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E n t i t a t s

La Processó
Verges, Dijous Sant, 7 de la tarda
Recordo vagament que fa uns trenta anys, la nit del Di-
jous Sant es va presentar plujosa. El públic de la plaça no 
va poder veure com acabava l’escena de Pilat i la poca 
gent que esperava la processó pels carrers no va sentir 
ni tambors ni trompetes. Aquell any molts varen marxar 
sense saber què era la Dansa de la Mort.

Des de llavors les nits de Dijous Sant han anat alternant, 
tal com ja ho havien fet sempre, les més variades condi-
cions climàtiques. Tots coneixem prou bé la tramuntana, 
a vegades forta i freda, d’altres menys intensa però igual-
ment pertorbadora. També hem viscut nits de fred intens, 
nits en què podríem tractar els espectadors d’herois. I 
sortosament també sabem el que són les nits serenes 
i tranquil·les, aquelles que voldríem perpetuar, ignorant 
que no està al nostre abast.

Aquest any hem tornat veure les orelles al llop. Al llarg del 
dia plovia a la majoria dels indrets de Catalunya. Gent de 
Barcelona, de Tarragona o de Vic trucaven per preguntar 
quin temps feia a Verges. Pels volts de les sis de la tarda 
la pluja va gosar mullar els nostres carrers i poc a poc les 
gotes s’anaven prenent més i més confiances. Les cadi-
res de plaça ja eren molles i els núvols no semblaven dis-
posats a donar cap treva. Reunió d’urgència a la Casa de 
Cultura amb tots els membres de la Junta Directiva. Què 
fem? Com tornem els diners a qui ja té l’entrada? Potser 
cal esperar? Minuts d’angoixa, d’incertesa, d’impotència 
i d’incredulitat. A poc a poc va anar apareixent la resig-
nació. Ja sabíem com fer-ho per a tornar l’import de les 
entrades. Tot i això es va acordar d’esperar fins al final: 
s’havia de donar una última oportunitat al cel. El final ja el 
sabeu, una vegada més el cel no ens va decebre. Em ve al 
cap la imatge dels acomodadors eixugant les cadires uns 
minuts abans de començar; tot seguit, els coixins, i tot a 
punt per a començar! El 70% de les entrades venudes. 
Una representació molt digna. Una processó lluïda. Final 
feliç, pel forat dels gats, però al capdavall final feliç.

A nosaltres ens preocupa dependre del temps. De mo-
ment sembla que el temps es preocupa de nosaltres; fa 
molts anys que ens té en compte, almenys el Dijous Sant. 
Serà sempre així? Hem de continuar temptant la sort? 
Cal prendre alguna mesura? Hauríem de tenir un roc a 
la faixa? Cal pensar en algun canvi? Cal preocupar-se? 
O potser no cal fer-se tantes preguntes i acceptar que el 
temps també forma part de la nostra Processó, a vegades 
com a aliat, d’altres com a enemic. Malauradament, avui 
per avui, de la manera com ho tenim muntat, depenem 

dels ingressos de les entrades. Al llarg d’aquests últims 
anys hem aconseguit subvencions importants i esperem 
poder-ne continuar rebent. Es tracta, però, de subvenci-
ons atorgades amb una finalitat concreta, normalment 
destinades a adquirir o instal·lar alguna cosa que cal 
justificar. No tenim fons suficients per a respondre en 
el cas que, qualsevol any, el temps ens jugués una mala 
passada, i tindríem problemes l’any en què no s’arri-
bessin a vendre tantes entrades. Tot i que ens agrada 
pensar que els organismes públics estarien a l’alçada 
de les circumstàncies, actualment estem buscant solu-
cions per no córrer riscos innecessaris, per assegurar 
la continuïtat de la processó sense que la seva qualitat 
se’n ressenti. Les reunions, quan tractem aquest tema, 
s’allarguen, s’encallen o bé s’eternitzen. I tot plegat per 
arribar al mateix punt de partida: com ho podem fer? Hi 
ha solució? Cal preocupar-se?...

Des de la Junta Directiva us volíem fer sabedors d’això 
que ara ens ocupa i ens preocupa, sense oblidar mai que 
no podem deixar de banda les tasques normals d’organit-
zació i millora de la Processó. Us animem a pensar-hi i no 
dubteu que serà benvingut qualsevol suggeriment vostre.

Tenim la sort que cada Dijous Sant comptem amb la col-
laboració de tots vosaltres; sense aquesta el problema 
seria irreversible. Una vegada més volem que sigueu 
conscients de la importància que té el gra de sorra que 
cadascú hi aporta. Estigueu segurs que, tard o d’hora, 
entre tots trobarem una solució viable, lògica i sosteni-
ble. I si convé organitzarem un Fòrum.
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