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EXPOSICIÓ SOBRE
LA BATALLA DEL TER (1694)

L’onze de febrer es va inaugurar a la Sala d’Exposicions del
Consell Municipal de l’Estartit
l’exposició «1694. L’Empordà,
cartografia d’un conflicte», que
fa referència a un episodi històric de gran rellevància, del
qual Verges fou escenari privilegiat, la batalla del Ter o batalla de Verges, en el marc de la
invasió francesa de 1694. La
mostra permet d’observar diversos i interessantíssims plànols originals de l’època, així

com també diferents documents que expressen clarament la dinàmica de l’ocupació
militar, especialment pel que fa
a l’àmbit de Torroella de Montgrí i Palamós. A l’espectador
vergelità no deixarà de fer-li
gràcia descobrir en aquests
plànols poblacions com Berges, la Teillade o Saint Iscle,
prova evident de l’origen francès dels cartògrafs que realitzaren alguns dels mapes.
SALVADOR VEGA

CONCURS DE
PESSEBRES
Dos nens de Verges, l’Adrià
Matas i Hugas i l’Amat Vallmajó del Pozo, van guanyar
el setè concurs de pessebres en la categoria infantil
organitzat per l’Associació
de Pares i Mares de l’Escola
Francesc Cambó de Verges,
amb el suport de la Diputació de Girona. Coneixedors
de la notícia, hem anat a
parlar amb un dels guanyadors, l’Adrià, que ens ensenya, orgullós, la copa del
primer premi. Ens explica
que van tardar quatre setmanes a fer el pessebre i
que hi van posar plantes del
bosc i de jardí, i també que
les figures eren de ceràmica i la il·luminació procedia
de làmpades completament normals.
JOSEP COTS i OLLER

Plànol de la batalla del Ter

UNA EXPOSICIÓ
SOBRE
LES REVISTES
LOCALS
El 4 de març es va inaugurar a
Begur l’exposició «Temps de transició. La premsa municipal al Baix
Empordà», a cura de Lluís Costa,
arxiver d’aquella localitat, que és
també l’autor del catàleg. La mostra presenta un recull exhaustiu de
les publicacions d’àmbit municipal
que s’han editat a la nostra comarca, des de l’arribada de la democràcia fins avui, i proposa al mateix temps una reflexió sobre el
paper que la premsa local ha tingut en aquests gairebé trenta anys
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com a vehicle de transmissió
d’informació i valors i com a eina
de cohesió i conscienciació ciutadana. L’exposició recull també una
mostra de cartells i anuncis de
contingut polític dels primers anys
de la democràcia, entre els quals
hi ha aquest del nostre poble.

Adrià Matas i Hugas

SALVADOR VEGA

Amat Vallmajó del Pozo

Cartell del Grup Independent Vergelità

A
CARTA DEL CARTER
Benvolguts vergelitans:
L’abril del 2001 prenia possessió de la plaça de carter a Verges després d’haver-ne estat disset anys a
l’Escala. Una malaltia reumàtica –d’aquestes que
tenen un nom impronunciable– m’obliga ara a deixar
la meva activitat professional; però no me’n voldria
anar sense adreçar-vos uns mots d’agraïment.
En tot moment
m’he sentit molt
ben acollit per la
gent d’aquí, m’heu
ajudat en tot el que
feia falta quant a
feina, adreces, carrers, noms, etc.,
sempre amb una
paraula amable i
amb el somriure als
llavis. Tot això, per a
un foraster com jo, és d’agrair, i per aquesta raó he
procurat correspondre sempre a la vostra bona disposició integrant-me com un vergelità més, ja fos
col·laborant amb la Sopa o amb la Processó.
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Han estat moltes les persones amb les quals, per la
meva feina, he mantingut relació; amb algunes més,
amb d’altres menys, però a totes, sense excepció, vull
expressar el meu agraïment. Voldria fer especial esment de les següents persones: en Felip Figueres, el
primer vergelità que em va dir «tu ja ets de Verges»; el
seu germà, en Kiko; la Sefa i en Pons; en Llorenç Cansell i família, per obrir-me les portes de casa seva; en
Jonis i la Conxita; la família Casabó; la Quimeta Torrent;
la Maria de Can Grau, per les convidades; la família
Poch; en Vili (Josep Vilabrú); l’Àngel Julià, per solucionar-me els problemes mecànics; en Pep i la Flora, de
l’Ajuntament; els meus contertulians del Centre; en
Jaume Mercader; l’Enric Perich, i el meu bon amic i
company de feina Salvador Vega.
Finalment, quatre paraules per a dues persones que
aprecio particularment: a en Joan Brusi, a qui considero el meu germà vergelità, li dono les gràcies per no
tenir mai un no; a en Xicu Majó, a qui considero el
meu pare vergelità, sempre li agrairé que m’hagi ensenyat a estimar aquest poble.
Perdoneu si em descuido d’algú; a tots us porto al cor,
i, molt orgullós, puc dir que em sento un vergelità més.
Espero poder estar amb vosaltres sempre que em
necessiteu. Gràcies de tot cor, poble de Verges.
JOAN BRUGUÉS i CASADEMONT
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RESSENYES

