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Organitza:

Dijous 22 d’agost
A les 10 del vespre, a la Placeta
Cinema a la fresca: Intocable
La segona pel·lícula més taquillera de la història de França, amb 
més de 19 milions d’espectadors. Número 1 de la taquilla francesa 
durant 10 setmanes consecutives. 
Sinopsi: Philippe, un aristòcrata que s’ha quedat tetraplègic a cau-
sa d’un accident, contracta Driss, un immigrant d’un barri marginal 
que acaba de sortir de la presó, com a cuidador a domicili. Tot i 
que a primera vista no sembla la persona més adequada, tots dos 
acaben avenint-se fins a forjar una amistat tant divertida i sòlida 
com inesperada. 
Títol original: Intouchables. Direcció i guió: Eric Toledano y Olivier 
Nakache. Any: 2011. Durada: 115 min. Gènere: Comèdia dra-
màtica. Interpretació: François Cluzet (Philippe), Omar Sy (Driss), 
Audrey Fleurot (Magalie), etc. No recomanada per a menors de 7 
anys.

Dimarts 10 de setembre
A les 10 del vespre, a la Plaça de l’Onze de 
Setembre
Cantada d’havaneres: Grup Port-Bo
La Cantada d’havaneres gairebé s’ha convertit en cita obligada de 
la vigília de la Diada Nacional de Catalunya al calendari vergelità. 
Port Bo, amb 47 anys d’història, per desè any consecutiu, tornarà a 
la programació dels Vespres sota el Campanar per oferir-nos el seu 
repertori d’havaneres, cançons marineres i tradicionals. Els verge-
litans tindrem l’oportunitat de reviure, un any més, la cantada de 
l’històric grup de Calella.

bé als nostres dies. Actualment, la improvisació s’ha revitalitzat i 
atrapa sobretot els joves, que participen en picades espontànies i 
combats organitzats a tot el país. 
A Verges, n’hem vist una mostra el dia de la Marató de TV3 dels 
dos darrers anys i ara presentem el I Combat de Glosadors sota 
el Campanar. En el concurs, els cantadors han de seguir les indi-
cacions del conductor del combat i glosar en diverses melodies, 
acompanyats de músics.  El jurat els haurà d’anar eliminant fins 
a deixar els millors per a la gran final.  Es valora  que cantin bé, 
que facin bona rima, que siguin enginyosos, que tinguin sentit de 
l’humor, que facin versos elegants… 
Horari: 
A les 7, començarà el combat de glosa amb les primeres elimina-
tòries.  
A les 9, sopar. Botifarrada popular. 
A 2/4 de 10, Ball Folc amb el grup Stukat del bolet.
A les 11: Gran final del combat. Lliurament de premis i agraïments 
glosats. Tots els actes són gratuïts, excepte el tast de gintònics, 

labotifarrada i la venda de crispetes, gominoles i servei bar 
del cinema a la fresca. En tindreu més informació alstríptics 
i programes que es publicaran. L’organització esreserva el 
dret d’alterar, suprimir o afegir canvis a laprogramació si ho 
considera convenient.



Divendres 5 de juliol
A les 10 del Vespre, a la Placeta

Concert: Grup vocal Zetzània (Gospel i Jazz) 
Creat l’any 1993, el Grup Vocal Zetzània té una gran i reconeguda 
trajectòria dins del món del gospel i els espirituals negres. Actual-
ment el grup el formen una vintena de components dirigits per Erwyn-
Seerutton, músic i compositor d’àmplia trajectòria professional dins 
del món del jazz i el gospel. Enguany i coincidint amb la celebració del 
seu vintè aniversari, estan treballant en la composició del seu segon 
CD i arriben a Verges amb una proposta de concert “Gospel&Jazz” 
en la qual es barregen, el gospel amb el jazz i l’estil més clàssic amb 
el més modern. En aquesta simbiosi hi podrem assaborir també les 
influències diverses com el blues i el funk, passant pel cant clàssic, 
popular i la música africana o cubana.  

Divendres 19 de juliol 
A les 10 del vespre, a la Placeta

Concert: Joana Serrat (Cantautora)
Originària de Vic, Joana Serrat comença la seva carrera musical a 
inicis del 2008 amb l’aparició del seu primer disc Liffey. Pocs mesos 
després publica el seu segon disc, HitThePavement (2009), editat per 
ella mateixa. En els anys següents s’allunya dels escenaris i entra en 
un llarg període de reflexió i introspecció personal en què enregistra 
el que és fins ara el seu darrer disc,TheRelief Sessions. Aquest disc 
suposa un punt d’inflexió en l’artista i és el primer que incorpora 
temes en català. Amb ell li arriba el reconeixement musical, en ser 
considerada per mitjans de comunicació com Enderrock o RAC105 
com una de les revelacions del 2012. Joana Serrat arriba a Verges 
per delectar-nos amb tot un seguit de registres que van des del folk 
críptic fins al pop, passant per l’indie i el country, amb clares influèn-
cies nord-americanes i amb referents com Bob Dylan, Bill Callahano-
Joanna Newsom. La seva música té un punt càlid, íntim, evocador i 
profund, molt personal. 

