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A començaments del segle XX, la Processó de Verges 
no tenia cap mena de crucifixió; era una obra de teatre 
sense acabar. Serra i Pagès, un dels més importants 
folcloristes catalans del segle passat, recollia, però, en 
un article de l’any 1924 la notícia d’una antiga crucifi-
xió perduda i la posava com a exemple de decadència 
que havia emprès en aquells moments la Processó de 
Verges. No tenim cap dada de com havia estat aquesta 
crucifixió, i només algunes escenes que ell mateix es-
menta, barrejades enmig de la Processó, com La jugada 
de la túnica, El penediment del soldat, ens fan veure que la 
Processó de Verges havia tingut un final elaborat i ric 
que s’havia perdut força abans d’entrar en el segle.

Anys a venir, ja en el temps en què dirigia la Processó 
Carles Perpinyà, es va enderrocar la casa que hi havia 
adossada al temple i de cara a la Placeta En aquest 
espai, l’any 1957 s’hi van construir unes escales força 
amples que comunicaven la plaça de l’Església amb la 
Placeta. Per a un home de teatre com en Carles, devia 
ser imprescindible dotar un argument complex com 
la processó que havia aconseguit estructurar d’un des-

«La miranda» del darrer PAÍS PETIT era una 
crònica dels canvis en la Crucifixió, el darrer 
dels quadres de la nostra processó i el més re-
cent fins al moment. Aquest segon article n’és el 
complement necessari, que explicarà les interio-
ritats del canvi: la investigació, l’elaboració d’un 
projecte i la seva concreció escènica. Aquests són 
elements que normalment s’haurien quedat en 
la memòria personal, però la propera publicació 
d’un nou llibre de qui subscriu aquestes ratlles, 
sobre la nostra processó, ha fet que veiessin la 
llum i que PAÍS PETIT en tingui la primícia, el 
primer tastet.

enllaç escenificat que culminés l’obra. Per això aquest 
nou espai va ser aprofitat per a escenificar-hi un altre 
cop una crucifixió, que tindria el cim del Calvari a la 
plaça de l’Església, l’escenari a les escales i el públic a 
la part inferior, a la Placeta. 

Cal dir que Perpinyà va dissenyar el final de la Processó 
a partir del que es va trobar, però va tenir el bon criteri 
de mantenir allò que encara hi havia, completar-ho i 
organitzar-ho de manera coherent. Abans de la seva 
reforma, en el temps de la Confraria de la Sang, la 
Processó entrava al temple i allí es desfeia enmig d’un 
tumult de gent; final que, per una altra banda, devia 
ser molt comú arreu, atesa la gran quantitat de queixes 
i prohibicions que des de la Contrareforma s’apliquen 
a les obres teatrals religioses d’arreu del país. Verges 
no era pas una excepció de la regla, i les queixes dels 
diferents rectors van obligar els pabordes de la Sang, ja 
a començaments del segle XX, a minimitzar el desori i 
finalitzar la Processó a la plaça de l’Església, amb l’ex-
cepció de la Dansa de la Mort, que continuaria fent el 
seu final a dins del temple. 

Així, doncs, en Carles, manté l’entrada al temple de la 
Dansa de la Mort per a escenificar-hi la reverència al 
Santíssim, i la resta de participants acabaran el recorre-
gut a la plaça de l’Església, llevat del nucli processional 
dels jueus, Jesús i les Tres Maries, que representaran 
a les escales d’aquesta plaça el darrer quadre de la 
Processó: La Crucifixió.

Perpinyà la va dissenyar com un quadre breu, amb 
dues escenes parlades: La jugada de la túnica i El comiat 
de la Mare de Déu. S’havia d’escenificar paral·lelament 
a l’entrada de la Mort al temple per a reforçar la idea 
que la rendició de la Mort davant del Santíssim es 
produïa en el moment en què Jesús era crucificat i es 
completava així el misteri de la redempció humana.
Amb aquesta idea, quan la Processó arribava a la plaça 
de l’Església, el portador del Sant Cristo Gros es di-
rigia immediatament a la part superior de les escales 
esmentades. Es tractava de jugar amb personatges de 
veritat i imatges escultòriques per fer la representació 
teatral de la Crucifixió. No és una idea nova barrejar 
actors amb estàtues, ja que dins del teatre tradicional 
és ben testimoniada, sobretot quan les imatges havien 
de representar personatges morts.

