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Aprofito l’oportunitat per a explicar de primera mà el 
procés de reforma del quadre i sobretot els criteris que 
van guiar-lo, amb l’esperança que puguin servir d’orien-
tació per a intervencions futures, ja que l’actuació sobre 
la tradició únicament és justificable per necessitat greu. 
Això no vol pas dir que en la Processó hagi de prevaler 
un immobilisme arqueològic, però els canvis no haurien 
de ser mai gratuïts o simplement oportunistes. 

L’esperit conservador del poble és el que ha permès 
de mantenir viva la mateixa Processó amb tots els seus 
valors; però viva no vol pas dir amb bona salut, i en 
aquells moments, a finals dels anys setanta, hi havia 
símptomes preocupants per la mateixa supervivència del 
final de l’obra. Per als qui no l’hagin conegut, passaré a 
descriure com es feia la Crucifixió abans de la reforma 
que ens ocupa en aquest article.

Arribada la Processó a la plaça de l’Església, entrava la 
Mort al temple per fer la seva reverència, i la resta dels 
components desfeien la comitiva per anar-se a canviar, 
llevat dels jueus i del portador de la imatge del Sant 
Crist, que la posava al capdamunt de les escales de la 
Placeta perquè es procedís a la interpretació dels versos 
del quadre.

LA CRUCIFIXIÓ,
 MIRANT AL FUTUR

La Jugada de la túnica era la primera escena. La majoria 
dels anys es muntava sobre la marxa i, com que els 
intèrprets eren experimentats, sempre se’n sortien. La 
Jugada de la túnica acabava amb El penediment del saió, i tot 
seguit ja s’apropava la Mare de Déu a dir el «Oh fill meu 
de mes entranyes!...», versos amb els quals finalitzava la 
Processó. La Mare de Déu es retirava i el portador del 
Sant Crist entrava la imatge a l’església.

L’escena consistia en això, sempre que fes bon temps 
i vingués bé de fer-la, perquè en anys de tramuntana 
freda més que una escena semblava una vomitada de 
versos i cap a dintre. I si per als actors ja venia costa 

Aquest any, en què no m’ha tocat cap paper a la 
Crucifixió, he tingut l’oportunitat de veure-la 
des del públic, i aprofitaré tot el que em va venir 
al cap en aquells moments per a explicar les in-
terioritats del darrer quadre de la Processó que 
va sofrir una reforma important i que podem dir 
que ja ha complert la majoria d’edat, atès que 
una bona part dels qui l’estaven contemplant no 
l’han vista mai de cap altra manera. 

Crucifixió (1994).



41P a í s

L a  M i r a n d a

Bi. La Sala s/n
17133 Foixà
Tel. 678 93 38 72

JORDI ROCA I ROVIRA

amunt de representar aquest final, podem dir el ma-
teix del públic, que no s’esperava mai a l’arribada de la 
Processó a l’església i començava a anar-se’n després de 
la Tercera Caiguda. 

Es veia que la cosa no anava bé, i encara menys quan 
algú anava a veure alguna de les passions famoses de 
Catalunya i explicava les impressionants crucifixions 
que havia vist. El comentari de la gent –no pas del pú-
blic, sinó de la gent de Verges– era sempre: «I nosaltres... 
quan el clavarem?»

En Llorenç Cansell, el director que va precedir-me en 
el càrrec i del qual jo era llavors ajudant, ja tenia al cap 
que s’havia de fer un canvi substancial en aquest final, 
i havíem fet moltes especulacions de com es podria 
fer. Per circumstàncies laborals, en Llorenç va deixar 
la direcció i em va tocar a mi de prendre el relleu i la 
responsabilitat de tirar endavant tot aquest projecte. 

Quan ho tenia només mig embastat però encara no ho 
sabia ningú, vaig deixar-ho anar, un dia davant de casa i 
com qui no vol la cosa, a en Carles Perpinyà. Recordaré 
sempre el que em va dir la persona que més ha fet per 
la Processó de Verges i que tant de reconeixement li 
devem encara: «Quan hagis de portar-ho al Patronat, 
cal que ho tinguis tot molt més ben lligat. Pensa que 
la primera resposta, a cop calent, serà no; després se’n 
començarà a parlar i si tu tens resposta per a cada una 
de les preguntes que et faran i aconsegueixes engrescar 
una part dels membres en el projecte s’acabarà dient 
“provem-ho: si no va bé, ja serem a temps de canviar.”» 
Era la veu de l’experiència i tal dit tal fet, va anar ben bé 
així. Al cap d’un parell d’anys, vaig presentar al Patronat 

un projecte ja més ben madurat i calculat i amb un cost 
mínim: una creu massissa, un forat, uns claus, un llençol 
i poca cosa més... «Provem-ho!» Era el vint-i-nou de 
febrer de 1980.

Per falta d’espai, deixaré per a la Miranda del gener que 
ve els detalls tècnics per acabar el relat que he comen-
çat. Afortunadament la gent de Verges de seguida es 
va fer seu el projecte que vaig presentar, i allà on jo no 
arribava hi van arribar l’ofici del fuster, el mestratge del 
ferrer, la perícia del paleta, l’experiència de les dones 
del vestuari i sobretot la il·lusió dels actors. Fet i fet, es 
van haver de retocar innombrables detalls i el quadre 
va millorar moltíssim al llarg de tots els assajos, però el 
més important de tot és que deixava de ser el projecte 
d’una persona per a ser el projecte de tots.

I va arribar el dia de la veritat i tot va anar bé. Assajos 
intensos, concentració màxima, expectació de tot un 
poble i afortunadament una nit esplèndida van desen-
cadenar els aplaudiments i les emocions. Deixeu-m’ho 
dir, que quan escric aquestes ratlles veig encara les cares 
ploroses de gent de Verges que, amb la joia als ulls i un 
nus a la gola, no podien articular una sola paraula: les 
abraçades ho deien tot.

Entre una cosa i l’altra, han passat gairebé trenta anys. 
S’han fet petites reformes al quadre i potser encara 
s’haurà de retocar un xic més en els anys venidors, però 
la Placeta plena, els actors gaudint en el paper i la gent 
aplaudint emocionada són les millors proves que no 
ens vàrem equivocar. 




