
3

11

Edita: AJUNTAMENT DE VERGES

Consell de Redacció:
Josep Cots, Quico Ferrer, Josep Jacomet, 
Dolors Pareta, Jordi Roca. 

Assessorament lingüístic:
Màriam Serrà

Disseny i maquetació:
3Dimatge-Jordi Vila 

Impressió:
Impremta Pagès s.a.

Publicitat:
Quico Ferrer. Tel. 972 780 404

Pàgina web:
www.verges.cat

Adreça electrònica:
paispetit@gmail.com

S’han editat 700 exemplars i s’ha
utilitzat paper 100 % ecològic.

amb la col·laboració de:

PAÍS PETIT no s’identifica necessàriament 
amb les opinions expressades en els 
articles signats.
PAÍS PETIT autoritza la reproducció dels 
articles publicats si s’esmenta la seva 
procedència.

DL: GI-1644-03

E d i t o r i a l

P a í s

Diputació
de Girona

«Grandiosa dentro de su sencillez.» Així definia el professor mexicà Alejandro Ortiz 
Bullé la Dansa de la Mort de Verges després de la primera actuació que aquesta va 
fer a Guanajuato dins el Festival Internacional Cervantino 2008.

S’entén perfectament que un mexicà la defineixi com a senzilla, sobretot si la compa-
ra amb les exuberants manifestacions de la cultura de la seva societat entorn del tema 
de la mort, però va ser capaç de captar la grandiositat que té la nostra Dansa perquè 
va saber interpretar-la i posar-la en el seu context geogràfic, històric i cultural. 

La premsa acreditada al festival, però, advertia que una part del públic assistent 
no havia arribat a comprendre ni valorar el que tenien davant, i també especificava 
que havia estat per falta d’informació. No és fàcil que el públic que presencia per 
primer cop la Dansa, i també la Processó, tant a Verges mateix com a fora, tingui 
una visió tan ponderada com la d’Ortiz Bullé, i no podíem esperar que la totalitat del 
públic mexicà pogués arribar a entendre i valorar la Dansa de la Mort, malgrat els 
enormes esforços de l’Institut Ramon Llull i del comitè organitzador per fer arribar al 
major nombre possible de persones les dades prèvies imprescindibles per a poder 
assaborir l’espectacle que tindrien davant: conferència per a especialistes, roda de 
premsa, sessió fotogràfica per a periodistes, articles de divulgació en diferents suports, 
programes de mà, etc.

La conclusió de tot plegat és que qui tenia informació prèvia –creiem que la gran 
majoria del públic– va poder gaudir millor de la Dansa de la Mort i va entendre més 
profundament què fem i per què ho fem, cosa que no era fàcil en un país on la mort 
es viu de manera tan diferent de la nostra. Com a mínim, aquesta va ser la impressió 
dels tres redactors de País Petit que, per raons diferents, vam formar part de la comi-
tiva vergelitana que va desplaçar-se a Guanajuato. A quines causes, doncs, podríem 
atribuir la manca d’informació de la minoria que va mostrar-se decebuda per no haver 
entès què havien vist? És possible que no hi hagués programes per a tothom, que 
no llegissin els diaris, que la televisió donés informacions massa breus per a poder 
entendre res, etc. 

A Verges passa si fa no fa el mateix, ja hi ha una part del públic que no entén el 
que té davant; en el cas d’aquí, no pas pel contrast cultural, sinó per la falta d’infor-
mació que sobre temes religiosos tenen les noves generacions i que cada vegada 
s’observa amb més extensió i profunditat. Fem una processó que és molt famosa, 
que porta molta gent, però els nostres espectadors més joves no tenen gaire idea 
del que veuran, ni tan sols a nivell argumental, que és el nivell més elemental de la 
comprensió de la manifestació teatral.

La reflexió sobre aquest problema només ens pot portar a una conclusió: cal aug-
mentar l’esforç pedagògic i de divulgació de la Processó i de la Dansa de la Mort. Des 
de País Petit suggeriríem que l’Associació de la Processó es dotés d’un bon gabinet 
de premsa que elaborés i difongués dossiers senzills però rigorosos, vistosos i que 
entrin bé, amb l’ajuda, si cal, de les noves tecnologies, per a arribar al màxim de públic 
potencial; que s’atengués els periodistes i que els ajudéssim a fer la feina: el que surt 
a la premsa, la ràdio i la televisió és el que compta en aquest món modern. Si abans la 
gent sabia el que predicaven els mossens a la trona, ara de moltes coses només se’n 
sap el que en diuen els mitjans de comunicació. El que no veiem és com es podrà 
arribar a la gent que es resisteix a informar-se, malgrat que hi hagi mitjans a l’abast, 
com es pot resoldre la mandra que ens fa llegir llibres, diaris, programes, etc.

El Patronat primer, i l’Associació encara ara, han encaminat els seus esforços més a 
la propaganda que no pas a la informació, potser perquè fins no fa tants anys no calia 
informar sobre temes religiosos, atès que ja hi havia qui se n’encarregava, i s’optava 
per portar gent a Verges –i quanta més millor– la nit del Dijous Sant. En realitat, això 
és contradictori, segons hem pogut constatar en els darrers anys, perquè s’ha vist 
que de gent en ve massa i s’ha hagut de retallar aforament a la plaça per a tenir un 
xic més en compte la comoditat dels assistents. Així, doncs, de cara al futur, la nos-
tra millor publicitat ha de sortir de la informació. Hem de plantejar-nos que la nostra 
tradició més entranyable, amb els vents que corren, cada vegada serà més estranya, 
fins i tot per als nostres mateixos veïns.

Que ens serveixi doncs l’experiència, tant la positiva com la negativa, de l’esforç per 
a informar gent que no sabia res de nosaltres sobre què s’ha hagut de fer per al festival 
de Guanajuato, i apliquem-la ja des d’ara a la nostra rutina de cada Setmana Santa.




