
Salvador  Vergés   

ELS PERGAMINS 
DE L’ALGUER

Amb només tres anys, l’Ermessenda veu com la seva mare 
és brutalment arrossegada per un animal desbocat, justa-
ment quan intentava protegir-la a ella de la fúria de la 
bèstia. Filla d’un escrivà de Sant Pere de Rodes que fou 
cronista a la guerra de l’Alguer (1354), l’Ermessenda aprèn 
a llegir i a escriure de ben petita, unes habilitats del tot 
extraordinàries entre les dones d’aquell temps. Ella les 
haurà d’amagar per poder sobreviure, especialment quan, 
en quedar-se òrfena també de pare, comenci a treballar 
com a serventa a la mateixa masia on fins llavors ha viscut 
al seu antic galliner. Una vegada sota les ordres del baró 
de Vila-sacra, un noble del comtat d’Empúries, les servi-
tuds terribles a què s’haurà de sotmetre la determinaran a 
fugir cap a l’Alguer per començar de cap i de nou. 

Aquesta insòlita història medieval ens transporta a 
l’època en què Pere el Cerimoniós va conquerir l’Alguer i el 
va repoblar amb catalans; i ens demostra que, molt sovint, 
ni tan sols el pas dels segles és capaç d’ocultar les misè-
ries humanes.

Una novel·la històrica ambientada 
al segle xiv en què la protagonista ha 

d’amagar que sap llegir i escriure 
per poder sobreviure.
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Salvador  Vergés  
i  Cubí            
(Sant Joan de les Abadesses) 

Mestre industrial, ha dedicat gran part de la seva vida a 
projectes de matriceria. En els últims anys, però, ha desen-
volupat una trajectòria literària en què destaquen les novel-
les següents: Les sabates descordades (2012), el seu debut, 
de la qual ja s’han fet més de sis edicions; La veu de la viola 
(Viena Edicions, 2016), que va ser finalista del Premi Ciutat 
de Badalona, de la qual ja s’ha fet una segona edició i que 
s’ha portat als escenaris amb el mateix títol, i La llanterna 
de Montmartre (Viena Edicions, 2020). 

També ha escrit relats, pels quals ha guanyat diversos 
premis en els darrers anys: el primer premi «Homilies d’Or-
ganyà»; el primer premi «Els Cinc Pins» de Narrativa; el 
primer premi de relats curts de l’Ajuntament de les Preses; 
el segon premi de Sant Jordi del Diari de Girona, i el Premi 
Moritz al Certamen Literari de Cartes d’Amor de Sant Joan 
de les Abadesses. 

Actualment viu a Olot, on continua desenvolupant la 
seva trajectòria literària. Regularment escriu al seu blog: 
nothopucdirblog.wordpress.com
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