
Cada matí us dic bon dia: m’heu fet companyia durant 
més de vint anys, mentre jo m’esforçava per alleujar els 
sentiments d’ànsia, per refer els pensaments que fan 
mal, per obrir una llum en les tenebres, per desemboli-
car les ments que es partien. Dels molts regals –la ma-
joria no materials– que em va fer en Met Bou, aquesta 
foto que ara miro i que, com pots comprendre, Lluís, em 
sé de memòria, va ser el millor. Enllà retrobo gent com 
l’Haro, amb el seu somriure contingut i prudent; el meu 
veí de la Placeta –un privilegi haver nascut en aquest 
espai– i amic del cor, en Ramon; en Josep Bou, rosset 
i delicat –qui ho havia de dir!–; en Payeró i en Matas, 
que encara no coneixien el destí dels seus cognoms, 
tan a prop com tenien les parets del comú...; en Sot, 
un tipus cordial; en Vidal (a.c.s.) que s’assemblava tant 
a un jueu al qual lleven i restitueixen l’orella de manera 
inexorable i persistent; l’inefable Agustinet, ja instal·lat 
en la sornegueria que no li cap en la jaqueta, i en Toio 
Roviras, sempre satisfet. En Narcís Llach conforma 
altres veus, altres àmbits, en el mateix cognom que 
tu; mitjançant ell evoco la seva germana Maria, un dels 
signes d’amor de la meva vida: era tan excelsament 

bona, que la nit en què va morir la lluna va empal·lidir i 
els estels s’extingiren. En fi, en Ruart, en Rabaña o jo 
mateix, sembla que esperem que en Ferrer-Randa es 
posi a volar com un àngel de tan ingràvid com era. Tots 
plegats estem disposats a embolcallar-vos a vosaltres 
tres, els dos més petits i el grandàs del teu germà, a 
qui sobren cuixes en els pantalonets i que omple tot 
el marc de bonhomia, responsable, sens dubte, de la 
creixent estimació que li professem tots els jueus. Té 
altres qualitats, i, com que una d’aquestes és la dis-
creció, el deixaré en pau una estona. En Moy, que és 
al teu costat, ens perfora amb la broca d’una mirada 
sense fissures. 

Tu ets al mig, petit i amb cara d’espantat, obrint uns 
ulls que sembla que et facin mal i enquadrats en un front 
net, entaulat per uns cabells que la nit ha caragolat. Tens 
la mirada espieta dels tímids i se’t noten les ganes que 
et vinguin a rescatar. El teu cap encara guarda la petja 
del redós de la mare; la teva galta, l’escalfor del petó del 
bon dia. Potser, com feia jo, com feien molts dels qui ens 
acompanyen en aquest instant, també tancaves els ulls 
quan la mare et despertava, i no sols pel confessable 
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desig de continuar dormint, sinó també per sentir la 
delicada mà silent i el lleu toc que ens permetia com-
provar la seva forma i temptar la seva estructura; una 
mà que volíem tota nostra. Encara no perduda del tot 
la generosa llum de la innocència, recollíem cada matí 
l’últim, el pàl·lid, ressò de la darrera estrella, mentre la 
lluna ignorava el seu efímer destí transparent.

Però en Xivi, que compartirà amb tu la passió i la 
professió per la música, us protegeix amb fermesa: ja 
hi haurà temps d’afrontar la realitat, immensa, inextri-
cable i complexa; ara encara som nens enjogassats 
i gaudim de la festa de la vida, i volem mirar «aquell 
cel tan clar», com entonaves en Cançó sense nom. La 
veritat és que la tramuntana ens ho posava fàcil, ja que 
s’encarregava d’escombrar els núvols, esbatanant un 
espai immensament blau, amb uns perfils dibuixats 
per una cal·ligrafia incisiva i seca. En aquests dies en 
què es produïa la màgia de la claredat, semblava que 
els termes del paisatge s’acostessin, com si es tractés 
d’un miratge; una geometria que imantava la mirada. 
Però aquest vent a vegades no era tan modest: la seva 
fúria desfermada s’emportava les tartanes i els teulats, 
esqueixava arbres i trossejava els pèsols suaus. Ciclònic 
i violent, va inspirar al teu germà –el prudent i amable 
Josep Maria, que trenca la seva flegma amb l’exube-
rància verbal del Dijous Sant– uns versos ingenus però 
exactes, «I sentia bramar la tempesta i els pagesos fugir 
esverats, botzinant perquè la tramuntana els espolsa la 
closa i el blat...», una cançó que a mi encara m’emoci-
ona. I vull pensar que en aquelles nits en què xiulava 
sense pietat, també alçaves els ulls i t’inundaves d’una 
presència estel·lar prodigiosa; unes estrelles que llegí-
em tot esperant desxifrar-hi enigmes llunyans. Potser 
ja prenia forma Astres, no ho sé; jo encara desvariejo 
intentant atrapar-los perquè m’il·luminin; el resultat, de 
moment, es discret.

