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Conversa amb...

Lluís Ros i Gallart
Quan estàvem pensant 
amb qui ens agradaria fer 
la conversa habitual de País 
Petit, el dia a dia vergelità 
ens va donar la solució 
precisament en la jornada 
més especial de l’any: el 
Dijous Sant.

Pràcticament ningú no ho 
sabia i ni tan sols el temps 
hi va voler acompanyar 
per no revelar la sorpresa 
de l’acte amb què els 
companys del grup de 
manages de la Processó 
volien destacar l’estimació 
per qui, durant dècades, 
havia estat el seu tabaler: 
en Lluís Ros i Gallart; per 
als vergelitans, en Lluís 
«Cames».

En Lluís ens rep a la seva casa de sem-
pre, a la carretera de Girona, on viu 
amb la Rosa, la seva dona, i la família 
de la seva filla petita, l’Imma, i prop 
també de l’altra part de la família, la 
de la Teia, que també viu a Verges. Des 
dels seus primers records, en Lluís se 
sent absolutament integrat a la nostra 
vila.

Vaig néixer l’any 34, abans de la guerra, 
i des de molt jove he format part de la 
majoria d’entitats del poble, com gairebé 
tots el joves del meu entorn. Així, doncs, 
cantava i feia teatre amb l’Orfeó, jugava 
a futbol i vaig participar en el retorn del 
futbol a Verges, era també de la Societat 
de Caçadors, més tard, de la Coral Verge-
litana i últimament he estat de la Junta del 
Casal de Jubilats; però no hi ha dubte que 
la Processó ha estat especial en la meva 
vida, i des de molt petit m’hi he sentit in-
tegrat. Ja a dotze anys vaig començar a fer 

de manaja a la Processó vella, en els anys 
de la recuperació de la Processó després 
del punt mort de la guerra.

De seguida es veu que en Lluís se sent 
afortunat de viure intensament al ritme 
dels esdeveniments del poble que esti-
ma, envoltat de la gent que estima i que 
l’estimen. Ens ensenya les fotografies 
de la seva vida i mai no hi apareix sol. 
Les anècdotes que explica sempre són 
col·lectives i testimonien aquesta vida 
associativa tan intensa que ha tingut 
des de fa temps la nostra vila. 

Si bé m’han interessat la majoria d’asso-
ciacions de la vila i hi he participat, mai 
no m’ha passat pel cap entrar a les seves 
directives ni formar part de l’Ajuntament. 
Si exceptuem el Casal de Jubilats, en què 
per manca d’altres voluntaris em va to-
car ser-ne, sempre he estat a punt per a 

ajudar en tot, però des de la base, i això 
ja m’ha omplert. M’ho he passat molt bé 
a tot arreu, perquè tots hem estat sempre 
una colla d’amics, i després de les estones 
de feina sempre hi havia els moments de 
relaxament per a fer tecs i cantar plegats. 
Ens ho hem passat molt bé, i amb pocs 
diners, com correspon al temps que ens 
ha tocat viure. 

En un moment de la conversa ens parla 
dels assajos de la Processó a la sala del 
Centre. Els qui encara els hem viscut 
sabem com n’eren d’importants per a la 
vida vergelitana, com feien suportables 
aquelles duríssimes quaresmes de la 
postguerra, amb les bromes, les conver-
ses, els acudits...

Després d’haver fet uns anys de manaja, 
vaig entrar a cantar a l’Stabat. Era l’any 
1950 i l’Stabat era un cor d’homes sols 

En Lluís, acompanyat de la Rosa i els néts



28 

Pa
ís

 P
et

it
 2

0 
 | 

  J
ul

io
l 2

01
3

Conversa amb...

que cantàvem l’Stabat Mater a dues veus i 
acompanyats d’un fiscorn. 

