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Que bonica que era la fotografia de la portada de l’úl-
tim País Petit! Que bonica, la plaça plena de gent per 
a veure els assajos!; amb quina il·lusió treballaven 
les dones preparant els últims retocs dels vestits!; 
quines corredisses hi havia per a posar torxes i 
pujar i baixar de la torre per engalanar la plaça! I les 
manages, i els jueus, i Pilat...! Quants assajos per 
a adaptar-se als canvis!

Entrem en el segon any del nou projecte de la 
Processó. Després de l’èxit de l’any passat, de la 
col·laboració de la gent i de la comprensió per part 
de tots, hem d’afrontar aquesta Setmana Santa amb 
més ganes i il·lusió que mai. Hem de voler millorar i 
hem de voler que aquesta nostra Processó sigui una 
tradició viva i renovada, però sense oblidar d’on ve i 
què és. És amb el treball i l’esforç de tots que ens la 
sentirem més nostra i ens en sentirem orgullosos.

No hem d’oblidar quin és el nostre deure com 
a vergelitans: continuar fent i continuar treballant 
com ho van fer els nostres predecessors, que en 
el seu moment i segurament amb dificultats, van 
saber conservar, mantenir i millorar la Processó. I 
aquesta és la nostra feina: inculcar aquest missatge 
als nostres fills i néts, com ho van fer els nostres 
pares i avis; que ja de ben petits hi participin, la 
cuidin, l’amanyaguin i la pateixin –en el bon sentit 
de la paraula–. Si aconseguim això, el futur de la 
Processó està assegurat.

Aquests anys hi haurà canvis, però sempre n’hi ha 
hagut. Hem de ser curosos, hem de ser prudents, 
però no hem de ser porucs. Hem d’atendre les ne-
cessitats de la Processó i afrontar-les amb valentia 
però tocant de peus a terra. Hem d’obrir les portes 
i donar responsabilitats a la gent jove, gent amb ga-

nes, amb empenta i aire fresc; però no hem d’oblidar 
la gent de tota la vida, persones que han dedicat 
molt a la Processó, que han fet molt per preservar-la 
i amb les quals sempre podrem comptar.

Amb aquestes paraules només voldria recordar que 
tenim una cosa única, un patrimoni del nostre país, i 
hem de ser conscients del que tenim, i que aquests 
canvis, aquestes novetats i aquest bon moment que 
ara estem vivint ens serveixin per a esperonar-nos i 
animar-nos a treballar més que mai. I que tot això no 
sigui tan sols per a uns quants anys, sinó que hem 
de garantir la Processó durant molt temps i li hem 
de preparar un bon futur.

D’aquesta manera mantindrem viu aquest tresor.
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