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C o l ∙ l a b o r a c i o n s

adoptant una expressió amarga, gairebé fúnebre. Mal-
grat tot, davant les taquilles de les entrades es formava 
una cua de grans i petits, amb paraigües i capelines, que 
venien de lluny (França, Anglaterra, Bèlgica, Alemanya, 
Mèxic, Mallorca, País Basc, Madrid...), impertorbables 
davant el mal temps, i això ens reconfortà un xic: «No pot 
ser –ens dèiem– que tota aquesta gent hagin fet el viatge 
en va; pararà de ploure!»

Eren les cinc i, des del punt d’Informació (enguany al mig 
de la plaça Onze de Setembre) patíem per les manages: 
Sortirien? Aviat el so de trompetes i tambors acostant-se 
ens va fer saltar d’alegria: ho havien aconseguit, i això 
era bon senyal! Llavors la pluja ens donà una treva. Quan 
tornaven de les escoles amb els Pistolets, vaig copsar 
l’orgull dels seus rostres, com si haguessin assumit que 
amb els cops de llança, més forts que mai, havien fora-
gitat la maltempsada. Se’m va posar la pell de gallina i, 
en veure la mirada, brillant de satisfacció i emoció, d’en 
Pere Mir i l’Albert Casabó, que redoblaven com dos es-
peritats, jo, que no sóc gens propensa al llagrimeig, vaig 
sentir que els ulls se m’entelaven.

Tanmateix, la treva no durà gaire, perquè després de la 
desfilada l’aigua tornà a ser malèvolament generosa; 
tant, que la Junta de l’Associació es va reunir per decidir 
si se suspenia tot. Ara sí que patíem, i tothom feia el que 
podia per demanar el miracle: resar, renegar, conjurar el 
bon temps... Moltes persones s’encomanaven als seus 
difunts, que ja sabien què era preparar la processó, i 
crec que l’església no havia tingut cap any tantes llànties 
enceses ni tantes visites; fins i tot els qui no som devots 
vam entrar-hi per veure si així fèiem més força. Des del 
nostre mirador informatiu vèiem, carrer del Pedró enllà, 
l’ull de la tramuntana, l’única esperança en aquelles 
hores; però semblava un ull amb conjuntivitis, perquè 
l’aiguat era cada cop més fort.

A les vuit em sonà el mòbil. No m’hauria imaginat mai que 
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el nom de «Tono» a la pantalla em fes tant pànic: ell havia 
de comunicar-nos la decisió de la Junta i nosaltres l’ha-
víem de transmetre al públic... I, contra tot pronòstic, la 
notícia fou bona; semblava forassenyada però era bona: 
«De moment no pleguem. Si encara plou a les deu, ja ho 
deixarem córrer.» No cal dir els bots que fèiem dins el 
quiosc informatiu.

I llavors, un cop fet aquest acte de confiança, es repro-
duí el miracle del Dijous Sant vergelità: a dos quarts de 
nou l’aigua deixava pas a la recompensa per l’esforç i la 
il·lusió d’aquesta tossuda vila de Verges. El Punt del dis-
sabte treia un titular molt encertat: «La Dansa de la Mort 
guanya la dansa de la pluja».

Tant de bo puguem gaudir sempre del privilegiat acord! I 
si llegeix això algú de fora i per Setmana Santa truca de-
manant si se suspèn la processó pel mal temps, encara 
que diluviï, que no s’estranyi de rebre per resposta: «Ja 
podeu venir, que a Verges, la nit del Dijous Sant, no hi 
plou mai; aquest és el tracte.»
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