El 1963, per causa de la prematura mort 
d’en Quimet Vilavella, les manages s’ha-
vien quedat sense tabaler. Cal recordar 
que en aquells moments només hi havia 
un tabaler per a marcar el pas al conjunt 
de manages. Era urgent, doncs, trobar-ne 
el substitut, i als qui érem a la sala del 
Centre mirant els assajos ens van fer fer 
proves de tocar el tabal. Els devia agradar 
com jo el tocava, perquè aquell mateix dia 
em van dir si volia ser el nou tabaler, i 
durant uns trenta anys aquesta va ser la 
meva feina a la Processó.

Val a dir que al cap de poc temps d’haver 
començat va entrar un aprenent a tocar 
al meu costat. Era en Lluís Coll, en Lluís 
«Torrent», i entre tots dos la feina no era 
tan pesada i arribàvem més bé a pertot. El 
primer any que en Lluís va entrar a tocar, 
jo vaig rebentar el tabal; per tant, fins i 
tot la sort ens va acompanyar en aquella 
decisió d’ampliar la plantilla de tabalers, 
que s’aniria engrandint amb els anys. Pre-
cisament encara ara hi ha els dos noiets 
que van entrar després d’en Lluís i que ja 
són homes drets i fets; em refereixo a en 
Pere i a en David.

Quan ja se’m feia feixuc aguantar la des-
filada de la tarda i la Processó, vaig deixar 
les manages per a tornar a cantar l’Stabat, 
aquella vegada ja en un cor a quatre veus 
mixtes, amb en Joan Pons de director. I 
vaig anar cantant l’Stabat fins que els anys 
i les forces van fer que plegués, que per 
gust no ho hauria pas fet.

Ben mirat, és mentida que hagués ple-
gat, perquè sempre el vèiem ajudant en 

alguna feina o altra: triant sandàlies, 
ajudant a vestir o qualsevol altra fei-
na discreta però necessària. Per això és 
més que justificat que els seus antics 
companys es recordessin d’ell i el Di-
jous Sant passat li fessin un reconeixe-
ment, merescut, a la Placeta.

Ho portaven tan amagat i dissimulat, 
que fins dos minuts abans de tot el ceri-
monial no em vaig adonar de res del que 
tramaven. El meu nét, l’Arnau, intentava 
acostar-me a la llotja que hi ha a la Pla-
ceta, però jo havia trobat un bon lloc i 
m’hi resistia. Quan els precs es van con-
vertir en insistència, ja em vaig adonar 
que allà hi passava alguna cosa que no 
era normal, però no m’imaginava ni per 
un moment que fos l’acte que em van fer. 
Deixeu-m’hi afegir l’agraïment a totes les 
persones amb qui he treballat per fer dels 
de Verges un dels millors grups de mana-
ges del país, i també als qui ens han agafat 
el relleu i continuen pel mateix camí: els 
tabalers, els capitans, els estendards, els 
músics, els encarregats del material, les 

dones que tenen cura dels vestits...; tots 
sou mereixedors d’aquesta distinció, i 
jo em considero només el delegat vostre 
per a anar a rebre-la. Tot just ara, després 
d’unes quantes setmanes, començo a fer-
me a la idea que tot això és veritat i encara 
no m’he acostumat a l’emoció que, des-
prés d’anys de ser lluny de les manages, 
encara hi hagi gent que es recordi de mi 
amb tanta benevolència per a fer-me una 
demostració d’afecte com aquesta.

És ben certa, aquesta emoció, i en po-
dem donar fe; és tan intensa, que els 
altres temes habituals en la secció, com 
la vida professional, les reflexions sobre 
la vida diària a la vila, les aspiracions 
futures de l’entrevistat, etc., han quedat 
en un segon terme ben poc important. 
Malgrat tot, la disciplina periodística 
ens obliga a sortir del tema que ens 
ocupa i a passar revista a la vida perso-
nal d’en Lluís.

