de Verges ple a vessar.

Dos anys més tard donem a conèixer per la Coral 
el musical West Side Story, del compositor americà 
Leonard Bernstein. Aquesta vegada el temps ens permet 
de dur-lo a terme a la Plaça.

La Coral va madurant, va creixent en nombre de can-
taires –ja som trenta-set–, molt ben repartits per a les 
diferents veus, està compensada, i al mateix temps anem 
millorant en les diverses interpretacions.

L’any 2007 és el vint-i-cinquè aniversari de la Coral, i 
això mereix preparar una obra especial.

Ja que havíem actuat diverses vegades amb l’Or-
questra de Cambra de l’Empordà, ens trobàrem amb 
el director, Carles Coll, i vam acordar de preparar l’obra 
Glòria, del compositor venecià Antonio Vivaldi.

Vam començar a treballar-la uns dies abans de Setmana 
Santa, sense interrupcions a l’estiu, fins al dia de l’ac-
tuació, l’11 de novembre. L’esforç va valer la pena, com 
podem comprovar en el DVD que, molt amablement i 
de manera desinteressada, ens va fer l’amic torroellenc 
Quim Massot. En referència a aquesta obra, felicito tota 
la Coral per la seva magistral interpretació.

En acabar el concert em trobava cansat: un projecte 
com aquest comporta molta feina, coordinar-ne totes les 
parts (cantants, músics, solistes, músics d’ampliació). 
Aleshores tampoc no hi havia cap projecte immediat per 
a oferir a la Coral, i tenia la sensació que aquesta també 
estava cansada. A tot això s’hi van afegir dues baixes per 
maternitat, de la mateixa corda –per cert, l’enhorabona a 
totes dues mares: ja han nascut en Nil i l’Alba!

Tot això va fer que decidís comunicar al grup de no 
continuar al capdavant de la Coral. Com podeu molt bé 
imaginar-vos, no va ser una decisió fàcil: han estat nou 
anys en què he gaudit moltíssim dels cants de la Coral 
Vergelitana; he vist com havia crescut en nombre de 
cantaires i en qualitat interpretativa, i, al mateix temps, 
cosa molt important, havíem aconseguit una relació 
m’atreviria a dir immillorable.

Crec que la decisió va ser la postura més honesta que 
podia tenir amb mi mateix i amb els qui havien confiat 
en mi durant tants anys; però, com un fill que s’ha fet 
gran, la Coral sempre tindrà un lloc preferencial en el 
meu pensament i a dins del meu cor. 

Acabaré aquestes ratlles amb unes paraules dirigides 
especialment als cantaires, amb l’expressió més sincera 
que m’han donat els mesos de reflexió que he tingut 
des dels dies del comiat fins a avui, i ho faré amb les 
paraules d’una cançó que en aquesta ocasió prenen més 
significat que mai: No és un adéu per sempre... Si en 
algun moment el futur no es veu clar o si per qualsevol 
cosa la coral em necessita, no en dubteu, em trobareu 
a punt.

RAMON JOANMIQUEL




