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C o l ∙ l a b o r a c i o n s

com la seva discreció. Un dels 
jueus més joves –relativament tan 
jove que no calen excessos– se 
m’acosta i em recita, a una velo-
citat de vertigen que els fa incom-
prensibles, uns quants rodolins de 
nova fornada. El jueu de Barcelona 
s’ho mira tot amb aire encuriosit 
però amb absència de qualsevol 
esnobisme. Ja fa temps que l’hem 
acollit com un dels nostres i hem 
pogut copsar aquesta barreja de 
fantasia, tafaneria impenitent i 
il·lusió quasi que el caracteritza. 
L’Abdaró dimitit –ningú no ha fet 
millor la ingènua riallada que acom-
panya  allò de «Barrabàs, si bé és 
un lladre, [...]»– ens relliga a tots 
amb la seva seriositat reconeguda, 
procurant que no rellisquem gaire 
per pendents perillosos. S’apropa 
el jueu feliç pels aires polítics; el 
fem baixar a la nostra realitat i li 
diem que el que més ens interessa 
és el tripartit del Sanedrí: Anàs, el 
seu gendre i el que sap el camí 
(Benjamí, no ens confonguem). I el 
jueu de cognom romà (o d’amiguet 
de la Heidi) però amb accent: als 
seus ulls clars, la promesa d’unes 
rèpliques esculturals mítiques i 
la conquesta –per fi– del «rum-
rum». El pregoner –sense excés 
de convicció– ens recorda el que 
ens pertoca: cal assajar. Ho fem 
amb la seriositat pertinent; com 
un sol home girem la cara quant el 
carrer es torna roig de vergonya i 

repartim els versos de la Crucifixió, 
mentre el director ens suporta amb 
paciència alta i angelical, si bé no 
s’esforça gaire a dissimular un cert 
corrent de simpatia vers la nostra 
comunitat.

I arriba el sopar: l’amable hospitali-
tat de Judes ens permet una certa 
coherència històrica. Començarà 
un joc d’intercanvis verbals àgils 
i brillants, on es barregen l’afecte 
i la ironia, entesa aquesta com la 
sobtada fusió dels oposats que ens 
distancia fins a tornar-nos savis. 
Civilitzats com som, sabem que la 
veritat no necessita màrtirs, perquè 
totes les coses poden argumentar-
se. Capaços de fer broma sobre 
(quasi) tot però també sobre un 
mateix, compartim un llenguatge 
que és garantia de tolerància 
intel·lectual i obertura amistosa. 
Intentem ser assequibles, clars 
i benvolents, però ens molesten 
profundament els pedants, els 
narcisistes i els totxos savis, si bé 
d’aquests espècimens no n’hi ha 
cap entre nosaltres.

Donem la benvinguda als nous, un 
carter que truca una sola vegada i 
un jove que ens reactiva la il·lusió 
de pedrera. I arriba per fi el jueu 
que ens havia amenaçat amb una 
jubilació anticipada. Com si fos un 
fill pròdig, l’inundem amb una rebu-
da entusiasta. Ens relaxem amb la 
seva amable prudència, trencada 

per una exuberància verbal en la 
nit del Dijous Sant. La vaporosa i 
lànguida cadència de la seva reci-
tació és el fons que ens acompanya 
en el camí que emprenem. Impos-
sible de renunciar a la seva decla-
mació flegmàtica i inimitable, tant 
dels versos gloriosos («del títol he 
observat [...]), com dels sarcàstics 
(«que per dir quatre maules [...]).

I així us veig, jueus, i així us estimo i 
us enyoro, i així lluito contra el tedi, 
imaginant-vos. I així desitjo retro-
bar-vos tal com sou, candorosos 
i cínics, contemplatius i agitats, 
quimèrics i pragmàtics, durs i dol-
ços a la vegada, cosa em recorda 
la frase de Marlowe –el detectiu, 
no el poeta–: «sóc dur perquè així 
em deixen viure; sóc dolç perquè, 
si no fos així, no valdria la pena 
viure»; frase que us sintetitza i que 
és especialment exacta. En l’època 
present, plena de desafeccions 
socials i morals, inseparables d’una 
civilització impacient, competitiva i 
abrupta, vosaltres, els meus jueus, 
els de Verges, sou el bàlsam –ide-
alitzat potser però ben trobat– que 
em decanta cap a la innegable con-
templació de la joia de viure.
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