La meva vida no té gaire res d’especial. 
Tota la vida he fet de paleta. Vaig comen-
çar d’aprenent sense cobrar, tal com es 
feia en aquell temps, i quan ja era paleta, 
com que aquí no hi havia gaire feina, vaig 
treballar tres anys a Barcelona. No m’hi 
vaig adaptar gens, i, quan va començar 
l’etapa de creixement turístic i va tornar a 
haver-hi feina aquí, vaig tornar. Em vaig 
casar a vint-i-set anys, amb la Rosa, uns 
anys més jove que jo. En una de les fo-
tografies podeu veure’ns servint el pa a la 
Sopa, tal com feien les parelles que havien 
fet el Ball de les deu. O sigui que vam ser 
una de tantes parelles vergelitanes a qui 
va tocar un temps difícil però que vam sa-
ber-ne treure tot el profit que vam poder.

CF Verges, 1959

Les parelles del Ball de les deu de 1956, portant el pa a la Sopa
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En els records de joventut, el futbol hi 
ocupa un lloc important; per a sentir 
a dir que en «Cames» era un davanter 
fi, que corria com el vent i que era part 
del famós equip que els grans del po-
ble recorden gairebé amb veneració. A 
Verges, quan en Lluís era petit, s’havia 
perdut el futbol. Ja d’adolescent feien 
equips ocasionals per a jugar en alguns 
tornejos de la rodalia; però no va ser 
fins a l’any 1959 que uns quants joves 
vergelitans, en Lluís entre ells, van de-
cidir de fer un club estable i participar 
regularment en els campionats oficials. 

Vam partir de zero, i per a poder comen-
çar vam destinar al futbol els diners que 
havíem recollit en la cantada de carame-
lles d’aquell any. Per fer-nos l’equipa-
ment, vam comprar la roba, i haguérem 
d’anar a prendre’ns mides, ja que es va fer 
tot a mà, aquí a Verges. Llavors comprar 
un equip o una pilota era caríssim, i tot 
anava molt escàs si ho comparem amb el 
temps actual; però hi havia molta afecció. 
Penseu que el camp de futbol, situat on 
ara hi ha les escoles, a tota hora era ple de 
gent fent xuts i partidets.

Ja veieu que en Lluís ha participat en 
tots els grups que en un moment o altre 
han estat actius en els darrers setanta 
anys de la vida vergelitana; però ens 
agradaria parlar del Casal de Jubilats, 

perquè, després d’haver-se retirat de la 
feina, d’haver plegat de la Processó, de 
la Coral, etc., encara ha estat responsa-
ble de diverses activitats dins el Casal.

Sempre costa trobar gent per a tirar en-
davant les coses. A mi no m’havia passat 
pel cap de presentar-me a la Junta, però 
em van convèncer i m’hi vaig posar, so-
bretot per col·laborar. Tot i això, he de dir 
que tots els de la Junta vàrem aguantar 
el compromís fins al darrer dia del man-
dat, encara que quan estàs en un lloc de 
responsabilitat sempre hi ha problemes 
i n’acabes un xic cansat. Jo m’encarre-
gava dels comptes, de llogar músics per 
als balls, d’organitzar les diverses festes 
de l’any..., però sempre acabes treballant 
en tot, servint cafès, parant taula o el que 
convingui.

I hem arribat al final. Sabem que aquí 
no hi és tot, que hi trobareu a faltar la 
Sopa, l’arrossada del Dilluns de Pas-
qua, les activitats de l’Orfeó o de la 
Coral... En Lluís té moltes coses per a 
explicar; però hem volgut mostrar, en 
l’espai de què disposem, les facetes que 
ens han semblat més destacades i més 
actuals en la seva llarga vida de parti-
cipació en aquesta aspiració col·lectiva 
que tenim els vergelitans i que es diu 
simplement Verges.

JORDI ROCA I ROVIRA (TEXT)

ARXIU FAMILIAR, 

C. FABRELLES i

L. CANSELL (FOTOS)

Conversa amb...

Manages 1972: tabalers, Lluís «Cames» i Lluís «Torrent»


