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E n t i t a t s

Parròquia

Haig de dir que l‘esperava amb curiositat i ganes. Mira 
que me n’havien parlat!

Tot va començar pel  tablado, a la plaça, que ja marca-
va fesomia. I... van arribar els assajos: les manages, la 
Mort, la plaça.... Jo hi veia molta desimboltura: tothom 
ja ho sabia tot...; poca novetat o gens per part dels 
figurants i organitzadors.

I jo em deia: «Com anirà?»
I vaig quedar sorprès per l’ordre i la quantitat de 

vestuari, encara que pensava: «Sandàlies i peus nus, 
amb tanta fred?» 

Però va arribar la immediata preparació i, com si es 
tractés d’un «mecano» gegantesc, cada cosa anava 
encaixant amb l’altra, cada feina amb l’altra, cada mun-
tatge amb l’altre. Només hi havia un imprevisible: el 
temps, que, com cada any, feia de les seves, malgrat 
no atrevir-se a malmenar totalment la festa. I no és 
que no ho posés tot de la seva part; però la voluntat 
ferrenya de la gent era encara més forta.

I arribà el dijous amb la irrupció de les manages a 
l’església. Ja no era la indolència dels assajos; ara hi 
havia marcialitat i un punt d’orgull de lluir cuirasses i 
escuts.

LA MEVA PRIMERA PROCESSÓ

I a la plaça, la representació anava prenent cos amb 
austera bellesa. El text, d’un català arcaic i en vers, 
presentava les seves dificultats, encara que força 
ben resoltes gràcies a la direcció escènica i, suposo, 
a molts assajos. Els personatges centrals, molt ben 
posats en el seu paper; el vestuari, d’un cromatisme 
agradable...

La Dansa de la Mort mereix una menció especial: 
amb el mínim d’elements escenogràfics, aconsegueix 
una noblesa extraordinària, digna de la seva venerable 
antiguitat i importància. 

Ah, i no voldria oblidar-me de la impressió estètica 
del carrer dels Cargols!

En l’espai «Parròquia» del número 9 d’aquesta 
revista, del mes de gener, hi va haver una omissió. 
Aquesta omissió era que no es va fer saber que el 
mes de setembre de l’any passat, concretament el 
dia 8, vam fer el comiat del rector que havia estat 
quatre anys a la nostra parròquia, Mn. Ricard Sarrà. 
Des d’aquí vull tenir un record per mossèn Ricard 
i desitjar-li que la nova tasca que li han encomanat 
doni els fruits que ell espera.

A reveure, mossèn!

A mossèn Ricard

NARCÍS PONSATÍ

MARIA CARME FIGUERAS

El mes de gener passat Mn. Joan Planellas va ser 
nomenat canonge del capítol de la Catedral de 
Girona. El Consell de Redacció i els lectors de País 
Petit li desitgem que aquesta nova tasca li sigui ben 
profitosa. L’enhorabona!

Vaig acabar el dia del Dijous Sant amb molt bon regust 
de boca. Era el poble el qui s’havia posat dempeus per 
representar el drama sacre de la Passió i Mort de Jesús 
de Natzaret, herència dels antics.

Tant de bo que el futur d’aquesta obra pugui quedar ben 
assegurada per l’interès de les noves generacions!

Mn. Joan Planellas, canonge




