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No recordo exactament la data, però era abans de Setma-
na Santa del 2006. Feia poc que La Patum de Berga havia 
estat declarada Patrimoni de la Humanitat i nosaltres vam 
pensar que també podríem intentar-ho. Així és que vam 
demanar hora a la UNESCO per informar-nos de quins 
passos s’havien de fer per a anar preparant la candidatura. 
Ens van dir que la cosa estava força aturada, que havien 
canviat diversos aspectes i que estaven esperant que es 
redactessin uns nous criteris i no se sabia quan estarien 
enllestits. De tota manera, nosaltres vam manifestar la 
intenció de participar-hi i que ens tinguessin informats en 
tot moment de la situació.

Ens va atendre Lluís Garcia i Petit, de l’Àrea de Patrimo-
ni, al qual vam convidar de venir a Verges a veure la nostra 
Processó i la nostra Dansa de la Mort. Li van agradar molt i 
va dir que teníem una cosa molt bona i era la Processó del 
Petits, que en garantia la continuïtat. Va agrair la invitació i 
ens va assegurar que ens tindria al corrent de tot. 

Ha passat més d’un any i ens comuniquen que el 
Comitè del Patrimoni Immaterial de la UNESCO, reunit 
a Xengdú (la Xina) del 23 al 27 de maig ha aprovat de 
presentar el conjunt de criteris d’inscripció a la Llista 
Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la 
Humanitat. Sembla que nosaltres reunim aquests requi-
sits i podem anar tirant endavant. 

Val a dir que l’article 2 de la Convenció entén per 
«patrimoni cultural immaterial» els usos, les representa-
cions, les expressions, els coneixements i les tècniques 

La Processó de Verges i la Dansa de la Mort,
Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat

–juntament amb els instruments, els objectes, els arte-
factes i els espais culturals que els són inherents– que 
les comunitats, els grups i en alguns casos els individus 
reconeguin com a part integrant del seu patrimoni cultural. 
Aquest patrimoni cultural immaterial, que es transmet 
d’una generació a l’altra, és constantment recreat per les 
comunitats i els grups en funció del seu entorn, la seva 
interacció amb la natura i la seva història, la qual cosa els 
infon un sentiment d’identitat i continuïtat, i contribueix, 
per tant, a promoure el respecte de la diversitat cultural 
i la creativitat humana.

I val a dir també que, on el «patrimoni cultural imma-
terial» es manifesta amb més força és en els àmbits 
següents:
 
a) Tradicions i expressions orals, incloent-hi la llengua com 

a vehicle del patrimoni cultural immaterial; 
b) arts de l’espectacle; 
c) usos socials, rituals i actes festius; 
d) coneixements i usos relacionats amb la natura i l’Uni-

vers, i 
e) tècniques artesanals tradicionals. 

A partir d’aquí és quan haurem de començar a treballar de 
valent si realment volem preparar una bona candidatura. 
Endavant! 

TONO CASABÓ

Molt aviat farà un any que els de la nova junta som al 
capdavant del Casal. Durant aquest període hi ha hagut 
molts canvis, sobretot de lloc. Les obres per a condicio-
nar el poliesportiu varen començar nou dies abans que 
la princesa Letícia comuniqués a la premsa que estava 
esperant un fill i varen acabar quan va sortir de la clínica 
amb la infanta Sofia als braços.

Des d’aquí donem les gràcies a l’Ajuntament per haver-
nos deixat tot aquest temps diverses estances per a po-
der continuar les tasques del Casal, així com també per 
haver-nos pagat les despeses del camió de mudances i 
la roba per a les cortines. Abusant de la seva generositat 
i paciència, els agrairíem molt que ens posessin un pany 
a la porta que dóna a les escales, perquè la mainada, 
encuriosida, algunes vegades ve a obrir-la. 

