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Ca s a  d e  l a  V i l a

En la darrera Assemblea General de l’Associació La 
Processó de Verges, es va presentar per director i en 
va sortir nomenat, Lluís Llach. 

Un cop tancada la seva vida professional dalt dels es-
cenaris, centrarà els seus propers anys en la Processó, 
una passió confessada de sempre que l’ha mantingut 
vinculat al nostre poble. Així, Verges tindrà juntes la força 
de la Processó i la força de Lluís Llach per poder tirar 
endavant un projecte de modernització i adequació de la 
nostra tradició als temps actuals. Ell coneix i s’estima la 
Processó com tots els vergelitans; per això sabem que 
en mantindrà l’essència i la millorarà tecnològicament, 
segons els requeriments d’avui dia.

Després del Dijous Sant, en Lluís va presentar-nos la 
seva diagnosi i una proposta de treball per als propers 
anys, amb l’oferiment de dirigir i coordinar ell mateix la 
Processó i ensenyar a la gent del poble noves maneres 
de poder-la fer. La Processó no s’ha de corregir; se 
n’ha de corregir l’embolcall: cal apostar per una bona 
il·luminació, per uns bons micròfons, per millorar-ne 
l’escenografia; en definitiva, per noves tecnologies; 
unes tècniques i unes noves idees que es treballaran 
amb Lluís Danés, projectant ambients, retocant tecno-
lògicament aquest embolcall als llocs on faci falta.

Des de l’Ajuntament estem treballant conjuntament 
amb l’Associació per dur a terme aquest projecte. És 
interessant i importantíssim que apostem per aquesta 
oportunitat que se’ns brinda i puguem fer prosperar el 
projecte. És bo tant des del punt de vista cultural com 
des del turístic: això ha de reportar al nostre municipi una 
millora, juntament amb la revalorització del patrimoni. 

No cal dir que l’escenari natural d’aquesta tradició 
nostra és tot el poble: els carrers estrets del barri vell, 
la Plaça Major, la Placeta..., i alguns altres carrers que 
conformen una part important de l’escenografia. Caldrà, 
doncs, invertir-hi, caldrà que tot estigui conjuntat amb 

DE BRACET AMB LA PROCESSÓ

aquesta nova transformació del poble, de la tradició. Per 
això ens ocuparem també d’adequar-los per aconseguir 
potenciar d’alguna manera el municipi i el seu patrimoni. 
A la Plaça, on es representa la Passió, tant les torres com 
la muralla, obra arquitectònica dels segles XII i XVI, són 
declarats Bé Cultural d’Interès Nacional. Seguidament 
una de les parts més importants de la representació de 
la Processó pels carrers té lloc a la Placeta, on destaca el 
castell de Verges, d’època medieval, també Bé Cultural 
d’Interès Nacional, i tenim l’església, amb absis romànic. 
Tots aquests elements formen part del nostre patrimoni 
cultural i arquitectònic, juntament amb la Processó de 
Verges i la Dansa de la Mort.

Serà un procés llarg, una inversió forta, però de ben 
segur ha de repercutir en benefici del poble per a forjar-ne 
i potenciar-ne l’activitat econòmica. Refer el patrimoni, 
potenciar-lo turísticament creant una bona oferta turística 
i cultural tot l’any, voldrà dir visitants, generació d’acti-
vitat... Aquesta és ara la nostra feina, i junts hem de fer 
tots els possibles per a fer-la realitat.
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