Divendres 2 d’agost
A les 10 del vespre, a l’església

Concert líric: Anna Ferrer (piano), Rosa Mateu (soprano) 
ROSA MATEU, Soprano 
Rosa Mateu és una soprano de renom internacional, per la seva gran 
expressivitat i per la riquesa tímbrica de la seva veu i, al mateix temps, 
per l’exquisida musicalitat amb la qual s’adapta fàcilment a diversos 
estils i personatges.
Les seves actuacions a Europa, Rússia, Estats Units, Ucraïna i Sud-
amèrica han estat aplaudides tant pel públic com per la premsa. Ha 
cantat als més importants auditoris de l’Estat, com són el Palau de 
la Música Catalana, El Auditorio de Zaragoza, El Auditorio Nacional de 
España, El Auditorio de Oviedo i El Gran Teatre del Liceu. 

ANNA FERRER, Piano
Anna Ferrer va néixer a Verges, essent la cinquena generació 
d’una notable família de músics. Ha actuat en els més prestigiosos 
recitals d’arreu d’Europa i Àsia i ha compartir escenaris amb grans 
músics i intèrprets. Ha estat considerada per la crítica com “una 
personalitat excepcional de la qual emergeix una sensibilitat i una 
manera de fer pròpia la música. Les mans, la música i també la seva 
expressió evoquen imatges de delicadesa i de força que captiven el 
públic” (La Stampa).“La seva interpretació és esplèndida, [...] d’una 
força i intensitat molt precises en cada passatge, d’una musicalitat 
exquisida i d’una gran capacitat artística” (Revista Musical Catalana). 
“Amb una tècnica sobirana i una lleugeresa característica de Mozart, 
Anna Ferrer es una pianista extraordinàriament sensible, que posa al 
oient en condicions de crear un pont de plata entre l’esperit d’aquella 
època i l’actual” (Dr. Heinz Oepen).
Avui la nostra vila aplaudirà dues de les grans, Rosa Mateu i Anna 
Ferrer, que ens oferiran un selecte repertori de música lírica -òpera i 
sarsuela-, i de música catalana.

Dimecres 14 d’agost
A les 10 del vespre, a la Placeta
Cinema a la fresca: Fènix 11*23

Sinopsi: A la tardor de l’any 2004, Èric Bertran, un nen de 14 anys, 
crea un web inspirat en Harry Potter i l’orde del Fènix per def ensar 
la llengua catalana. Una nit, trenta guàrdies civils de la brigada an-
titerrorista de Madrid irrompen a casa seva i l’acusen de terrorista 
informàtic. El seu crim: enviar un correu electrònic a una cadena de 
supermercats demanant l’etiquetatge en català.
Direcció: Joel Joan i Sergi Lara. Any: 2012. Durada: 96 
min. Gènere: Drama. Interpretació: Nil Cardoner (Èric), Rosa 
Gàmiz (Rosa Mari), Àlex Casanovas (Ferran), etc.
Apta per a tots els públics.

Diumenge 28 de juliol
A les 8 del vespre, a la Placeta

Teatre: No et vesteixis per sopar. Companyia: Pengim penjam
La companyia de Teatre vergelitanaens farà gaudir una altra vegada 
del seu darrer èxit:  No et vesteixis per sopar. L’obra va ser interpretada 
a la Festa Major d’hivern i a causa de la seva bona acollida popular, 
torna a l’escena vergelitana dins la programació dels Vespres sota el 
Campanar.
Sinopsi: La casualitat ha fet que els amants respectius d’en Bernat 
i la Josefina, un matrimoni de Barcelona, es reuneixin amb ells a 
la casa que tenen al camp. Aquesta situació crearà uns divertits 
embolics i mals entesos als quals s’afegiran la cuinera i el seu marit.
Repartiment: Bernat: Ferran Maimir, Josefina: Anna Alcalà, Robert: 
Jordi Tubert,  Susanna: Miriam Costa, Susi: Cristina Ramos,  George: 
Ignasi Sabater. Direcció: Anna Alcalà

Dissabte 17 d’agost
De les 7 del vespre a la 1 de la matinada, a la 
Placeta
Glosadors sota el campanar. I Combat de Cant 
Improvisat de Verges Ball folc, amb el grup 
Stukat del bolet
Glosar és improvisar els versos d’una cançó al mateix moment 
d’interpretar-los. El glosat o la cançó amb text improvisat és una 
manera d’expressar-se que té els orígens en temps antics. S’ha 
mantingut ben viu a les Balears, al País Valencià, i a Catalunya 
s’han improvisat per tradició, corrandes i altres versots fins ben 

Divendres 9 d’agost
A les 6 de la tarda, a la Placeta

Activitat Infantil: Bombolles de sabó gegants
Nens i nenes, esteu preparats per a una festa original, espectacular, 
sorprenent i molt divertida? Doncs veniu al taller d’animació amb 
bombolles de sabó gegants! Bombolles de més de 3 metres!
En aquest taller, nens i pares aprendreu les tècniques necessàries 
per fer bombolles de sabó gegants amb tot tipus de joguines i 
atuells de tota mena: d’arreu de món, artesanals i sobretot molt 
originals.
Taller per a tot els públics.

Dissabte 10 d’agost
A les 10 del vespre, a la Placeta

Tast de gintònics amb música ambiental

Diumenge 21 de juliol
A les 7 del vespre, a la l’església

6ª Audició Musical dels alumnes de música de 

Verges. Direcció: Cristina Ferrer 


