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El banc de la Mota

Enguany hem viscut canvis importants en els actes de 
la Processó; alguns de fantàstics, d’altres discutibles, 
però tots encaminats a dinamitzar-la i donar-li més 
esplendor.

Tot canvi té defensors i detractors i genera sempre 
recels, però hem de pensar que també comporta un 
temps d’adaptació i reflexió, i, si cal, de reversió, és a 
dir, de tornar-lo a canviar. El resultat final, en aquest 
cas, és cosa de tothom: les nostres opinions, favorables 
o no, són vitals a l’hora de decidir com volem que sigui 
la nostra Processó, i de ben segur que tant la direcció 
com els responsables dels grups de treball les tindran 
en compte per a anar perfeccionant cada detall, ja que 
segurament no han caigut en tot en tan poc temps. 
No s’hi val, doncs, a dir «això no m’agrada» o «això no 
devia anar així en aquella època» en veu baixa; ho hem 
de fer saber amb arguments de pes.

Per manca d’espai, no m’entretindré a analitzar els 
pros i els contres –segons el meu parer, és clar– de les 
modificacions amb l’afany de «salpebrar» la revista; 
senzillament faré un breu resum d’alguns dels canvis 
i millores visibles, amanits amb alguna curiositat, que 
s’han produït a partir de la creació de l’Associació com 
a tal. Si els apunts no em traeixen, són aquests:

1997
· Constitució de l’Associació La Processó de Verges 
(28/1), que substitueix l’antic Patronat.
1998
· Acord assembleari perquè la Dansa de la Mort pugui 
sortir de Verges, mitjançant votació, cada vegada, en 
Assemblea General Extraordinària.
· Participació de la Mort (4/9) en els Concerts d’Estiu a 
Montserrat (Drames litúrgics de la Catalunya medieval). 
Recuperació, per a l’ocasió, del diàleg entre la Mort i per-
sonatges del grup (Dalla, Rellotge i Platet), representat 
antigament dins l’església el Dimecres de Cendra.
1999
· Nous cascos de la Mort, a càrrec dels alumnes d’arts 
aplicades de l’Escola d’Art d’Olot.
2001
· Millora del so amb micròfons de diadema.
· Col·locació de coixins a les cadires de Plaça.
Curiositat: El qui fa de Jesús compleix 33 anys i decideix 
que aquest serà l’últim que representa el paper.
2002
· Presentació (11/7) del vídeo de la Processó.
2003
· Participació de la Mort (12/7) en el IV Festival de Mú-
siques Religioses del Món a la catedral de Girona.
· Estrena de web.
· Inauguració del nou sistema d’il·luminació (15/4).
· Divisió del Ram en dos grups: l’un continua entrant 
pel carrer de la Font i l’altre entra pel del Portal.
· Canvi d’escenificació de la Tercera Caiguda (passa 
de la Plaça Major a la cruïlla dels carrers de la Font i 
l’Església) i escurçament del recorregut de la Processó 
a partir d’aquí (deixa de passar pels carrers dels Bous i 
Major, i puja directament pel de l’Església).
Curiositat: Allargament de la creu i nova escala per al 
Davallament a causa de l’alçada del nou Déu, incorporat 
el 2002.
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2004
· Trasllat del punt d’informació del local de la Caixa 
de Girona a una caseta amovible a la plaça de l’Onze 
de Setembre.
· Primer nen que fa d’angelet.
2005
· Nova imatge corporativa i publicitària.
· Curiositat: Coincideixen mare i fill en els papers de 
Mare de Déu i de Jesús.
2006
· Nova web d’acord amb les formes i els colors 
corporatius. Reserva del domini .cat
· Canvi de director: Kim Cama és substituït per 
Llorenç Cansell (nomenat el 2006), que ja n’havia 
estat.
· A causa del nou enllumenat al poble, deixa d’en-
cendre’s el focus a la plaça de l’Onze de Setembre 
en passar la Processó.
2007
· Nous tríptics informatius en cinc idiomes.
· Alguns vestits nous per al Ram.
Curiositats: Tenim una Samaritana en estat de bona 
esperança. Pilat s’oblida de rentar-se les mans.
2008
· La Mort estrena vestits, dissenyats per Jordi 
Rodríguez-Amat.
· Participació de la Mort (14 i 15/10) en el XXXVI 
Festival Internacional Cervantino a Guanajuato, 
Mèxic.
2009
· Estrena de Lluís Llach com a director (nomenat el 
2008), acompanyat en els assajos per Kim Cama.
· Canvis en luminotècnia i so en general.
· Nou escenari: de ferro i amb terra reixat perquè 
es puguin apreciar els efectes especials (boira, 
llum...).
· Revisió d’alguns textos.

· Ambientació de la Plaça: projeccions lumíniques a 
les parets i torxes i manages en torres i balcons.
· Inversió de l’ordre dels dos primers quadres: el 
Ram, abans que la Samaritana.
· Canvi de posició del Sant Sopar a fi que es vegi bé 
de totes dues bandes.
· Nou estil de vestits per al Sanedrí, dissenyats per 
Kenneth Perdigon.
· Canvi en la interpretació de Pilat: deixa de ser un 
personatge solemne per a convertir-se en un de 
capriciós.
· Més protagonisme de la Dona de Pilat, ara sempre 
al seu costat.
· Les cridaneres no abandonen l’escenari en l’asso-
tament i segueixen la creu fins al final de la repre-
sentació, al Casal.
· Jesús amb els apòstols ja no guareix el Pelegrí; ho 
fa el Déu de la creu.
· El cant del Stabat no clou els actes; s’avança i deixa 
pas a un Agnus Dei durant el Davallament, amb una 
projecció a les parets laterals mostrant els «pecats del 
món» actual, que finalitza amb el so del tabal de la 
Dansa de la Mort.

Ja ho veieu, de canvis, encara que no tants de cop 
ni tan espectaculars, n’hi ha contínuament, i sols el 
pas del temps, l’experiència i la col·laboració de tots 
poden determinar si són definitius. Cito una frase 
de Manuel de Pedrolo que sempre porto a sobre: De 
definitiu potser només hi ha això: estar disposat a acceptar-
ho tot com a provisional, a anar més enllà.
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