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Associació la Processó de Verges

Parlo –o escric– ara a aquells que fem, hem fet o 
farem la Processó.

No sempre és una empresa fàcil posar paraules 
als nostres sentiments ni a les sensacions que ex-
perimentem. Ja ho deia Confuci: «Si et parlo puc 
dir mentides; si et toco, no». Si apliquem aquest 
principi també a la Processó, ens quedaria un «si 
et parlo de la Processó et puc dir mentides; si la 
toques, si la fas, no».

Tot això ve perquè, enraonant amb un amic, pas-
sats tots aquests dies em deia –o, més ben dit, no 
arribava a explicar-me– el que havia experimentat 
«tornant a fer la professó aquest any». No m’allar-
garé en detalls per dir que això, aquesta sensació 
que no sap explicar, és un tresor. I encara més, és un 
tresor íntim de cadascun de nosaltres i diferent per a 
cadascun de nosaltres. Aquest llegat, que es perd en 
el temps i es confirma en els nostres dies, s’iniciés 
com s’iniciés, acaba essent una manifestació popular, 
de teatre medieval català al carrer, amb la Dansa de la 
Mort, barroca, com ens explica en Salvador Vega, i una 
festa nacional d’interés patrimonial actualment; però, al 
cap i a la fi, una manifestació popular arrelada a Verges 
des de fa tant, que es perd la memòria del seu origen. 
Aquest és el valor més gran que hi trobo: la manifesta-
ció popular que conjura, que ens conjura a tots al carrer, 
i celebrem el nostre particular any nou, com bé diu un 
altre amic de la Processó.

Per moltes coses que es canviïn, retoquin o innovin, 
no haurem de deixar que es retoqui aquesta vivència 
comuna i tan sana que fem durant la Setmana Santa; 
no diem «el Dijous Sant», diem «la Setmana Santa», 
perquè tots aquells dies són especials.

S’han acabat tres anys encapçalats per en Lluís i 
continuarem mantenint aquesta versió de la Processó, 
entenent que la portarem a terme fins que sigui neces-

sària una altra renovació, o fins que es presenti una altra 
proposta o unes aportacions que s’hi puguin incorpo-
rar. Aquest any hi hem incorporat els versos fruit del 
treball curós i amorós, la paciència i la lliure dedicació 
d’en Jordi Roca, en Lluís Llach, en Lluís Muntada i en 
Dani Vivern, a partir d’un treball previ de la Maria Roca 
de filiació dels diferents textos que donen versos a la 
Processó. Aquest llibre també recull una part d’aquest 
tresor, però una altra part és en tots els qui l’hem anat 
fent viva cada any, com molt bé va dir la Marta Payeró 
el dia de la presentació.

Aprofito aquesta finestra que és País Petit per a dir 
que cada any hi ha coses i cosetes de les quals cal par-
lar i que hem de millorar. Per exemple, aquest any les 
vestes han estat molt poques, i des d’aquí volem donar 
les gràcies molt sincerament a tots els nens i nenes, 
homes i dones que n’hàgiu fet. Per aquest exemple i 
molts d’altres, us cito a la propera assemblea extraordi-
nària de l’Associació La Processó de Verges perquè hi 
digueu la vostra i així, entre tots, anar fent la professó 
«que no es veu», com diu la Màriam Serrà.
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