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El botí de deu anys
Fa deu anys que va arribar del nord, pel camí de Maranyà, 
arrossegant una grossa maleta plena d’il·lusions, notí-
cies, fotografies, projectes i inquietuds... (vg. el núm. 1, 
«L’arribada», p. 45-46). I, malgrat els vents a vegades des-
favorables, continua entre nosaltres.

Fa deu anys també que jo, asseguda en aquest privilegiat 
banc, netejo els perols de la sopa de lletres i experiències 
que cuinem entre tots.

Fa deu anys que saludo pel nom les espècies d’ocells i 
altra fauna de l’entorn, que recullo dades meteorològiques 
per saber si ens plourà quan sortim amb La Penya de l’Es-
pardenya, o quan a DYA vetllem per la seguretat d’algun 
esdeveniment, o quan, venint de l’hort, faig reflexions 
amb el pagès.

Fa deu anys que jugo en totes les categories dels equips 
de futbol i de bàsquet de Verges, que acompanyo –sense 
deixar de ser culé– la Penya Sempre Pericos l’Empordà i 
–sense deixar d’estimar i respectar els animals– la Societat 
de Caçadors.

Fa deu anys que faig tertúlia amb els germans Perpinyà 
(Carles i Maria) –ell em parla de canvis en la Processó i ella 
em xiuxiueja bells poemes i em llegeix articles d’opinió–, 
que Miquel Pardas m’ensenya a ballar sardanes llargues o 
que Lluís Albert i Paradeda em revela secrets de l’alçament 
dels federals empordanesos i de l’emblemàtic Can Punton. 

Fa deu anys que em recreo amb la psicologia que ordena 
els sentiments i guareix l’esperit evocant passat, descrivint 
present i encoratjant a forjar futur, sempre amb una gran 
veneració per les dones vergelitanes –siguin de l’Associ-
ació o no–, els amics d’infantesa i els entranyables jueus 
nostres.

En aquests deu anys, he format equip amb la gent més 
diversa, he conversat amb els personatges contemporanis 
més variats i he compartit diàspora amb els més enyorats. 
Alguns, malauradament, ens han deixat per sempre; però, 
gràcies a aquest nouvingut del nord, en tenim «record 
etern i memòria».

En aquests deu anys, he après a fer labors: una càlida 
vànova amb retalls de Processó, i de Bombolles, de salut, 
de ioga, de gastronomia i enologia, de festes i agradables 
vespres sota el campanar, de ressenyes i col·laboracions, 
d’humor i entreteniments... M’he passejat pel món del 
disminuït; he anat al Casal d’Estiu i al de Jubilats, i he en-
trat a la Casa de la Vila, al col·legi i als barracons de l’ins-
titu-escola; he visitat la parròquia i he pujat a la miranda 
per cantar amb la Coral Vergelitana el dia a dia d’aquest 
país petit i escampar fotos dels preats àlbums del record.

He cavalcat pels vells/bells camins amb en Serrallonga 
per preservar i defensar la terra (paisatge i país) al costat 
del Món Empordà, la Unió de Pagesos i l’AVI, abans de 
refugiar-me al capvespre al cau del Grup de Lectura.

He navegat amb el «pobre Tumbelino» per mars abri-
vades, a la recerca d’aventures compartides, per arribar a 
ports de somni amb els companys de viatge.

He anat amb l’avi Randa a les Filipines i he conegut els 
notaris vergelitans més peculiars, que donaven testimoni 
de la caiguda d’un meteorit per Nadal o esquivaven la per-
secució dels miquelets, i puc assegurar que Verges val molt 
més que 113 lliures de plata!

Fa deu anys que grato les entranyes d’aquesta terra i hi 
trobo sitges, murs i esquelets, que hi descobreixo tresors 
històrics i, especialment, humans, de complicitat i sòlids 
llaços d’amistat.

Fa deu anys que em sento a dir «nena, m’ha agradat molt 
allò que dius en la revista» o «escolta, per què m’has can-
viat aquesta paraula per aquesta altra?»; tot plegat, motiu 
de noves coneixences i grats moments d’intercanvi i apre-
nentatge.

Fa deu anys que, gràcies a l’empenta d’uns atramunta-
nats que em varen convidar a col·laborar en l’arribada i 
l’arrelament de País Petit, sóc un pèl més sàvia, un xic més 
humana i immensament rica. Vet aquí el meu valuós botí 
de deu anys.

MÀRIAM SERRÀ

El banc de la Mota