Per últim us volem comunicar que el grup municipal 
Independents per Verges PM ens va regalar una nevera 
i ens va oferir dos ordinadors i una impressora de làser. 
Segurament al Casal farem classes d’informàtica a 
partir del mes d’octubre. Si hi ha alguna persona que 
en sàpiga i disposi de temps per a ensenyar-nos-en, li 
ho agrairem molt.

En nom de la Junta, gràcies a tothom!
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CASAL DE JUBILATS

ROSA RIBOT
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Vaig conèixer en Ramon Joanmi-
quel en un taller de cant coral de 
l’Aula d’Adults, a la Bisbal. Tots dos 
cantàvem en la corda de tenor i de 
seguida vaig adonar-me que valia la 
pena tenir-lo al costat, ja que la seva 
facilitat a llegir les partitures, bona 
afinació i extensió, sobretot en els 
aguts, em donaven molta seguretat 
a l’hora d’aprendre els temes del 
repertori.

Al cap d’un temps, un petit grup de 
cantaires del curs vam anar a Verges 
a escoltar un concert que la Coral 
Vergelitana compartia amb l’Or-
questra de Cambra de l’Empordà. 
Allà en Ramon no cantava, sinó que 
dirigia la coral, i vaig quedar sorprès 
de la bona qualitat de les veus i del 
repertori que van oferir. Quan va 
acabar el curs, vaig insinuar a en 
Ramon que m’agradaria cantar a 
la seva coral, i ell em va convidar 
a l’assaig següent. D’això ja fa uns 
quatre anys, i tinc la impressió que 
la Coral Vergelitana és «la meva 
coral» de tota la vida.

He de dir que aquesta formació 
gaudeix d’uns quants privilegis que 
caldria tenir en compte a l’hora de 
valorar-la:

Per la seva tradicional activitat en 
la Processó, la gent de Verges ha 
aconseguit un tarannà associatiu 
que fa possible trobar lloc i gent 
per a qualsevol activitat esportiva 
o cultural, cosa que no es fa tan 
accessible en altres poblacions. 

El nostre director és un músic de-
dicat a l’ensenyança, i això es nota 
a l’hora de planificar i conduir els 
assaigs. Ell també ens ha portat 
molta gent jove que ha sortit de l’es-
cola on treballa, cosa que fa pensar 
que, com a mestre, ha sabut captar 
l’entusiasme pel cant d’uns nois i 
noies que no viuen precisament en 
un moment favorable a l’afecció per 
la música coral. Per aquest motiu 

La Coral Vergelitana

gaudim d’un grup de cantaires, 
tant de Verges com d’arreu, amb 
gent realment interessada en el 
cant coral, i també perquè molts 
dels components estan relacionats 
amb l’estudi de la música, ja sigui 
instrumental o vocal. Això fa pos-
sible de comptar amb alguna veu 
solista i amb instrumentistes que 
intervenen en algunes peces del 
nostre repertori, aportant d’aquesta 
manera a la formació una qualitat 
capaç d’emocionar els cantaires i 
el públic. 

Aquestes condicions fan que, ara 
per ara, a Verges funcioni un grup 
que es pot moure per un ampli 
repertori, que comprèn diversos 
temes: el religiós, aplicat en les 
nostres moltes intervencions en 
misses i cerimònies religioses a la 
població de Verges i en altres llocs 
de la comarca; el nadalenc, amb 
peces de repertori clàssic i tradici-
onal; les cançons populars, d’aquí 
i d’arreu; els temes de musicals 
americans, etc. També tenim en 
el nostre bagatge musical temes 
corals amb acompanyament instru-

mental, com un recull de cançons 
del musical americà West Side 
Story, de Leonard Bernstein, els 
vuit Nocturns de Wolfgang A. Mo-
zart o la Missa alemanya de Franz 
Schubert, i ara estem preparant una 
partitura d’Antonio Vivaldi, el Glòria, 
per a orquestra, solistes i cor, que 
pensem poder estrenar aquest 
proper curs. 

