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Entitats

ASSOCIACIÓ LA PROCESSÓ DE VERGES

Vergelitans per un dia

Arribem a Verges!

Una gentada de por, els llums apagats i els carrers 

il·luminats molt tènuement, la gent anant d’un lloc a l’altre; 

fa olor de brunyol, es respira un cert nerviosisme entre la 

gent del poble, però tothom ens mostra felicitat. Arribem 

a la rectoria i el vestuari ens espera amb el nostre nom: 

tot està coordinat... No ens n’adonem i la representació 

ja comença, seguida d’una processó pels carrers de 

l’acollidora vila.

La nostra arribada a aquesta gran celebració va ser a 

través d’en Jordi i l’Ignasi. Recordem l’entusiasme amb què 

tots dos ens ho van proposar: era encomanadís i, com no 

podia ser d’altra manera, ho vam acceptar per poder conèi-

xer aquesta celebració des de les entranyes.

Una representació d’aquesta envergadura, en la qual tot 

el poble és partícip, funciona perquè tothom hi vol ser: els 

més petitons somien un dia poder sortir a la plaça el Dijous 

Sant, i els més grans desitgen poder anar repetint i millo-

rant-la any rere any.

En un dels primers assajos ens van dir una frase que re-

sumeix perfectament el que representa aquesta celebració 

per a la gent del poble: «Si dues persones no es parlen 

durant l’any, quan arriba la Processó de Verges se n’obliden 

per uns dies.»

Això és magnífic! Té tant poder, que és capaç d’unir per-

sones, de crear nous vincles i qui sap si perpetuar-los..., i 

en aquest punt radica la clau d’aquesta celebració.

La manera de viure la Processó varia segons el paper 

que s’hi juga, però sempre amb l’únic propòsit de fer una 

representació molt lluïda. I tot conduït per un equip de di-

recció que homogeneïtza tot un poble i n’obté un resultat 

d’excel·lència que celebra amb un sant dinar. Nosaltres 

som jueus, i des del primer dia ens hi vam sentir molt ben 

acollits. Ens en recordarem sempre, d’aquell primer sopar 

de jueus: la petita prova dels novells, les xerrades fins a 

altes hores i, sobretot, la gran companyonia que hem res-

pirat, cal dir-ho, dins i fora dels jueus.

Amb l’arribada de la Dansa de la Mort a l’altar de l’esglé-

sia, ve el moment més emotiu: la Crucifixió. Aixequem la 

creu: pesa molt, tots units fem força. Hi ha un moment de 

desequilibri, però llavors, com si tots fóssim u, l’aconse-

guim posar a lloc. Els cors ens bateguen fort quan sentim 

la música de l’Agnus Dei i els ulls se’ns entelen en veure 

un dels moments més vius i emocionants de la Processó 

de Verges.

FERRAN i ALEXAN

Papers vacants de la Processó

Per a actuar el 2014
- Àngel de l’Hort
- Sant Mateu (el paper que feia en Miquel Gardella)
- 2 Filles de Jerusalem

Per a actuar el 2015 però assajar conjuntament el 
2014

- Jesús
- Dona de Pilat
- Verònica
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