A pesar d’en Xivi, te’n vas anar i vas reaparèixer enmig 
del «llarg camí d’angoixa i de silenci» (Ara mateix) per 
fer costat als qui manteníem no sols l’esperança, sinó 
també la necessitat de sentir paraules que ens tornes-
sin els nostres «petits abrils», com parafraseja Albert 
García en la cançó turca Eklemedis, que tan bé canta 
l’excelsa Maria del Mar Bonet. Com Martí i Pol, com tu, 
com tants, volíem convertir el vell dolor en amor. Joan 
Fuster, prologant-te, diu que això ho aconseguien tant 
les lletres àcides d’en Pi de la Serra, les neo-folch-i-tor-
resistes d’en Serrat, els crits d’en Raimon, com la teva 
veu, d’una «potència llibertària fervorosa». Si bé no ens 
podem quedar només amb aquesta imatge, seguint el 
mestre valencià, la teva música esdevenia una cançó 
diferent, «més brillant, més tècnica i, sobretot, més 
sumptuosa», emmarcada en una veu que és «com-
movedora i efectista». Palpàvem parets d’obscuritat i 
ens sentíem indefensos davant una rèmora granítica, 
i aleshores vau sorgir vosaltres, que ens assistíreu en 
el desconsol. En Bruce deia: «Jo no sé com has guar-

dat la bellesa entre l’infern». Alguns la van conservar, 
escrita, cantada, lluitada o cultivada. Això ens va ajudar 
a viure amb una espurna de llum i, en alguns casos, 
vàrem saber gaudir del tresor de la tendresa enmig de 
tanta duresa mineral. Alguns diamants d’aquest tresor 
eren les teves cançons. Acudim –si et sembla bé– al 
professor Vicenç Vives per animar-nos: el mestre deia 
que la principal característica de Catalunya és la voluntat 
d’ésser. Hi ha, per sort, una cadena generacional que va 
treballant per augmentar aquesta voluntat d’ésser. Fon-
dre llengua i poble és donar-li un esperit; un esperit que 
hi ha moments en què s’ha empobrit i ha patit moltíssim. 
Aleshores, «quan els mots són la impotència dels mots, 
tot sovint fem cançons que ens deslliuren un poc» (De-
bilitas formidinis). I quan la confusió és ja extravagant, 
quan la flama antiga sembla que vol esdevenir cendra, 
convé que recordem a alguns polítics que el fet de 
posar les anques en determinades cadires no els dóna 
llicència per a enravenar-se i esdevenir uns bufanúvols 
impenitents. En aquest sentit, haig de reconèixer que 
els teus sermons en els recitals em diverteixen molt, 
sobretot per la impressió que fan en el pensament 
histèricament correcte que alguns d’aquests senyors 
tan importants exhibeixen fins al tedi. Convé que tornin 
bruixes del món perdut per a refer l’encanteri.

I ara et dic que tornis. Ja és hora de jugar amb nosal-
tres, que intercanviem cromos, bales, faules, pensa-
ments i afectes, i que junts ens arranquem les tristeses 
pam a pam. Si ho vols, podem passejar per aquest País 
petit i així renovarem les arrels en el vent que arrenca 
les fulles. També podem menjar –si escau– les primeres 
faves de l’any, perfectes de tan petites i tendres. Les 
errívoles nuvolades seran il·luminades per un sol gloriós 
i rutilant, i les campanades dels «campanars veïns» 
quedaran suspeses en l’aire i després es fondran en 
el silenci àton i infinit. I potser sí que el Montgrí farà 
un gran badall, però serà amb una lluïssor rosa i blava, 
mentre es multipliquen els ulls en la mirada d’or dels 
infants que allí vam ésser.
Benvingut!
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