
40     Juliol 2004 41     P a í s

C o l ∙ l a b o r a c i o n s

Carnisseria
Xarcuteria

C/ Molí, 7 - Tel. 972 78 82 42 - 17141 Bellcaire d'Empordà

El miracle del Dijous Sant vergelità
De petita vaig repre-
sentar El miracle de 
Nadal, de Folch i Torres. 
Aleshores jo creia en els 
prodigis, però la vida 
m’ensenyà que són es-
cassíssims i vaig deixar 
de confiar-hi. Ara bé, 
d’uns quants anys ençà 
he recuperat aquell sen-
timent infantil, davant un 
fet extraordinari que jo 
anomeno «el miracle del 

Dijous Sant vergelità».

Em refereixo a l’acord que sembla haver-hi entre el 
temps i els actes de la processó. Així, només una vegada, 
a mitjan segle passat, calgué demanar permís al bisbe 
de Girona per a fer la processó l’endemà a causa de la 
forta pluja; l’any 1974 va caure un gran xàfec després de 
la Passió i s’hagueren d’entrar les imatges a l’església 
cuita-corrents; en el 1998 va ploure a bots i barrals a la 
tarda, i just deu minuts abans de començar –us en recor-
deu?– va parar en sec; també fa un parell d’anys plovia 
pertot i aquí només van caure quatre gotes impercepti-
bles durant l’escena de Pilat... Que el temps sempre ens 
fa patir?, doncs sí, i que finalment sempre ens respecta?, 
doncs també. Però enguany l’hem ben ballada. Us expli-
caré com ho vaig viure.

Les previsions meteorològiques ja eren adverses, i a 
les habituals tasques de geògrafs, meteoròlegs, guies 
de carreteres i transports públics, assessors turístics i 
no sé quantes coses més que afrontem amb bon humor 
en donar informació telefònica, aquells dies vam haver 

d’afegir-ne una altra que solem practicar quan el temps 
no acompanya: una mena de servei de «telèfon de l’espe-
rança» que a nosaltres mateixos ens va molt bé de con-
testar per refermar-nos en la convicció que «a Verges no 
hi plou mai per Dijous Sant».

L’escenari ja s’havia mullat i, segons la creença, dijous 
no plouria, però l’assaig del dimecres a la Placeta ja es 
va haver d’escurçar per l’aiguat. Jesús, Déu, el Pelegrí, 
les Tres Maries, la Verònica, les dones de Jerusalem, els 
apòstols i els jueus, acompanyats d’uns quants beneits 
que els donàvem suport protegits amb paraigües i ca-
putxes, van parar un bon xàfec, i la Crucifixió s’anul·là. 
Ara bé, faltaven moltes hores per al moment de la veritat 
i vam anar a fer el toc, convençuts que l’endemà faria 
bon dia.

I l’endemà va fer un matí rúfol, però amb petites ullades 
de sol. Al telèfon d’Informació no paraven de trucar (de 
Vic, Deltebre, Cervera, Barcelona, País Valencià...):

—Aquí ens plou molt... Quin temps fa a Verges? Fareu la 
processó?

—Ara no plou pas, i a la nit teniu bon temps assegurat. 
No recordem haver-la suspesa mai pel mal temps; aquest 
és el tracte.

Però al migdia, a part dels qui havien fet cas de les veus 
esperançadores, vam tenir una visita ingrata i alhora 
temuda: la pluja. D’alguna manera, això encara formava 
part del joc, d’aquell inevitable tema de conversa de cada 
any, d’aquell «vols dir que farà bo aquesta nit?» que ens 
demanem els uns als altres cada vegada que ens trobem 
pel carrer, confiant que la resposta serà un encoratjador 
«que ho poses en dubte?». Però a mesura que avançava 
la tarda, l’aigua queia amb més intensitat i tots anàvem 


