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El divendres 12 de juliol, 
dins els actes programats 
en Rius de llibertat, balla 
la Mort.

Una setmana abans, com 
és preceptiu, es va reunir 
en assemblea extraordinà-
ria l’Associació La Processó 
de Verges per decidir si au-
toritzava aquesta actuació 
fora de context.

Jo no vaig anar-hi: no 
tenia gens clar si aquella 
vegada la Mort havia de 
ballar o no, i no tenia ga-
nes de discutir amb ningú 
ni de tornar a casa amb 
mal gust de boca, com en 
els casos de l’estrena dels vestits de Jordi Rodríguez-Amat 
o del programa de televisió Divendres.

Jo he estat tradicionalment un dels defensors de la sor-
tida, fora de la Processó del Dijous Sant, de la Dansa de 
la Mort; això sí, sempre que el motiu revertís en un profit 
de prestigi i de revalorització de la Dansa i de la Processó. 
Crec que bona part del reconeixement actual de la nostra 
tradició més emblemàtica no s’hauria aconseguit sense 
aquesta difusió fora del seu àmbit natural. Qualsevol dels 
lectors que tingui més de quaranta anys sap perfectament 
de què parlo, i els més joves deuen haver sentit a dir de 
la mala premsa de la Processó, o, encara pitjor, del poc 
ressò que tenia més enllà de l’àmbit comarcal. Ara bé, 
també considero que no tot s’hi val i que s’ha de filar 
molt prim per a autoritzar una sortida, fora del Dijous 
Sant, de qualsevol dels quadres que integren la Processó.

No ho tenia clar i no ho vaig tenir clar fins al mateix 
dia dels fets. Els carrers de la vila medieval eren plens de 
gom a gom... de gent de Verges. Els qui habitualment 
no veiem ballar la Mort durant el Dijous Sant perquè es-
tem fent altres papers a la Processó, en aquest cas érem el 
públic privilegiat d’aquesta estranya nit d’estiu. La Mort 
ballava per a nosaltres i, sincerament, penso que ens ho 
mereixíem. No vull pas dir que a partir d’ara s’hagin 

d’anar fent actes com aquest, no. Una vegada de tant en 
tant no fa mal a ningú i ens referma a nosaltres mateixos 
com a integrants de la Dansa.

La Dansa de la Mort es fonamenta bàsicament en la 
comunicació d’uns missatges determinats a un públic 
concret. Quan segles enrere es va donar forma a aquesta 
dansa, en l’imaginari del seu autor desconegut hi havia 
els vergelitans com a receptors de les màximes que els 
havien d’ajudar a preparar-se per a una bona mort. Ara 
els receptors són tota una munió de visitants que queden 
admirats que un poble de poc més de mil habitants sigui 
capaç de fer una processó tan completa, complexa, rica i 
fins i tot sobredimensionada. Nosaltres ens acontentem 
de saber que els ha agradat i que ha pagat la pena el nostre 
esforç només perquè els hem fet gaudir d’una tradició 
ben especial. Aquesta vegada no; aquesta vegada la Mort 
ha tornat a ballar per a nosaltres mateixos i hem estat 
feliços de poder-nos sentir, tots, part de la Dansa.

Gràcies, doncs, als qui hi vàreu saber veure més enllà 
que jo i que vau votar afirmativament la proposta dels 
organitzadors de Rius de llibertat.

JORDI ROCA I ROVIRA

La Mort balla per a Rius de llibertat

La miranda




