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L a  M i r a n d a

la processó, en aquests darrers anys, ha entrat en 
un procés de canvis, alguns dels quals són de més 
abast del que molts vergelitans pensen, i em veig 
en l’obligació de fer públiques algunes reflexions 
sobre el tema, atesa la meva dedicació a estudiar 
la processó i la meva condició de vergelità. Volia 
deixar passar els tres anys de canvis que anunci-
ava lluís llach, l’actual director, abans de fer-ne 
balanç, però un cartell reivindicatiu del paper de 
la dona dins el quadre més emblemàtic de 
la nostra processó, la Dansa de la Mort, 
a l’exposició La Processó amb ulls de dona 
ha provocat que avancés les reflexions 
que aniré fent públiques des de la 
Miranda. No és el meu ànim entrar 
en polèmica amb ningú, i des d’aquí 
ja aviso que no penso debatre la conve-
niència o no dels canvis, això ho ha de 
decidir l’Assemblea plenària de socis; 
però per a poder decidir cal conèixer, 
i jo el que pretenc és contextualitzar 
cada canvi en la història i la tradició 
perquè així ningú no pugui sentir-se 
enganyat ni al·legar ignorància respecte 
a la responsabilitat que tenim envers els 
qui en el futur ens en puguin demanar compte. 
sé que molts dels canvis persegueixen objectius 
bons i lloables; però, si per a aconseguir un bé 
provoquem un mal, caldrà avaluar l’abast de tots 
dos per a decidir què és millor.

És molt lloable que les dones de la Processó vindiquin 
la seva aportació a la tradició, i fins i tot crec que és la 
seva obligació implicar-s’hi tan a fons com els homes. 
No trobaré cap inconvenient si algun dia una dona 
em dirigeix l’actuació o si alguna em representa com a 
presidenta de l’Associació. Amb tot, pot haver-hi papers 
on seria discutible la presència femenina, de la mateixa 
manera que no entendríem que un home volgués fer 
de Samaritana o de Mare de Déu.

Per bé o per mal, som fills d’una història i d’unes 
maneres de fer ancestrals que ens han fet arribar la Pro-
cessó amb uns anacronismes que només són acceptables 
dins el seu context, però si ens els carreguem hem de 
ser conscients que ens carregarem trets distintius de la 

tradició i, per extensió, de la nostra Processó. Deixeu-
me posar un exemple que aclareixi uns fets que, amb 
paraules només, poden ser difícils de pair. Si un arqui-
tecte proposés fer uns marcs de bigues de ferro en una 
església romànica per obrir-hi grans finestrals sense que 
les parets s’enfonsessin, s’aconseguiria un bon objectiu: 
el temple tindria més llum i no hi faria tanta fred, però 
el bé aconseguit hauria provocat uns danys irreparables 
a un edifici que, tot i ser anacrònic, té per a tots nosaltres 
un gran valor.

Quan va néixer el teatre romànic, va néixer dintre 
dels temples i formava part dels oficis litúrgics. Ben 
bé, el teatre no era res més que una manera pràctica de 
mantenir els fidels evangelitzats i fer-los comprendre 
a través de la imatge allò que no podien ja entendre 
a través del llenguatge, atès que el capellà oficiava en 
la llengua sàvia, el llatí, i els fidels només entenien el 

català o altres llengües vulgars. Com que els 
oficis litúrgics només podien ser oficiats 

per homes –anacronisme que encara 
es manté viu– i el teatre va néixer com 
a part d’aquests oficis, ergo, el teatre 

només podia ser representat per homes. 
I així va anar passant a la tradició, de manera 
que en monuments teatrals tradicionals, com 
el Misteri d’Elx (Patrimoni de la Humanitat), 
tenen com a característica essencial que els 
personatges femenins són escenificats per 

nens (no pas nenes), ja que són de gènere 
masculí però tenen la veu blanca i poden 
cantar en registre de veu femenina. També 
allí hi ha veus que hi veuen un anacronisme i 

reivindiquen que la Mare de Déu hauria de ser 
una dona i no pas un nen; però si tots els anacronis-
mes que hi ha en l’obra es corregissin (text, música, 
interpretació etc.) podeu ben creure que el Misteri 
d’Elx no seria Patrimoni de la Humanitat i potser ja 
ni tan sols existiria.

La Dansa de la Mort de Verges té els mateixos orígens 
que els drames litúrgics medievals. Fins i tot els avis 
de la vila de l’edat de Pere Perich contaven que havien 
sentit a dir que la Dansa de la Mort actuava a missa el 
Dimecres de Cendra en el que seria pròpiament un 
drama litúrgic. Així, doncs, el fet que fins ara la Dansa 
de la Mort de Verges l’hagin ballat només homes i 
nens, no té res a veure amb la resistència física ni amb 
l’anatomia; és simplement una herència anacrònica 
dels primers temps del teatre romànic. Si això és prou 
important per a conservar-ho o no, ho podem decidir 
entre tots, però decidim-ho sabent ben bé què fem.
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