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Entitats

CORAL VERGELITANA

Vaig començar a cantar a la Coral Vergelitana el novem-

bre del 2011, ara farà dos anys. Des dels catorze, he 

cantat en corals: a Palafrugell, a Barcelona... El cant coral 

expressa, per a mi, moltes coses, i això ho he trobat a la 

Coral Vergelitana. 

Vaig traslladar-me fa uns quatre anys a Torroella de 

Montgrí i, com és habitual, vaig començar a fer-hi amics. 

Un d’ells era en Xavi Giménez. Em va comentar que can-

tava en una coral de Verges, que havien muntat concerts 

interessants (el Glòria de Vivaldi, cançons dels Beatles...) 

i que en aquell moment assajaven el Rèquiem de Fauré. 

Se’m van obrir uns ulls com taronges: el Rèquiem de Fau-

ré!, una obra que fa anys que em tenia el cor robat. Vaig 

comentar-li que m’agradaria molt poder cantar-la. Dit i fet, 

m’acompanyà el 19 de novembre al local d’assaig, em 

va presentar en Ramon (el director) i ja vaig començar a 

cantar. Tot senzill, fàcil, natural.

Crec que cantar a la Coral Vergelitana ha estat una 

bona decisió, en gaudeixo molt. No cal dir que la tem-

porada dedicada a preparar el Rèquiem va ser intensa 

i musicalment molt enriquidora. Ho aprofito per a agrair 

a en Ramon de proposar-me ser el baríton solista en el 

Rèquiem que vàrem cantar a Ullà.

Després va venir la preparació del concert-homenatge 

a Lluís Llach del mes d’agost del 2013; un nou projecte 

musicalment diferent però molt engrescador per les con-

notacions emocionals que comportava. Van ser molts 

mesos de preparació, però el resultat final s’ho va va-

ler. La plaça on es va fer, l’escenari, els músics acom-

panyants i, sobretot, la força del públic, van fer d’aquell 

concert una experiència única. Vull afegir-hi aquí una nota 

molt personal: va ser la darrera vegada que la meva dona, 

la Marissa, va sentir-me cantar abans de morir al cap de 

poques setmanes. Això hi afegeix, evidentment, tota una 

càrrega de sentiments que fan d’aquella nit, una experi-

ència difícil d’oblidar.

La coral de Verges es proposa sempre fites d’una certa 

ambició musical, cosa que, a mi, m’agrada. He cantat 

durant molts anys el repertori típic de les corals populars, 

i, per tant, trobar una coral els projectes de la qual siguin 

d’un nivell musical més exigent em fa fruir molt dels assa-

jos i els concerts. 

A més, en aquesta coral acostuma a produir-se una 

situació molt sàvia: després d’un concert important, hi ha 

una celebració en forma de sopar. Això ens serveix per a 

anar-nos coneixent més i emportar-te sempre sorpreses 

ben agradables.

Salut i visca la terra!

JORDI TORMO I CAPDEVILA

Cantar és compartir 
emocions 