L’EMPORDÀ
MEDIEVAL
Mirant parades la diada de Sant Jordi, vaig trobar aquest llibre, L’Empordà al temps visigòtic i
a l’alta edat mitjana, obra d’Esteve Albert Corp
editada per Rafel Dalmau en 1970. Esteve Albert és conegut, entre altres coses, per ser
l’autor del text de Bandera de Catalunya, la representació que cada Divendres Sant es fa a
Bellcaire.
Concretament en dos capítols del llibre fa esment del poble de Verges i la seva situació, i en
general ens parla del poblament prehistòric de
l’Empordà, un autèntic paradís de joncars i canyissos, i abundant pesca i caça. També explica
que, segons el poeta llatí Rufus Festus Avienus,
la gent que habitava aquestes rodalies en el segle VI aC era molt dura i s’allotjava en cabanes.

PRESENTACIÓ DE LA
NOVA IMATGE
CORPORATIVA I DE L’EDICIÓ
DEL DVD DE LA PROCESSÓ
El dijous 17 de març es va fer a la Sala de Plens de
l’Ajuntament la presentació del l’edició en DVD del vídeo filmat durant la processó del 2002 i que forma
part de la col·lecció «Festes de Catalunya». El fet de
passar-lo en format DVD ha permès de poder oferir el
documental sobre la processó, que dura uns 28 minuts, en diferents llengües i, d’aquesta manera, tenir
en un sol paquet una eina de difusió de la nostra tradició per a públic de procedències diferents.
En el mateix acte es va presentar als assistents la nova
imatge corporativa de la processó, que ha consistit en
el disseny d’un nou logotip, l’edició i la impressió de
nous tríptics informatius i l’elaboració de les banderoles que tots vam poder veure penjades dels fanals de
la carretera durant la Setmana Santa.

JOSEP COTS i OLLER

SANT JORDI
El 21 d’abril es va celebrar la festa de Sant Jordi
al Casal de Jubilats i Pensionistes de Verges,
que va tenir lloc al Pavelló Poliesportiu, amb una
arrossada gratuïta per a tots els socis. L’ assistència va ser molt nombrosa: hi van participar
186 persones.
Durant la festa es va regalar una rosa a cada
dona, per gentilesa de l’Ajuntament de Verges.
L’acte va acabar amb un ball amenitzat pel conjunt Notes d’Or.
JUNTA DEL CASAL DE JUBILATS

Amb l’arrossada de Sant Jordi es va
estrenar aquesta magnífica paella.
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L’acte va ser presidit per l’alcalde, el qual va recordar la
importància que té per al poble i per al país la nostra
tradició, que es fa gràcies a la col·laboració de molta
gent que s’estima la processó. També hi van intervenir
el president de l’Associació, Tono Casabó, que va destacar la importància de tenir la col·laboració de les administracions en la supervivència d’aquestes activitats
i de poder anar millorant de mica en mica i any rere
any la imatge de la processó, com també d’introduir-hi
aspectes nous que la facin més propera als nous temps
sense variar-ne l’essència. I finalment Ferran Bello, director de Centre de Promoció de la Cultura Popular i
Tradicional de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, va explicar entre altres coses que la Generalitat
està elaborant una llei que ha de permetre protegir
tradicions com la nostra, que formen part del patrimoni cultural de Catalunya i que, com a tals han de tenir
un reconeixement i una cura especial per part de la
Generalitat.
MARTA PAYERÓ

