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El banc de la Mota

Quan plouen canvis (ii)
Si ara fa un any utilitzava la metàfora de la pluja per 
a deixar constància escrita de l’inici d’una època de 
canvis destacables en la nostra Processó, en aquest 
article de continuïtat he de parlar, malauradament, 
del fenomen meteorològic en si mateix com a efecte 
especial no desitjat.

Els dies previs al Dijous Sant van ser tranquils 
meteorològicament parlant, però no les teníem totes: 
sabem que la pluja és una gran admiradora de la Pro-
cessó de Verges i sempre treu el nas pels assajos; fins i 
tot alguns anys s’enderia a assistir als actes del Dijous 
Sant, encara que sigui a l’inici. I aquest en va ser un. 
Al migdia ja se’ns va presentar en forma de pedregada, 
seguida d’un llarg i intens ruixat, que, com l’any 2004, 
les manages, a les cinc de la tarda, van foragitar a cops 
de llança i tocs de trompetes i tambors. Però després 
es tornà a animar i, a la nit..., valga’m, Déu, havíem de 
començar i no parava! Tots esperàvem que es complís 
aquella mena de pacte que tenim: una mica de pati-
ment, sí –per això és temps de penitència–, però a les 
deu, lluna plena i estrelles! El pacte, però, semblava 
haver-se trencat.

Un públic valent, que no abandonava els seients 
malgrat la remullada, ens va encoratjar a començar, 
amb un Ram passat per aigua i alguns altres episodis 
intermitents de pluja en els actes següents. I de nou 
la tossuda voluntat d’un poble, amb la complicitat 
d’un públic exemplar, va fer possible aquell «miracle 
del Dijous Sant vergelità» que esmentava en el segon 
número de País Petit. La Processó de Verges, un any 
més, es podria fer.

Passem ara a la pluja de canvis. Encara que remu-
llats, doncs, els principals d’enguany han estat els 
següents:

Vestuari i material
• Vestits nous per a Pilat, Dona de Pilat, Àngel de l’hort, 
Escuder, Samaritana, Judes i Malcus; mitjons blancs per als 
soldats jueus.
• Torxes de mà noves, que duren 6 hores.
• Tríptics nous en 5 idiomes.
• Nou sistema de venda anticipada d’entrades.
• Cadires noves.

Manages
• Incorporació de 2 bombos, comprats a Alcanyís.

Representació
• Revisió d’alguns textos.
• Final: Tot el Sanedrí, dret a l’escenari, mira com s’empor-
ten Jesús camí del Calvari.

Curiositat
• La zona B resta sense il·luminació ambiental per culpa de 
la pluja.

Processó
• Divisió de manages en 2 grups: l’un, darrere dels jueus 
(en procés de canvi per veure com maximitzar l’efecte dels 
diferents quadres). 
• Incorporació de Caifàs, amb 4 soldats jueus amb torxes, de 
manera que es visualitzi que, dins del poder romà que regia 
Judea, són els jueus els qui condemnen Jesús.
• Primera Caiguda: Les Filles de Jerusalem s’incorporen a la 
Processó, però sense escenificació, que passa a la Segona Cai-
guda. Les Tres Maries s’hi incorporen tot darrere de la creu, 
abans dels Dos lladres, per representar el dolor de la Mare 
de Déu. Al carrer del Canonge Iglesias tornen a la posició 
d’abans, després dels lladres.
• Segona Caiguda: Intervenció de les Filles de Jerusalem, 
versificació de Jesús i del Cirineu, que fa el relleu fins al 
carrer Ample, on torna a carregar la creu el Déu. Les manages 
avancen el quadre i tornen a restar on eren. 
• Tercera Caiguda: Torna a fer el relleu el Cirineu, amb 
versificació.
• La Mort, després de la Reverència a dins del temple, surt a 
fer-la davant del Déu crucificat, on el so del tabal de la músi-
ca preenregistrada coincideix amb el del quadre en directe.

A les cinc de la matinada, en sortir de fer gasolina per 
al cos, tres siluetes que travessen la carretera es desdi-
buixen en un ambient boirós amb un halo al voltant del 
cap, produït per la tènue claror del semàfor. A la plaça de 
l’Onze de Setembre encara cremen les torxes de peu, les 
quals, lluitant per fer visible la seva llum entre l’espessa 
boira, ho tenyeixen tot d’una tonalitat ataronjada, rega-
lant-nos un ambient fantasmagòric, màgic, potser com 
a compensació per tant patiment; ben mirat, un final 
prou bucòlic per a una jornada tan dura... M’aturo un 
instant i penso que tots aquests efectes especials de caire 
natural (pluja, boira i humitat) no poden formar part 
del guió. Reprenc la marxa, convençuda que tothom 
estarà d’acord que aquesta mena de canvis, realment, 
no convé incorporar-los a la Processó.

mÀRiam sERRÀ




