Activitats
Pregó de la festa major

Dret a decidir

Aquest any, per primera vegada, també hem gaudit
d’un pregó de festa major. A les 9 del vespre del divendres, primer dia de la festa, quan tothom ja estava
assegut al lloc on més tard se soparia, varen irrompre
a la plaça diversos personatges. El pregó era teatralitzat i volia representar, de manera simpàtica, la benvinguda a una família de barcelonins que venien a passar
el cap de setmana a la nostra vila. Per fer-los conèixer
el poble, per explicar-los com era el Verges d’abans i
el Verges d’ara, es van anar repassant i recordant els
comerços, els oficis i les tradicions... Finalment els van
convidar al sopar popular, mostrant-los així la part integradora i acollidora que caracteritza tot bon vergelità.
El sopar va comptar amb l’assistència de més de
500 persones i s’hi va poder degustar una esplèndida
fideuada, plat ideal per a agafar forces per al ball que
hi havia tot seguit a la Placeta mateix.
L. C.

Al llarg del segon semestre del 2014, s’han fet a Verges i a tota la comarca un bon seguit d’activitats reivindicatives per al dret a decidir del poble català, que
han culminat en les votacions del dia 9 de novembre.
A part de la memorable jornada de la consulta, amb la
participació massiva dels vergelitans, recordem la jornada de concentració de Rius de llibertat a Sant Pere
Pescador, les concentracions davant de l’Ajuntament
contra les decisions de Madrid per entorpir el procés
de votació, l’estelada d’espelmes que aquesta vegada
lluïa una imponent ve baixa, i l’anada col·lectiva a Barcelona per a participar en la concentració de l’ANCÒMNIUM, amb més de 2 milions de persones que
clamaven pel dret a decidir dels catalans.
J. R.

J. R.
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La Festa Major d’Estiu ha engalanat un any més els
carrers de la vila per al gaudi de forasters i vergelitans.
En aquesta quarta edició, s’han afegit a l’esdeveniment dos nous carrers, el del Canonge Iglesias i el
del Nord i, en canvi, han fet una aturada en el camí
–esperem que breu– el del Canigó i el de Francesc
Cambó - plaça de l’Onze de Setembre.
El públic, amb les seves votacions, va guardonar el
carrer de la Davallada pel seu muntatge Davolada, i
va destacar també la bonica decoració del carrer del
Progrés, així com el treballadíssim paper dels carrers
Ample i Major. Els comentaris destacaven també l’originalitat del carrer de l’Església i, sobretot, la capacitat
de la seva poquíssima gent de fer tanta feina i tan ben
feta; la sobrietat dels raïms del del Canonge Iglésias,
sorprenent i alliçonadora, perquè amb pocs recursos
van demostrar que es pot deixar un carrer d’una bellesa remarcable, i la sorpresa del carrer del Nord, que
fins al seu extrem no s’hi veia res engalanat i la majoria
dels vergelitans vam descobrir que el travesser dels
carrers de Defora és també part del carrer del Nord, i
en aquest sí que els escuts i les armes ens traslladaven segles enllà.
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Activitats
Vespres sota el campanar 2014
L’estiu passat es va programar una excel·lent edició
de les ja habituals vetllades artístiques i musicals sota
el campanar. Alguns espectacles, consolidats de fa
temps, com l’actuació dels petits músics vergelitans
que dirigeix Cristina Ferrer, varen omplir l’església de
música i de públic; d’altres, com les havaneres de la
vigília de la Diada, van tenir un canvi de protagonistes,
ja que Port-Bo va deixar pas al grup femení Les Anxovetes, que van tenir un èxit rotund. També tingué un ressò
més que notable el segon combat de cançó improvisada Glosadors sota el campanar, que repetia format
de concurs, sopar popular i ball folc. La meteorologia
també va voler posar-hi el seu contratemps i va aigualir l’actuació del grup de jazz Counting Off Group, que
van haver d’actuar a la Sala Polivalent davant dels seus
incondicionals. Van passar també, en primícia, per les
nits de la vila el grup Pantaleó, finalista a finals d’any del
concurs de grups emergents Sona 9, i el trio de rock
català De Tu a Tu. El més destacable, però, fou l’actuació de les populars Mamzelles, les de l’enganxós anunci
televisiu del reciclatge, i també l’èxit de la primera edició
de la fira comercial L’encant de nit.
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Exposició de Francesc
Massanas a Materàlia
El passat 5 de juliol, a la seu de Materàlia, a la carretera
de Verges a Torroella de Montgrí, es va inaugurar una
exposició d’aquarel·les de Francesc Massanas.
Amb el títol Colors de l’Empordà, l’artista exposà una
selecció de quadres en els quals reflecteix amb originalitat i encert la llum i la textura de diversos racons de la
nostra terra.
L’acte va ser presentat per Lluís Llach, gran admirador
de l’obra de Massanas, i per Albert Ferrer en representació de l’empresa propietària del local, i comptà amb
un nombrós públic.
Durant mesos, jugant amb aquesta original iniciativa,
les aquarel·les de Massanas han compartit espai amb
els materials de construcció que l’empresa té exposats
allà.

Q. F.