Al peu del Sant Cristo Gros es feien, doncs, les escenes 
esmentades. Sàviament, Perpinyà aprofita les roma-
nalles antigues de la Crucifixió, que troba barrejades 
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entre els versos de carrer, per a l’escena de La jugada de la 
túnica, però el quadre no queda prou complet i decideix 
incloure-hi El comiat de la Mare de Déu, per donar-hi un 
final més arrodonit.

Aquest comiat no surt en el text original de la Proces-
só de Verges gràcies a fra Antoni de sant Jeroni. Per 
l’estructura dels versos, per algunes poques paraules 
coincidents amb la versió de La Gran Tragèdia de fra 
Antoni i per la semblança amb la resta de la Processó, 
podríem assegurar que és de Maria Perpinyà; però en 
aquest cas, més que polir un text antic, n’hauria fet un 
de nou i de molta més volada poètica que els que podia 
haver aprofitat. 

Durant algunes dècades, aquesta crucifixió va funcionar, 
bàsicament perquè s’havia passat de no tenir res a tenir 
un final coherent i adequat; però hi havia alguna cosa 
que no acabava d’anar bé. Al cap d’uns anys els actors la 
feien d’esma, sense pràcticament assajar-la, i quan bufava 
la tramuntana tot era una cursa per a acabar. Bona part 
del públic tampoc no s’esperava fins al final i molts, 
després de la Tercera Caiguda, donaven per acabada la 
processó i se n’anaven.

El diagnòstic del problema era clar: calia pensar en un 
quadre que tingués prou entitat perquè valgués la pena 
suportar la son i el fred de les tres de la matinada d’una 
nit del mes de març i, a la vegada, fos prou emocionant 
i espectacular perquè, superant complexos, arribés a 
ser motiu d’orgull per als vergelitans; però també era 
clar que no s’havia de començar de zero i que el quadre 
dissenyat per Carles Perpinyà havia de ser el fonament 
de la nova crucifixió 

I amb aquestes premisses es va organitzar el quadre en 
sis escenes:
  Crucifixió de Jesús
  Alçament de la creu
  Parlament dels soldats
  La jugada de la túnica
  El comiat de Maria
  El davallament de la Creu

D’entrada es va decidir de mantenir el lloc de l’escena, a 
dalt del turó de Verges, el nostre cim del Calvari i final 
del recorregut processional: de cares a la Placeta, com 
si fos una boca de teatre encaixonada entre dues parets 
llises i amb l’escenari en pendent i amplíssim de les es-
cales. El públic, a la part inferior, tindria l’escenari elevat, 
molt a prop i amb bona visió des de qualsevol punt de la 
Placeta. Per això la primera dificultat de la Crucifixió és 
la gran proximitat del públic a l’escena, cosa que obliga 
a fer pocs trucatges i especialment dissimulats. 

En la Crucifixió, Jesús és posat sobre una creu de di-
mensions desproporcionades, a imitació de les que es 
fan servir per a representar els davallaments de la creu 
en l’arc mediterrani occidental. Els claus, tenyits per 
la sang, dissimularan perfectament el petit doblec que 
tenen al cap i que només li han de servir de punt de 
recolzament per a evitar el balanceig. Mentre es prepara 
l’escena, els jueus envolten la creu, diuen per darrer cop 
totes les mofes i improperis que tenen relació amb la 
Crucifixió, i amb una maça copegen la creu fent veure 
que claven els claus. Tot això l’espectador ho sent però 
no ho veu gaire, ja que l’acció s’executa a un nivell més 
alt que el de la plaça on és el públic, i la creu és estirada 
a terra, tot només amb il·luminació de teies.

Arriba el moment de l’alçament de la creu i s’il·lumina 
l’escena. Mentre el trompeter llegeix la sentència, la creu 
és alçada a pes de braços per la turba.

