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El banc de la Mota

UN POBLE QUE ES MOU

Fa molts anys que, vagi on vagi, coincideixo amb 
gent de Verges.

Una vegada, a la font Tornadissa, pujant al Puig-
sacalm, em vaig creuar amb una parella vergelitana; 
en els dos darrers anys, l’Onze de Setembre he topat 
pels carrers barcelonins amb una altra parella de Ver-
ges amb la seva nena; el 16.6.2008, a la manifestació 
a Girona contra el transvasament del Ter, hi trobava 
una gran representació vergelitana; enguany (2010, 
quan escric això), a la del 10 de juliol a Barcelona 
pel dret a decidir, coincidia amb els de L’AVI, i el 
12 de setembre, en el I Aplec per la Independència 
a Arenys de Munt, també; vaig a rebre l’autocar 
del Barça en l’acte de suport per la «remuntada» 
en el partit de Lliga de Campions Barça-Inter del 
28.4.2010 i, en una de les portes del Camp Nou, hi 
trobo gent de Verges; en diversos actes culturals a La 
Virreina o al Palau Robert hi he trobat vergelitans i, 
sempre que he fet alguna conferència o presentació 
de llibres fora de Verges (a Pals, a Barcelona...), en-
cara que no els ho hagués comunicat expressament, 
hi han assistit gent d’aquí. També me n’he trobat a 
les festes de la Mercè, i no tan sols jo, sinó que la 
meva neboda ja segueix la tradició, perquè enguany, 
en un concert de Lax’n’Busto al peu de Montjuïc 
s’hi va trobar joves vergelitans. I això sense comptar 
els estudiants que viuen durant el curs universitari 
a la ciutat comtal i amb els quals solc coincidir pel 
carrer o al tren quan anem o venim de Verges.

Dos casos més per a acabar la que seria una inter-
minable i curiosa llista d’encontres fortuïts de tota 
índole i escenaris ben variats (Hospital Trueta, cala 
Ferriola, fires, festes i mercats de pobles i poblets 
de les comarques gironines...): fa un parell d’anys 
anava a visitar una meva tia d’Olot i, a la Sarfa de 
tornada de la ciutat dels volcans, vaig viatjar amb 
un xicot de Verges; per Carnaval, entro a comprar 
un segell en un estanc del meu poble natal de Sants 
i, amb la cara pintada de rateta que escombrava 
l’escaleta, em despatxa una noia de Verges.

Com he dit, aquestes trobades casuals ja vénen de 
lluny, i tot primer sospitava que no fossin el pro-
ducte d’una xarxa d’espionatge superorganitzada 
per a descobrir les meves activitats, aficions o dèries 
abans de donar-me el carnet de vergelitana. Amb 
el temps, però, he constatat que no era així; que la 
realitat és que Verges es mou, i no em refereixo tan 
sols al seus habitants, sinó que es mou com a poble 
que vol avançar en l’àmbit social, cultural, etc.

En tenim un piló de proves: la Processó i la 
Dansa de la Mort han estat candidates a ser Patri-
moni Cultural Immaterial de Catalunya i Andorra; 
l’exposició Apocalíptica, a part de mostrar-se aquí, 
ha fet un recorregut per diverses poblacions de 
la nostra geografia; arran del 1050è aniversari del 
primer cop que el nom de Verges és esmentat en 
un document, es recupera la memòria històrica de 
la vila organitzant visites guiades pel nucli urbà i la 
rodalia, un cicle de conferències sobre la història de 
Verges, amb ponents de luxe, i actes d’homenatge 
a la poetessa i periodista Maria Perpinyà; especi-
alistes mèdics de renom fan xerrades sobre temes 
relatius a la salut; s’ha aconseguit tenir institut i una 
estació meteorològica les dades de la qual surten 
habitualment per TV3 –quina il·lusió fa, oi?, veure 
al mapa «Verges XºC o X l/m2»–; es crea un club 
de lectura, i, entre moltes altres coses, s’inicia el 
projecte de remodelació «Viure al poble, viure a 
Verges», que comprèn reformes urbanístiques en 
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diferents fases, la primera de les quals, la de la plaça 
Major, ja s’ha acomplert.

I aquí s’acaba la part ensucrada de l’article i 
s’inicia la de posar-hi sal i pebre, fidel a la crida 
que feia en Salpebrem? (núm. 11, p. 50-51), en què 
encoratjava a qüestionar i criticar públicament 
–sempre amb ànim constructiu, això sí– tot allò 
que creguem convenient per al bé comú.

Quan aquest estiu vàrem fer la visita als carrers de 
Defora, el guia, Salvador Vega, ens deia que Verges, 
arquitectònicament, es pot «llegir» més aviat en clau 
de patchwork, pels materials, tècniques i estètiques 
de diferents èpoques que hi ha en un mateix lloc i 
que a vegades ofereixen un contrast molt fort, que 
no pas com si fos una postal, i que aquest també 
era un element que ens permetia conèixer la seva 
història. Miràvem, per exemple, el cartell de pro-
moció d’una nova construcció i ell deia que d’aquí 
a cent anys seria característica d’una època concreta, 
la nostra, amb encert o no, però part de la història 
del poble. A mi em feia patir pensar-hi: una altra 
construcció «moderna», anodina, entre unes cases 
de pedra que formen part d’una arquitectura tan 
rica i bella com és la nostra. I dic una altra perquè 
en tenim innombrables mostres, començant per la 
que substitueix de fa molts anys una part del llenç 
de muralla que dóna a la plaça Major. 

El progrés no està renyit amb el bon gust ni 
amb el respecte per l’entorn, ben al contrari; un 
bon exemple d’això el tenim a can Randa, on s’ha 
conservat la façana antiga a l’hora d’allotjar uns 
habitatges moderns i amb totes les comoditats.

Ara hi ha l’oportunitat de decidir entre tots 
l’estructura del clos medieval –això són paraules 
majors!– amb la nova Placeta, de conservar o no 
l’arbrat actual d’aquest espai, de triar-ne el mobili-
ari: fanals –alerta als fanals!–, bancs... Recordo que, 
en la inauguració de la plaça de l’Onze de Setembre 
el 2.9.2006, l’aleshores conseller primer de la Ge-
neralitat, Josep Bargalló, va dir sense embuts que 

un banc havia de complir la seva finalitat, que és 
la comoditat, no pas el disseny. I tenia raó, perquè 
aquells bancs amb mig respatller de còmodes no 
en tenen gaire res, i menys si et toca asseure’t a la 
part on no pots recolzar l’esquena.

No és que cregui que Verges hagi de ser com un 
poble de pessebre, orientat a l’atracció turística 
–Déu nos en guard!– perquè corrues de visitants 
exclamin diàriament «que maco!», però seria bo que 
no s’enlluernés amb falses imatges de modernitat i 
acabés imitant models com el de Castellfollit de la 
Roca, amb aquell pitafi d’edifici (il·legal i, a més, de 
l’Ajuntament!), per posar un exemple. M’esgarrifa 
pensar que un dia, quan vingui amb cotxe, pugui 
passar de llarg perquè el confongui amb la Tallada, 
Bagà o qualsevol altre poble de Catalunya, amb tot 
aquell seguit de cases aparellades, idèntiques aquí 
i a l’altra punta del país.

Indubtablement, Verges és un poble que es mou, 
i en bona direcció, al meu entendre. Com dic 
sempre, que el seny guiï els seus passos, ara i en 
el futur. Amén.

MÀRIAM SERRÀ
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