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« ... en tes proeses creuré». 
S’allunya el vers que precedeix 
el final de la tragèdia mentre 
m’escapoleixo amb discreció. 
Miro de reüll el Natzareno (la 
«meva» imatge), que entra a 
l’església, i penso que aquesta 
icona guarda molts grans de 
temps de la meva vida: la saludo 
amb respecte i amb un punt de 
complicitat. Quan entro al Casal és estranyament 
silenciós i et veig com cada any, asseguda en la duresa 
del banc inhòspit, amb aquell somriure prim i quasi 
vergonyós que delata una punta d’ironia. En la foto 
lluïes trenes i exhibies ja aquella renglera harmònica 
que conformen els teus ulls, que cada cop que albiro 
se m’adorm el temps en la mirada; sospito que no 
és res més que la façana d’una intel•ligència astuta i 
sorprenent. M’agrada retrobar-te i compartir amb tu 
aquell massa breu intent de conversa en què em regales 
la delícia de la lentitud, convenientment liquidada per 
l’allau dels artistes que es desvesteixen enriolats, tot 

proclamant que ha estat un dels millors anys de pro-
fessó que recordem, mentre se’ns il•lumina l’esguard 
com si volguéssim clavar per sempre aquell instant. I 
jo et miro per últim cop i decideixo no trencar l’encant 
mentre tu contemples amb delectació el teu fill, tan 
ben plantat i tan important.

Em submergeixo en les portes de la nit i passo per da-
vant de casa teva; reviscolo per l’espai que fou botiga, 
on entrava per impregnar-me dels perfums i l’olor que 
quasi podia mastegar. Però sobretot volia veure’t a tu 
i gaudir de la teva bellesa vertical, que il•luminava 
l’obscuritat de les tardes mortes. Transportaves el teu 
nom (que en el teu cas ho evocava tot menys la soli-
tud designada) i la teva figura amb una certa distància 
sorneguera. O potser sóc només jo qui singularment 
la percebo. Tant és així que m’acosto a tu perquè 
em recordis la meva ximpleria i així m’administro 
una bona dosi de modèstia, que és un depuratiu ètic 
excel•lent. En la cinquena fila de la foto ets l’única 
que esta convençuda que val la pena encreuar els 
braços, mentre t’inclines amb un gest que desafia el 
temps i allunya qualsevol intent de fatuïtat. Lluny de 
la temptació de les abstraccions inútils, sembla que 
ja havies decidit que la felicitat és conèixer els límits. 
En la foto sembla que t’hagis escapat de la pantalla de 
Can Roca (o de Can Grau), on cada diumenge ens 
llibertàvem de la grisor, navegant fins un poderós 
castell de somnis. Barreja de Claudette Colbert i Lana 
Turner (segons certificaven la senyoreta Enriqueta i el 
meu pare), per a mi sempre has estat un pensament 
de desig; desig que per uns moments haguessis deixat 
d’abellir els rínxols de les senyores i m’haguessis 
concedit el plaer i la gràcia inesperats de pentinar-me 
mentre aclucava els ulls i aspirava el teu perfum. Així 
podria incrustar-me en la gernació de dones a les quals 
il•luminaves les boires de la vida i arrencaves aurores, 
triomfs i colors d’uns cabells no sempre generosos. I 
quan cada any pentines la Samaritana, em sembla que 
amb la punta dels teus hàbils dits polses el món i fas 

A la memòria de
 Maria (Bayó) Carolà i Soledat Porqueras, 

primigènies dones de la meva vida.

42 Gener 2006

PERRUQUER
PELUQUERO
COIFFEUR
HAIRDRESSER
FRISEUR

PERE RANDA

AVINGUDA JOSEP PLA, 42
TEL 972 30 27 19

PALAFRUGELL

C/ Disseminat, 45 - 17142 VERGES
Tel. 972 78 00 38

Contestador i Fax 972 78 03 32



JOSEP M. FARRÉ I MARTÍ  

Ps i c o l o g i a  r e c r e a t i v a

P a í s

un bressol a una estrella que et dóna llum perquè, 
sàviament i tendra, esculpeixis amb claredat i precisió 
i així es pugui pregonar l’alt triomf de la bellesa. És 
curiós que tu, tan cinematogràfica, estiguis al costat de 
la Montserrat –amb el seu clàssic aspecte de senyoreta 
estudiosa– i de la Conxita, la bellesa més napolitana 
de Verges. I així arribo a tu, princesa; de fet, mai no 
ens hem deixat l’un a l’altre. A la Placeta t’evocava ben 
plantada al teu balcó i gaudint de la galania d’aquella 
imatge, i en la primera part d’aquests papers tu eres 
qui ballaves el vals, deixant que el teu cos feliç fluís 
en els braços del teu amor. Tu ets, Mercè, la dona que 
sempre està per sobre del temps, i quan les nuvolades 
negres de l’oblit esborren les estrelles penso en tu, i 
el crepuscle torna a emmarcar-se, i només queden 
escorrialles de núvols violetes i malves que permeten 
la nitidesa del record. 

Sento l’inflor de les venes i la temperatura que s’eleva: 
t’he tornat a trobar, dona de nom angelical; ets amaga-
deta a la vorera de la cinquena fila, com si no volguessis 
ser-hi. Sabies que jo em desesperava per ésser segon 
a doctrina, per aparellar-me amb tu en la Solemne, 
però mai no vas fer cas de mi. Et dono les gràcies: vaig 
conèixer el sabor de les llàgrimes callades però també el 
misteri de la sensualitat lànguida. I així us recordo, una 
per una: les germanes, tan cabals: la Maria del Carme, 
tan dolça amiga, la Rosa, tan bona persona, la Maria 
Dolors, veïna discreta. I a través de vosaltres convoco 
la calma aturada  i la gràcia inesperada.

I vosaltres tres, que no sortiu en la foto, també sou en 
el dipòsit de la meva vida. Si algú va dir que no hi ha 
res que sigui més dolç que l’Empordà, podríem afegir 
que res més fi, delicat i sensible que una sardana. I tu la 
balles, amb la mateixa emoció que contemples el pati 
del col•legi que tant estimes, ple de fulles de tardor, i 
de nens i nenes amb les galtes vermelles per la gebror 
del vent. Així i tot, estimada Concepció, a vegades 
tinc la impressió que t’agradaria sortir de la rotllana i 

marcar-te un merengue nerviós i arrauxat. També et 
vaig conèixer a tu, nom de nina, que vas arribar amb 
nosaltres per amor al jueu tranquil. Sempre vols que 
es restitueixi el foc sagrat a les paraules i no liquides 
vida sinó que l’emmagatzemes; desitges que esclatin 
tots els colors possibles per caminar exultant devers la 
fascinació de les realitats de la vida. Jo  també demano 
que això et passi i així et podrem dir com el Bruce 
(Worlds apart): «Acompanyen els estels el camí que 
hem inventat, el teu cor amb el meu cor per damunt 
dels móns a part.»

I què puc dir de tu, padrina universal, roser sense 
espines?: que són necessàries dones com tu perquè 
el món continuï tenint ànima. I és per tu –i per totes 
vosaltres– que em permeto acabar amb mossèn Cin-
to Verdaguer (Perles del «Llibre d’Amic e Amat», de 
Ramon Llull):

  Amor és mort de qui viu
   i vida d’aquell qui mor;
   és en el jorn alegria,
    dolça tristesa en la mort,
    enyorança en el viatge.
     felicitat en el port  ...

I així puc continuar arrossegant la meva lleugera ma-
leta, carregada de somnis.
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