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Rèplica a Jordi Llovet
Sr. Jordi Llovet,

Referent a l’article que va escriure en la revista País Petit número 20, que tracta de noms de llocs i noms de gent, en 
què diu que no té el gust de conèixer la família Brusi, començo per dir-li que jo no me’n dic, de Brusi, però sí els meus 
fills i néts. 

Diu que no els coneix; en canvi, jo sí que tinc el poc gust de conèixer-lo a vostè. 
Pot ser que no els tingui presents perquè ells són dels qui fan «poca fressa i molta endreça», al contrari d’altres. Sàpiga 

també que, quan jo convido a casa meva, sempre ofereixo cava o vi català i coca feta per mi.
Quant als orígens dels noms, més val que es documenti bé abans d’escriure el que li passi pel cap.

MARIA CARMEN FIGUERAS
VDA. DE BRUSI

NOTA DEL CONSELL DE REDACCIÓ:

El Consell de Redacció, per respecte a la llibertat d’expressió, ha publicat íntegrament i sense retocs aquesta rèplica, però vol fer constar el seu 

desacord amb les afirmacions que desqualifiquen l’autor de l’article, el Dr. Jordi Llovet, i especialment amb les maneres que s’hi fan servir.

El lector escriu

Gràcies al nostre amic Quim Carolà, el dia 25 d’agost vam ser convidades a gaudir del recorregut històric –medieval, 
concretament– organitzat per l’historiador Salvador Vega i els seus companys. El motiu era la celebració del 1.054è 
aniversari del primer cop que el nom de Verges va sortir documentat.

No tan sols va ser un recorregut pels carrers amb les explicacions pertinents d’en Salvador, sinó que a cada aturada una 
poetessa recitava versos de Maria Perpinyà. I si dic «poetessa» a la Màriam és perquè considero que tan sols una ànima 
d’artista i de poeta els pot dramatitzar tal com ho féu ella. Gràcies, Màriam, moltes gràcies!

I no cal dir en Salvador, gran coneixedor del tema medieval a Catalunya! Com ens ho ha fet viure! És tanta l’estimació 
que té per Verges, que ens ha fet vibrar, fent-nos sentir un xic vergelitanes.

No, per a nosaltres Verges no és únicament la Verges de Lluís Llach i la Verges de la Dansa de la Mort; és la d’en Sal-
vador, la de la Màriam i la d’en Josep, que més no la poden estimar.

També jo, la Roser Carbó i Nadal, he conegut la casa dels meus avantpassats per part de mare, i aquest goig és enorme 
per a mi en saber de les meves arrels vergelitanes, fet del qual em sento plenament orgullosa.

No puc deixar de banda tampoc la bona acollida de la gent vergelitana durant la visita. I a tu, amic Carolà, per a 
qualsevol acte que es torni a fer, et pregaríem que ens hi tornessis a convidar, i t’assegurem de fer tots els possibles per 
a ser-hi.

Si abans Verges la passàvem de llarg, a partir d’avui ja no podrem fer-ho: ja l’hem fet una mica nostra.

ROSER CARBÓ i ANNA M. MUNTADA

Visita guiada a Verges




