
Co l · l a b o r a c i o n s

16

Al número 6 de País Petit, podíem llegir una síntesi 
de com la Processó havia aconseguit dotar-se d’un 
vestuari propi, trenta anys endarrere. Tres anys 
més tard l’àrea de vestuari, amb l’acord de la Junta 
Directiva, va decidir iniciar el relleu d’uns quants 
vestits, per iniciar així una renovació de vestuari 
que ja començava a convenir. Fins i tot les respon-
sables de l’àrea havien comprat ja les robes i fins i 
tot eren fets els esbossos de com havien de ser els 
nous vestits.

El procés es va aturar quan va entrar Lluís Llach a 
la direcció de la Processó, perquè va voler que fos un 
dissenyador de la seva confiança, Kenneth Perdigon, 
qui procurés les robes, els patrons i tot el material 
necessari per fer vestits nous per a una bona part dels 
personatges principals 
de la Processó.

El projecte es va en-
darrerir perquè, tot i 
que el grup de dones 
de vestuari ens reuní-
em cada divendres a 
ca l’Àngels, la feina no 
estava a punt i ens ha-
víem d’entretenir a fer 
altres coses, necessàries 
també, però totes tení-
em por que no pogués-
sim estrenar els vestits 
aquest any mateix.  Per 
acabar-ho d’arreglar, el 
gros de la feina va venir al mes de gener i va coin-
cidir que la cap de grup, l’Àngels, estava de baixa 
per malaltia.

En Lluís van reunir tot el grup de cosidores i en 
Kenneth els va mostrat tot el que havia fet i projectat. 
L’opinió majoritària va ser que no hi hauria temps 
de fer tota la feina abans del Dijous Sant, tot i que 
totes estàvem disposades a intentar-ho.

Al febrer, l’Àngels, veient que una recuperació que 
es preveia llarga podia ser un llast per al projecte, va 
deixar el càrrec de cap de grup i a més va anunciar la 
intenció de no tornar-se a presentar a les eleccions a 
Junta Directiva, atès el seu estat de salut. La Dolors 
Pareta, doncs, va fer-se càrrec del grup i de tirar el 
projecte endavant, però com que ella no és modista 
va posar com a condició que totes i cadascuna haví-
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em de posar-se al seu costat, sobretot perquè a nivell 
tècnic ella tenia les seves limitacions per fer i decidir 
segons quines coses. Totes hi vam estar d’acord i el 
grup va tornar a funcionar a ple rendiment. 

L’Àngels ens continuava deixant el taller, però vam 
veure que si no buscàvem un altre espai, ella no es 
treuria els maldecaps de sobre i això era la darrera 
cosa que li desitjàvem. Així doncs vam començar a 
pensar en una nova ubicació, que es va concretar 
quan mossèn Narcís va deixar-nos el Casal, un local 
espaiós, il·luminat i càlid que es va convertir en un 
nou i perfecte taller de treball. De seguida hi vam 
traslladar tot el material, fins i tot una màquina de 
cosir que l’escola de Verges va regalar-nos.

Fet i fet, el dia 6 de febrer va ser el primer dia 
que cosíem al nou local 
i com sol passar amb les 
novetats, vam haver de 
menester un temps per 
acostumar-nos-hi. Al 
cap d’una setmana ja ens 
havíem organitzat millor 
i disposàvem d’una taula 
de Tallar, de dues màqui-
nes de cosir, estanteries, 
quatre taules de vetllador 
de cosir i fins i tot d’una 
il·luminació més ade-
quada per a la tasca que 
teníem per davant.

L’Enriqueta Garrofa, la 
dona d’en Miquel Mustera, va assumir la tasca de 
talladora i cap de taller i al seu dictat treballàvem les 
altres, cada una segons les seves aptituds. Així doncs 
hi havia les que cosíem a màquina, La Dolors Sagué 
i jo mateixa, tot i que també hi havia la Carme Ferrer 
i la Maria Roviras que a més s’emportaven la feina a 
casa perquè així podíem disposar de més màquines 
de cosir.  El grup de cosidores era, afortunadament, 
força nombrós i estava integrat per M. Carme Gifre, 
Aurèlia Auquer, Esperança Clotas, Mila del Pozo, 
Mercè Roviras, Montserrat Roviras, Montserrat 
Alabau, Montserrat Ledesma, Roser Gondol, Lídia 
Payet, Pilar Jofre, Dolors Gasull, Quimeta Roviras, 
Soledat Casabó, Pepita Salellas i la revelació de co-
sir barrets i passamaneria, la Florín Vives. No ens 
podem oblidar de l’Àngels Hugas, que quan es va 
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restablir un xic, li va faltar temps per venir-se a oferir 
per a tot el que calgués; ni tampoc de mossèn Narcís, 
per la seva conversa, amabilitat i bons consells.

El dia tretze, dia de l’Assemblea General de la 
Processó, en Lluís va dir que el grup de treball de 
vestuari veia impossible que es poguessin estrenar 
els vestits del Sanedrí, però que ell confiava en el 
miracle i que estava segur que com tantes d’altres ve-
gades es faria el que fos perquè tot estigués a punt.

Vam fer números i amb les hores que hi dedicàvem 
els resultats no sortien; així que vam augmentar un 
dia més de treball a la setmana i moltes van empor-
tar-se també la feina a casa. Així la feina va avançar 
més ràpidament, però encara no era definitiu que 
acabéssim a temps; amb tot, la il·lusió era tanta que 
ens endúiem feina per al cap de setmana i tot.

No cal que digui l’alegria d’en Lluís quan va saber 
que el miracle s’havia complert, i la nostra quan 
en Kenneth ens va felicitar per la bona feina. Ha 
estat una aventura fantàstica i  la satisfacció d’haver 
fet realitat l’impossible ens ha acompanyat a totes 
quan vam veure els vestits com lluïen en la nit del 
Dijous Sant.

       
MARIA RUART 




