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E n t i t a t s

Associació la Processó de Verges

Havíem fet l’últim concert d’en Lluís Llach a Verges 
el 24 de març del 2007 i pocs dies després fèiem els 
actes de Setmana Santa; dos esdeveniments molt 
seguits i molt intensos. 

Dos mesos més tard ens trobàvem al Mas Pi per fer 
un sopar amb en Lluís, per tal de fer balanç del concert 
i també un intercanvi d’impressions, sensacions, per 
explicar anècdotes, veure fotos, recordar...

Parlant, parlant, en Lluís va manifestar les ganes 
d’implicar-se més en la Processó: «Ara que estaré 
jubilat tindré més temps i m’agradaria viure i veure 
més de prop i des de dins la Processó.» Va proposar-
nos poder venir el Dijous Sant del 2008 a veure com 
s’organitzava i com funcionava realment tot. Volia 
venir-hi d’observador en els dies previs, assistir als 
assajos amb actors, veure’n l’organització, els pre-
paratius dels carrers, el muntatge de l’escenari, el 
llum, el so... i, evidentment, assistir-hi d’espectador 
el Dijous Sant per veure’n el resultat. No vindria sol, 
sinó acompanyat d’en Lluís Danés, una persona de 
confiança i un contrastat escenògraf. La intenció d’en 
Lluís era veure la Processó des de fora, no com un 
vergelità, sinó com un espectador, i d’aquesta manera 
poder-hi aportar canvis, millores i un punt de vista 
diferent del que podem tenir nosaltres, els qui fem 
la Processó any rere any.

Així va ser: es posà en contacte amb en Llorenç 
Cansell i li va dir si tenia inconvenient que assistís als 
assajos i en fes un seguiment. Per part d’en Llorenç 
no hi va haver problema; ell, encantat de poder tre-
ballar al costat d’en Lluís. 

Puntualment en Lluís assistia als assajos, observa-
va, mirava i apuntava.

S’acostava el Dijous Sant: «Em deixareu anar a can 
Casabó per veure bé la representació de la plaça, i po-
dré seguir amb una túnica la Processó pels carrers?», 
ens demanà. «Sí, sí, tu mateix!», li vam respondre. 

Va veure tots els assajos i va viure tots els pre-
paratius –segurament no els havia vist mai–, i, 
evidentment, va veure i va seguir tota la Processó. 
«Estudiarem tot el que hem vist i, si podem trobar-hi 
millores, farem una proposta de treball», comentà 
després.

No havia passat ni un mes d’ençà de la Setmana 
Santa, quan va venir a explicar-nos la seva proposta. 
Es tractava d’una proposta engrescadora, moderna, 
atractiva, que donava un gir a la Processó, en el sentit 
que adapta un esdeveniment tradicional al segle XXI. 
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la Processó; això ho hem de conservar, mantenir i 
protegir, però la podem millorar. 

Un dels punts importants del seu projecte és engres-
car la gent, fer grups de treball i implicar-hi gent jove. 
Volem una Processó que sigui de tots i que tothom 
s’hi senti important. 

Des de la Junta ens va agradar molt el projecte 
d’en Lluís, i creiem que és una oportunitat per a la 
Processó que algú amb la seva trajectòria, els seus 
coneixements i les seves habilitats vulgui dedicar-se 
a millorar i a adaptar als nostres temps un espectacle 
tan singular i únic.

Per a fer realitat aquesta nova etapa, només ens 
quedava un pas, i era convocar una assemblea general 
i que fóssim el poble, els socis de l’Associació, tots 
nosaltres, els qui decidíssim el futur de la Processó. 
Es va convocar assemblea general per al 30 de maig, 
amb un únic punt de l’ordre del dia: proposar Lluís 
Llach com a director-coordinador de la Processó de 
Verges per als propers tres anys.

L’assemblea va tenir una gran assistència, ja que 
l’únic punt de l’ordre del dia era molt atractiu. Es va fer 
una breu presentació i es va donar la paraula a en Lluís 
perquè expliqués el seu projecte. Va ser una explicació 
extensa, detallada, on convidava la gent a implicar-s’hi 
i a treballar més que mai per tirar-lo endavant. 

Després de l’exposició, es va passar a la votació. Els 
assistents, per unanimitat, vam votar a favor de la pro-
posta i ens vam comprometre tots plegats a treballar 
per mantenir i millorar la nostra Processó.
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