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Dijous Sant lluny de Verges o l’enyor de l’absent

Com ja sol ser habitual en els números parells de la revista, 
o sigui els que surten a l’estiu, aquesta secció evocarà la 
Setmana Santa vergelitana. Aquesta vegada, però, no serà 
per a relatar cap episodi de la darrera ni per a donar-ne cap 
visió particular, sinó que retrocedirà fins a l’any 1931 per 
fer-se ressò de les paraules d’una vilatana il·lustre. 

Sí, ho heu endevinat: es tracta de la «poetessa». Però, 
comte!, no l’encotillem amb aquest atribut, d’altra banda 
tan digne i merescut. Es tracta de la poetessa però també 
escriptora, periodista, traductora, correctora, dinamitza-
dora cultural, activista política, feminista, conferenciant 
i molt ben valorada pels intel·lectuals de l’època, Maria 
Perpinyà. 

Deixem de banda, però, les seves múltiplesfacetes  –Marta 
Payeró ja en feia unes pinzellades en el núm. 3 (p. 46)–, 
i centrem-nos en l’article que li publicava el diari El matí 
de l’any 1931 titulat «Dijous Sant a Verges», un veritable 
plany d’enyor de qui, en unes dates tan assenyalades, és 
lluny de la vila.

L’article té quatre parts, de les quals reprodueixo fidel-
ment fragments de la primera i la darrera. En les dues del 
mig, que ometo, Perpinyà parla de l’interès que desperta 
un acte tan «típic, bell i senzill», i dóna la seva opinió –en 
aquell moment desfavorable, per cert– sobre unes possi-
bles reformes per a fer-la més lluïda als ulls del visitant.

Copseu la finor i la força colpidora amb què reflecteix 
l’enyor de l’absent. 

Dijous Sant a Verges
per Maria Perpinyà

Tarda de Dijous Sant ciutadana!

Hi ha un silenci inusitat que res no destorba. Només, 
de tant en tant, xiscla, llunyà, algun moixó. Ha brillat 
el sol una estona; després les teulades l’han amagat, i la 
llum de la tarda ha esdevingut grisa.

Pel balcó, tot obert, veig un tros de cel per on, a estones, 
passen els núvols, i veig les parets de les cases totes humi-
des de la pluja del matí.

En aquesta hora, en la meva petita vila de les vores del 
Ter, ben segur que ja han començat els preparatius per 
a la processó, que, si el temps no hi posa destorb, d’ací a 
una estona recorrerà els carrers i les places. Els voltants de 
l’església deuen remorejar de forasters i de gent de la vila. 

[... ] Sonen les trompetes dels Armats que se’n van mar-
cialment a buscar el Natzarè. [...] I mentrestant, dintre 
l’església, els pavordes comencen d’adornar els «misteris» 
que després prendran part a la processó...

***

Les nou del vespre!... Ara la processó deu haver sortit 
del temple, i avança lentament pels carrers il·luminats. 
La multitud, a banda i banda, esguarda encuriosida...

Passen els apòstols amb els seus vestits de tots colors, 
dient el Rosari i recitant versos deliciosament incorrectes; 
aquest Sant Pere de la barba blanca, amb quina efusió 
no representa el seu paper!

Van passant els «Misteris» amb els devots que els fan 
llum. Ara passa Jesús, arrossegant penosament la creu fei-
xuga, entremig dels jueus que criden i ballen com diables, 
i dels soldats romans (els menages), que es mouen rítmi-
cament. I la «Mort», el «pas» més emocionant, que balla 
la seva dansa fúnebre. I la Samaritana. I, finalment, les 
Veròniques amb el gran Sant Crist. I a darrera, les Tres 
Maries, vestides de negre, i llegint devotament un llibre 
piadós...

Passa dins la nit, la processó devota i misteriosa...

I jo, tan lluny com en sóc, hi somio, la veig com és, com 
era abans... [...]

Dijous Sant de 1931

Quina manera tan bella i precisa de descriure l’amarg 
sentiment d’enyor un Dijous Sant lluny de Verges.

MÀRIAM SERRÀ

El banc de la Mota


