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A c t i v i t a t s

La Sopa

Exposició de pintures 
amb motiu de Sant Jordi
Del 22 al 25 d’abril va tenir lloc a la Sala Polivalent de 
l’Ajuntament una exposició de pintures a l’oli i de dibuixos 
que tenien com a tema central la Diada de Sant Jordi. La 
majoria de quadres –n’hi havia una vintena– tenien com 
a tema central la Rosa i ara s’exposen conjuntament amb 
totes les peces que s’han fet durant el curs. L’Ascensió, 
professora de l’Escola Llar, va proposar a les senyores 
que van a pintar cada dilluns, de dedicar una peça a un 
tema en concret i, en aquest cas, tenint en compte la 
proximitat de Sant Jordi, van centrar les seves pintures 
en aquesta diada.

MARTA PAYERÓ

Les dones que van servir la sopa d’enguany (Foto: Jordi Serra)

Com cada Dimarts de Carnaval, el passat 24 de febrer es 
va servir a la Plaça Major de Verges la tradicional sopa, 
un plat contundent i saborós, de poderoses reminiscèn-
cies medievals que no té parangó amb cap dels múltiples 
«ranxos» que se serveixen a les nostres comarques. 
Els esforços dels nois de la Comissió de la Sopa, que 
com sempre s’ocupen de fer tots els preparatius (tallar 
llenya, fer la passada per les cases, pelar patates...) i el 
saber fer del nostre xef particular, en Joan Brusi, van 
combinar amb una meteorologia esplèndida. La diada va 

Ressenyes
En els darrers mesos s’han publicat els següents tex-
tos amb referències a temes de Verges:

- BADIA- HOMS, Joan: “La Processó de Verges o el Mis-
teri de la Passió”, Revista del Baix Empordà, núm. 5, 
Palamós, La Proa, 2004

- DONAT, Lídia; SOLÀ, Xavier: Els molins. Col. Quaderns de 
la Revista de Girona, núm. 108, Diputació de Girona, 
Girona 1994. 

- L’Empordà. Àlbum. Sant Feliu de Guíxols-Figueres, 
Institut d’Estudis del Baix Empordà - Institut d’Estudis 
Empordanesos, 2003 (edició facsímil).

- Enderrok, núm. 100, p.21 (Verges 50 de Lluís Llach, 
segon millor disc de música en català, després de 
Dioptria, de Pau Riba).

- FELIU LLANSA, Pons: L’avi Siset, Planeta, Barcelona 2004.

- GIL, Rosa M.; MARINÉ, Josep (coord.): Miratges. 300 
anys de projectes no realitzats a les comarques Giro-
nines, Girona, Diputació de Girona (catàleg d’exposi-
ció sense data que conté un CD interactiu).

- GORDI, Laia: «Un viatge a les pors medievals», dins 
Sàpiens, núm. 18 (abril 2004), p.58.

- LLORCA, Jordi; VEGA, Salvador: «Foc sobre Terrassa», 
dins Sàpiens, núm. 17 (març 2004), p. 36-39.

ser un èxit, tant gastronòmic com de públic. De l’edició 
d’enguany remarcaríem, d’una banda, l’actuació de l’ani-
mador infantil Àngel Daban, que va engrescar la quitxalla 
amb balls i cançons i, de l’altra i molt especialment, la ini-
ciativa d’en Josep i en Jordi Serra, que van oferir a tot el 
públic assistent la possibilitat de visionar un senzill però 
més que digníssim muntatge audiovisual amb imatges fo-
togràfiques de la Sopa, ordenades cronològicament per 
sèries des de principis del segle XX fins a l’actualitat. Cal 
felicitar als autors per l’excel·lent acollida que va tenir la 
seva iniciativa. 

SALVADOR VEGA


