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Associació La Processó de Verges

Des de l’equip de direcció, volem fer arribar a tots una 
nota d’agraïment com a principal resum de la Processó 
2009. Després del canvis introduïts per en Lluís i gràcies 
a la col·laboració de tothom, hem gaudit d’un Dijous 
Sant memorable.

UN ANY MÉS DE LA PROCESSÓ

Assaig de la Processó 2009, dirigit per Lluís Llach
 i un ampli grup de col·laboradors

Com ja sabeu, pels voltants de Setmana Santa, cada any l’Associació 
procura oferir als vergelitans alguna activitat complementària del 
actes del Dijous Sant. Per a l’any vinent hem acollit amb satisfacció la 
iniciativa de la Susanna Mustera i procurarem muntar una exposició 
que giri entorn de la importància de la dona en la Processó del Dijous 
Sant de Verges. Per això fem una crida a totes les persones que tinguin 
fotos, informacions, anècdotes, material divers i de tota mena que 
ressaltin la participació de la dona en la Processó, perquè es posin en 
contacte amb algú de la Junta Directiva de l’Associació o n’informin 
a l’Ajuntament. Si entre tots hi dediquem un xic d’esforç, segur que 
sortirà una exposició original i plena de moments entranyables.

LA JUNTA DIRECTIVA DE L’ASSOCIACIÓ

	 •	A	l’equip	de	vestuari,	que	ha	dut	a	terme	el	que	
es creia impossible: han treballat una infinitat d’hores, 
emportant-se la feina a casa i fins i tot cosint els dies 
de festa. S’ho varen proposar i ho van aconseguir. 
Dintre d’aquest equip hi comptem també en Kenneth, 
el dissenyador. Ens varen fer gaudir a tots amb uns 
vestits de cine. Tothom s’ho pot imaginar però només 
les dones que el conformen saben l’esforç que han 

fet; esforç que de ben segur va ser recompensat en 
veure l’impacte visual de Jesús i del Sanedrí a dalt de 
l’escenari, il·luminat, en moviment..., i sobretot en rebre 
les felicitacions de tota la gent. Gràcies de tot cor per 
la feina feta.
	 •	Als	actors,	sense	deixar	ningú	a	fora,	des	de	Jesús	
fins als jueus, passant per les manages i la Mare de 
Déu. Gràcies per les hores que heu dedicat als assajos. 
Tots ens hem vist recompensats en veure els carrers de 
Verges més que plens, cosa que ha permès retrobar un 
esperit de processó, d’il·lusió, de crítica, de plantejar-
nos què vol dir fer la Processó, un patrimoni d’èpoques 
diferents que es tracta com si fos un tot i al qual, a més 
a més, afegim el temps teatral, la tècnica i els efectes 
del segle xxi. Tot això fa possible que aquest patrimoni 
nostre sigui cada cop més aclamat.
	 •	 A	 l’equip	de	material,	attrezzo, imatges..., i so-
bretot a tota la gent que no es veu, la gent que fa la 
feina menys agraïda i que no rep els aplaudiments; 
la seva feina és tan o més important que la visible, 
perquè sense aquesta col·laboració no seria possible 
que d’altres poguessin lluir. La Processó que no es veu 
és la que porta els fonaments sobre els quals recolza 
la representació del Dijous Sant. A tota aquesta gent, 
gràcies.
	 •	A	en	Lluís,	gràcies	per	la	teva	il·lusió	i	per	deixar	
les portes obertes perquè poguéssim ser còmplices de 
la teva aventura, del teu repte; un repte que continua. 
Hem aprés molt i continuarem aprenent per tal de saber 
fer que la teva empremta quedi en cada racó.
Fins i tot el temps ens va ajudar: una nit esplèndida per 
a poder gaudir d’un resultat espectacular.
L’any vinent no serà més fàcil, ja que falten coses per 
fer. Que no es perdi la il·lusió i que tots hi sigueu, des 
dels fonaments, fins a la creu!

L’EQUIP DE DIRECCIÓ