El Crist aguanta el seu pes en una peanya que s’ajusta 
al peu, i una imperceptible inclinació de la creu cap 
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endarrere li donarà seguretat, ja que podrà recolzar-s’hi 
a sobre; per tant, podrà dedicar-se a interpretar la seva 
pròpia mort sense gaire risc personal. 

Un cop crucificat, però, el Crist perd una mica el prota-
gonisme, encara que les escenes següents s’escenificaran 
al peu de la creu mentre ell va recorrent els passos previs 
a la mort.

Durant aquesta agonia, un soldat es dirigeix al centurió i 
li demana llicència per a abandonar l’exèrcit i reformar-se. 
Aquesta tirallonga de versos no forma part de la Crucifixió 
en l’obra de fra Antoni, sinó del quadre de la Resurrecció, 
i va ser recollida de la memòria oral de dos vergelitans, 
Jaume Bou i Modest Amer, mentre cercàvem rastres 
de l’antiga crucifixió perduda. Amb tot, ens va semblar 
apropiat d’incorporar-los al nou quadre en la part del 
penediment del soldat, perquè el veritable penediment 
del soldat de fra Antoni havia quedat fixat en els versos 
d’un dels saions que es jugaven la túnica i, per tant, no 
es percebia com a tal.

Un cop el centurió s’enduu el soldat penedit, apareixen en 
escena els jueus que es juguen la túnica de Jesús. Aquesta 
és l’única romanalla de l’antiga crucifixió, que, passant 
per moltes vicissituds, ha arribat a nosaltres a través de la 
Processó vella i de la reforma de Carles Perpinyà. La và-
rem incorporar a l’escena tal com ens havia arribat, sense 
tocar-hi ni una coma, ni un gest, ni un moviment.

També vàrem mantenir els versos de Maria Perpinyà en 
El comiat de la Mare de Déu, que en la seva desesperació 
abraça la creu i retorna el protagonisme de l’escena al 
Crucificat. Una abaixada de llums ens ha de transportar 
a la matinada de la Pasqua, en què els reus, segons el 
costum, havien d’estar ja sepultats. Un cop recuperada 
la il·luminació, es procedeix al davallament.

JORDI ROCA I ROVIRA

En el testimoni de Serra i Pagès hi vam descobrir, a l’inici 
de la Processó pels carrers, uns versos que en realitat per-
tanyien al Davallament de la Creu de l’obra de fra Antoni; 
però no els vam recuperar; primer, perquè ja ningú no els 
recordava i, després, perquè eren tan fora de context i amb 
una explicació tan minsa, que no hi havia prou elements 
per a reconstruir un hipotètic davallament anterior.

Però tornem a l’acció. Alguns dels jueus, ara reconvertits 
en ciutadans caritatius, procedeixen a desclavar el Crist 
i, amb l’ajut d’un llarguíssim llençol, el dipositen sobre 
la falda de la Mare. El silenci absolut, els claus dringant 
a terra, un davallament amb risc calculat i una acurada 
interpretació fan d’una escena sense paraules una de les 
més emotives de la Processó.

Finalment, amb el Crist estirat a la falda de la Mare, s’es-
cenifica com a quadre plàstic La Pietat; mentre el cor que 
acompanyava La Dolorosa a la Processó interpreta per 
darrera vegada l’Stabat Mater. Un cop difuminades les seves 
notes, s’apaguen totalment els llums i s’acaba el quadre de 
La Crucifixió, i amb aquest, la Processó de Verges.

El quadre fa més de vint-i-cinc anys que és en escena, i 
molts vergelitans no recorden ja el final de la Processó 
d’altra manera. I potser algú pensarà que vint-i-cinc o 
trenta anys no són res en una processó de tanta antiguitat, 
i tindrà raó; però una tradició és una cosa viva i canviant, 
i, per tant, és bo projectar i executar reformes d’aquelles 
coses que no acaben d’anar com caldria. Amb tot, si per 
un costat el canvi és lícit, per l’altre hi ha d’haver el seny 
necessari per a no fer gaires concessions a la moda i el 
coneixement suficient del que s’està fent per a no produir 
danys irreparables a la tradició.
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