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C o l ∙ l a b o r a c i o n s

Psicologia recreativa
(I) PSICOLOGIA INTERACTIVA

Els jueus de Verges
A Jaume Bou, mirall de tots els jueus. En memòria.

Dimecres a la nit. Arribem a la 
Placeta. Caifàs ens rep amb el seu 
somriure etern; amb un tro de veu 
ens posa al dia de les últimes no-
tícies de la comunitat jueva; sorto-
sament són poques però suficients. 
Li dic que he llegit que el mateix 
any de la mort de Jesús, Caifàs 
fou destituït com a summe sacer-
dot. Em contesta, amb la picardia 
adaptadora que el caracteritza, que 
això fa encara més convenient que 
retornem a la mateixa història cada 
any, car així ell repeteix càrrec. 
Els jueus de Verges són un grup 
parsimoniós, relativament estàtic; 
formen part d’una llarga història. 
Intuïm que la història l’han feta i 
la fan petits grups com el nostre, 
minoritaris però moguts per una 
personalitat peculiar, amb el vicis 
suficientment controlats i les virtuts 
no excessives. Potser la gràcia dels 
seus membres és un plaer especí-
fic de viure: inaferrable, individu-
alista però prou sentimental per a 
commoure’s per la presència dels 
companys, dels altres jueus.

Esclaten les salutacions, inici d’un 
ritual imprescindible, incompatible 
amb la indiferència. Els uns t’abra-
cen amb gran terrabastall; l’altre 
s’acosta lentament amb una mitja 
rialla que expressa la llestesa del 
cap de colla i et dóna una benvin-
guda on sura la sapiència del joc 
mental, ràpid com un llampec i fi 
com una garsa... És un veritable 
torrent que llisca per les pedres de 
la lucidesa. Sents un aire de provo-
cació: un il·lustre membre del Sa-
nedrí –que va ser Jesús abans que 

frare– et fa una pregunta capciosa 
que, en realitat, ja és una resposta. 
En veus venir un altre, ocupant tot 
l’espai –anys i panys de llevar-li 
l’orella– i t’anuncia, cofoi, una etapa 
més en la seva irresistible ascensió 
en la jerarquia jueva: «[...] ja sóc del 
Sanedrí!». I tu te n’alegres tant, que 
t’ofereixes immediatament per fer 
de jueu mut i així estar més a prop 
de l’espectacle. Dijous donaràs 
l’entrada al seu vers, la mare de 
tots els rodolins, un cabdell etern. 
Tan llarg és el poema, que el carrer 
sembla estirar-se quilomètricament 
i un sospita que el qui fa de Jesús 
entén més que mai allò de «venint 
ací temerari»; un vers, en fi, que és 
la síntesi plàstica de l’arqueologia 
poètica: «un poc llarguet has estat 
amb aquest vers tan enraonat». I ell 
somriu feliç, com si hagués fet una 
entremaliadura. 

Se m’acosta lentament, quasi feixu-
gament, l’home dels tretze papers, 
des d’un jueu mai ferotge fins al 
penedit més llastimós. Ací està, 
envoltant-me amb la seva humani-
tat; sempre que el veig em recorda 
el gregal, aquell vent noble, franc i 
responsable de la llum gloriosa dels 
matins d’estiu. Quant li ho dic, fa 
una rialleta imperceptible i em diu 
que aquesta figura no li escau, que 
més aviat se sent un vent de qua-
resma, tenaç però que quan arriba 
el crepuscle cau amb la lentitud 
d’una parpella. En tot cas, com a 
pagès que és, hom té la impressió 
que no li acaba de convèncer la 
figura: segur que s’imagina el vent 
rebolcant-se pels sembrats: «La 
meteorologia no va gairebé mai 
d’acord amb els nostres interes-
sos», ens diu el conreador amb 
nom de prefecte, tan monosil·làbic 
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