
27 

Pa
ís

 P
et

it
 1

8 
 | 

  J
ul

io
l 2

01
2

Entitats

ASSOCIACIÓ LA PROCESSÓ DE VERGES

Ulls sense rostre

Seria impossible parlar de la Processó d’enguany sense 
donar les gràcies per la resposta positiva de tanta gent 
a la crida feta per la necessitat de vestes. A mesura que 
s’acostava el Dijous Sant, trobaves gent en botigues i car-
rers que preguntava què havia de fer per a ser vesta, i qui 
ja ho sabia s’espavilava tot sol.

Totes les imatges varen anar molt ben acompanyades, i 
entre flors i vestes no sabríem dir què feia més goig.

Volem aprofitar l’escrit per a demanar que sigui possible 
tenir sempre aquesta col·laboració, que perduri amb el pas 
dels anys, que sempre surtin ulls sense rostre, mirades si-
lents i anònimes.

Aquestes aportacions que s’allunyen dels protagonis-
mes són igualment importants a l’hora de fer la Processó, 
i ajuden també a tenir mil històries més per a poder ex-
plicar, moltes vegades en primera persona. Una vivència 
tan intensa ens fa acabar la diada cansats, amb son, amb 
moltes imatges gravades al cap per motius diferents; ens 
deixa una sensació de plenitud difícil d’explicar, però alhora 
sentim un buit que només pot omplir qui és capaç d’arxivar 
tot això en el calaix dels records inesborrables.

I és que ens aixequem mirant al cel, i al llarg del dia s’hi 
continuen escapant mirades, i en cada mirada hi va un 
pensament... Tot el poble remena en una cosa o en una 
altra, però tots pel mateix motiu. Passen les hores i, des-
prés de mirar al cel un cop més, mirem el rellotge. El poble 
es va omplint amb la seva gent i amb gent forastera, i tots 
els vergelitans, contents de poder compartir allò que és tan 
nostre, contents de veure que la gent pensa en Verges any 
rere any, malgrat que anem mirant també al cel per descar-
tar qualsevol dubte entre els núvols.

Ens sentim satisfets de saber que ho tenim tot a punt i, 
al mateix temps, estem nerviosos esperant que tot surti bé, 
que no falli res, que faci bona nit, que la plaça s’ompli i els 
participants es buidin…

La dedicació de tot un poble durant dies es concentra 
en unes hores, i no se’ns pot recompensar d’una manera 

millor que amb una nit esplèndida com la que vàrem tenir. 
Hi ha anys en què el temps ens castiga un xic i ens fa 
patir: forma part de l’espectacle; senyal que també hi vol 
participar.

Les ganes i la convicció dels vergelitans de no deixar 
passar un Dijous Sant sense la nostra Processó fa que el 
cel s’esperi, fa que tot aquell que ens ve a veure se n’em-
porti un gran record i que, quan falta algun detall puntal, 
com eren les vestes aquest any, tot el poble respongui 
sense dubtar.

Moltes gràcies a tothom! 
L’EQUIP DE DIRECCIÓ