Tot això ja ho saben els cantaires 
i força gent de Verges, però crec 
que cal remarcar-ho perquè siguem 
conscients del treball fet i també 
de la responsabilitat que tots ple-
gats tenim a l’hora de poder tirar 
endavant aquesta tasca que ens ha 
portat fins on som. 

JORDI SÁNCHEZ I BLASCO 

La Coral Vergelitana a Vilopriu (juny 2007)
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El darrer mes de maig, al Pavelló Municipal Pepi Palomeras de Verges, va tenir lloc la primera trobada de jugadors i 
ex-jugadors del CB Verges.
La trobada va consistir en una exposició de fotos 
des de l’inici del club fins a aquesta última tempo-
rada, concurs de triples, de llançaments lliures i 
partits de tres per tres.
Cal destacar la gran participació de jugadors de 
diferents edats i l’assistència de públic que hi va 
assistir.
La jornada fou molt positiva, la qual cosa ens fa 
valorar la possibilitat de properes trobades.
Agraïm la participació de totes les persones que 
van fer possible aquesta trobada.
Vam finalitzar l’acte amb un pica-pica per a tots els 
participants.

CLUB DE BÀSQUET VERGES
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Les activitats de La Penya de l’Espardenya correspo-
nents al curs 2006-2007 s’han pogut dur a terme sense 
incidències, llevat d’algun canvi de data i alguna anul-
lació pel mal temps i per falta de neu.

En les sortides amb el Grup Infantil hi ha hagut una 
mitjana de 16-18 persones.

Han estat les següents: 

·Parc Aventura de Sant 
Feliu de Guíxols

·L’Albera

·Pessebre de muntanya 
al Taga

·Ascensió al coll de la 
Marrana amb neu

·Pujada al santuari de 
Santa Maria de Fines-
tres per     a fer volar un 
planador, teledirigit per 
l’Eduard

·Una nit al refugi de Ro-
cacorba

·Bany en una cala del cap 
de Creus
Aquest any la Ruta d’Es-

tiu l’hem feta del 5 al 8 de 
juliol per la zona alta de Meranges. Muntàrem el camp 
base prop del refugi de Malniu per fer l’ascens al puig 
Pedrós (2.911 m) i apropar-nos als estanys dels Engorgs, 
i finalment ens trobàrem amb els pares, el diumenge, 
a Puigcerdà. La ruta era oberta als nens i nenes entre 
9 i 14 anys, tant de Verges com de la rodalia. 

La Penya de l’Espardenya

Sortida a Sant Aniol de Finestres

Trobada de Jugadors i Ex-jugadors del Club de Bàsquet Verges

Volem recordar que les activitats que duem a cap 
són molt enfocades a l’excursionisme en les diferents 
variants –sortides a la muntanya, a la platja, a peu o 
en bicicleta...–, encara que esporàdicament també 
fem escalada, vies ferrades, gimcanes, sortides amb 
raquetes de neu, etc. 

Animem a participar en 
les diferents activitats que 
organitzem tant petits com 
grans, i demanem a joves 
i pares que col·laborin en 
les diferents tasques d’or-
ganització i suport per a 
poder fer les sortides. Les 
activitats per al nou curs, 
que iniciarem el proper 
setembre, seran obertes 
als nascuts a partir del l’any 
1999.

Per a informar-vos sobre 
qualsevol qüestió, podeu 
posar-vos en contacte amb 
en Jordi Matas (972 780 
291) o amb en Lluís Vilanova 
(972 780 576), que us aten-

dran molt amablement, o bé escriure’ns un correu 
electrònic a lapenya@paispetit.com i us enviarem les 
activitats programades amb més detall. També podeu 
visitar la nostra pàgina web http://lapenya.paispetit.
com.

65

mailto:lapenya@paispetit.com
http://lapenya.paispetit.com
http://lapenya.paispetit.com

