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Entitats

ASSOCIACIÓ LA PROCESSÓ DE VERGES

Impressions

Sempre és grat escriure sobre la Processó, tot i que no 
és fàcil. El sentiment és el mateix cada any; però, és clar, 
què és el que encara no s’ha dit? Les petites anècdotes 
poden fer-la semblar diferent d’un any a l’altre. Ara bé, el 
resultat final sempre ens omple, i no tan sols als vergelitans 
de sempre, als fills de Verges; hi ha nouvinguts que tam-
bé s’enorgulleixen quan diuen que viuen aquí. I què cal dir 
dels també vergelitans que no hi viuen, que es troben lluny 
i als quals la distància els creix a mesura que s’acosta la 
Processó.

Hi ha experiències que, sense buscar-les, et vénen; que, 
sense esperar-les, t’arriben i et fan veure que compartir un 
gran fet les fa encara més grans. Descobreixes sentiments 
que es van arrelant en persones que, com nosaltres, sen-
ten el picar a terra de les manages, l’arrossegar del pas 
de la creu, l’olor de la cera cremada.., fins i tot abans que 
arribi el dia.

Traslladem-nos, per exemple a la Mota, un lloc de Verges 
emblemàtic. I suposem que, tot caminant, trobem algú que 
no té pressa, a qui plau estirar el temps i les cames tot gau-
dint d’una bona companyia. Posem que és diumenge i que 
el sol i un vent suau ens ajuden a fer una caminada serena 
i plàcida. Una conversa amena i variada ens fa arribar a 
Jafre i de nou a la Mota. És febrer. El nostre interlocutor, de 

sobte, ens diu: «Ho has notat? Sents l’olor que ens regala 
el vent? Ja és olor de Processó». I continua: «Ja fa tres 
anys que sóc a Verges i cada any em sorprèn l’efecte que 
té la Processó sobre els d’aquí. No sé si sou conscients del 
que teniu, vull dir..., del que tenim. Es fa difícil explicar-ho, 
però és com si, al votant del poble, hi hagués un cercle 
imaginari que cada vegada es fa més petit i, a mesura que 
s’acosta Dijous Sant, va portant tothom cap a la Plaça. Ens 
obliga a tots a sortir al carrer i traspassar el cercle; és com 
passar una frontera. I el cercle es fa petit, s’empetiteix fins 
a assegurar-se que les il·lusions són renovades i la tradició 
s’anirà perpetuant. I, si cal, el cercle ens aixopluga. En som 
captius, i ens agrada ser-ne. Després tot torna a la normali-
tat, el cercle s’eixampla i desapareix fins l’any vinent...» 

Suposem ara que, abans d’acomiadar-nos, asseguts al 
banc de sota l’olivera i després d’un silenci còmode i refle-
xiu, el vent fa moure les fulles. Imaginem que d’aquestes es 
desprèn pols, una pols impregnada de notes. Tanquem els 
ulls, parem atenció... i sentim com comencen a sonar les 
notes de l’Agnus Dei...
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