A
RESSENYES

290 MONUMENTS
AMB ARRELS DEL
BAIX EMPORDÀ
El Consell Comarcal del Baix
Empordà, amb la col·laboració
de la Diputació de Girona, ha
editat l’obra 290 monuments
amb arrels del Baix Empordà,
de Lluís Madrenas i Bahí. El llibre s’ha presentat a Vilopriu el
dia 2 d’abril d’enguany.
Amb aquest treball Lluís Madrenas, veí d’Ultramort, pretén
donar a conèixer el patrimoni
natural format pel conjunt
d’arbres de la nostra comarca
que, per una raó o altra, mereixen ser destacats.
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FESTA MAJOR D’HIVERN
Del 5 al 9 de gener tot un seguit d’activitats van configurar el
programa de la Festa Major d’Hivern.
Els actes van començar amb la cavalcada dels Tres Reis de l’Orient
i van acabar el diumenge 9 de gener, a les 8 del vespre, amb el
concert de l’Orquestra de Cambra de l’Empordà i la Coral Vergelitana. Entremig, sardanes, futbol, activitats pensades per a totes les edats intentant agradar com més gent millor, amb una
jornada dedicada als
nens amb inflables,
jocs, espectacle infantil i xocolatada. Nits de
ball enfocades l’una per
als joves i l’altra per a
la gent més gran amb
l’Orquestra Selvatana.
MARTA PAYERÓ
Un moment de l’espectacle infantil

UN POBLE, TRES PORTADES
El Punt, dijous 6 de gener de 2005: «Per terra, mar i aire». A la foto de
la portada s’hi veu el globus de l’empresa Globus Empordà i els tres
Reis de l’Orient aterrant al camp de futbol de Verges.
El Punt, dimecres 9 de febrer de 2005: «Els àpats de Carnaval engreixen la festa». Al centre de la pàgina, una única foto; hi reconec
l’Àngel, en Rabaña, en Riu, en Pau, en Rogeli..., remenant amb força
els perols i enmig d’una boira de fum i vapor d’aigua.
El Punt, dissabte 26 de març de 2005: «Setmana Santa en dansa». És
el titular que el punt destaca en la portada i que il·lustra amb una foto
de la Dansa de la Mort.
Al nostre petit país, sovint escombrat per la tramuntana,
pocs arbres hi poden arribar a
assolir alçades considerables,
però això no vol dir que no tinguem veritables monuments
amb arrels, com molt bé assenyala l’autor en el títol del
llibre.
Amb un format amè, a base
de fitxes, i un llenguatge proper i entenedor que traspua
estimació per la natura, l’autor
descriu cada un d’aquests arbres: com trobar-lo, quines
són les seves mides i les històries que l’envolten.
QUICO FERRER
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Potser hi haurà qui no ho trobarà significatiu, potser hi haurà qui no hi
donarà importància, però crec que és de destacar que les tres dates
més rellevants per a Verges, amb tres activitats que fa molt temps que
s’organitzen i que, a més, hi ha altres localitats que en fan, tinguin el
ressò mediàtic que van tenir.
Potser sí que no s’hi ha de donar més importància que la que té, però
sí que aquests fets ens ha de portar a fer una reflexió: perquè tot això
pugui passar, perquè a Verges hi hagi activitats, hi hagi sardanes, hi
hagi casal, hi hagi bàsquet, hi hagi coral, hi hagi futbol, es facin excursions, es facin festes, etc., fa falta que hi hagi gent que tingui ganes de
treballar-hi, d’organitzar-ho, gent ben diferent amb una mateixa passió,
gent de Verges i gent de fora. Hem d’estar contents que hi hagi gent
que tingui ganes de cantar, de jugar a futbol o a bàsquet, de fer de
manaja, de remenar els perols de la sopa, de posar taules al pavelló
per la festa, de muntar un escenari, de pintar decorats, d’assajar obres
de teatre... Tot això s’ha d’agrair a totes les entitats que fan possible
portades com aquestes.
MARTA PAYERÓ
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ELS TRES REIS DE L’ORIENT
EN GLOBUS
Aquest any, igual que en els darrers, els Reis van arribar a Verges en globus aerostàtic. Però la novetat
d’aquesta edició, a part de la puntualitat, va ser
l’escenificació inicial d’una petita representació protagonitzada per patges, cantaires, músics i dos animadors, que tenien com a objectiu fer l’espera dels Reis
més amena i animar els nens a cantar, amb ganes i
ben fort.
L’avís d’un nen del poble de l’arribada del globus reial
va fer que l’atenció se centrés en la lona de colors,
il·luminada pel foc del cremador, que venia per la banda nord del camp de futbol amb els tres personatges
tan esperats damunt de la cistella.
MARTA PAYERÓ

Foto portada del diari El Punt
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