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Estimats Reis:

Us he contemplat tantes ve-
gades! Des de l’estil amable 
del pintor Hans Mansling (al 
Prado), on la mesura de gestos 
i actituds us fan solemnes i 
senzills, com sempre heu estat, 
fins a Sandro Botticelli, a Santa 
Maria Novella (a la seva Flo-
rència), on us presenta en formes cultes, refinades, 
amb línies dinàmiques i colors brillants, tal com us 
imaginen els infants. Poètics i mítics, quasi m’heu 
emocionat tant com l’única pintura que no ho és, 
sinó que és una música: La Primavera. Però quan 
més m’heu captivat és en el pessebre, on encara ara 
–com ho feia a Verges, com ho he fet sempre– us 
poso a caminar cada dia travessant ponts sobre els 
rius de plata, mentre contempleu amb la senzillesa 
dels savis i la saviesa dels sants tot el que ens envolta: 
les casetes amb la teulada enfarinada, el poblet que 
sembla una segregació de l’horitzó, la gernació de 
pastors –encara sorpresos i astorats– que porten el 
formatge i la llet que han munyit, les dones atrafe-
gades amb el pa i les viandes, els pagesos traginant 
amb els carros i els ases, llenyataires i caçadors, 
dansaires i algun gentilhome... Figures i figuretes 
que, sobretot, transporten la il·lusió de l’ànima i 
els sentits.

Sobre la màgia
 del pensament i 

el pensament màgic

I nens i grans ens aixequem a la nit i contemplem els 
àngels penjats d’un fil, i ens sembla que les seves ales 
gronxen imatges tranquil·les perquè el nen dormi 
calmat al bressol de palla. A la cova, algú hi ha fet una 
foguera que sembla una aurora. Jesús, fill de terra 
humil i de gent humil, destinat a viure a Galilea en 
una casa de maons i fang, pobre entre pobres, però 
que avui habita en els portals espaiosos del cel que 
s’ha rendit al seu encís. I el Fill brilla en els ulls de la 
Mare, tots dos exposats a l’amor i la llum. Nosaltres 
ens lliurem al silenci d’aquestes nits, lluny del desori 
i de la fressa; les nostres històries ens semblen banals 
i insignificants davant la puresa de l’instant. Un altre 
món, una altra realitat, s’obre en aquell paratge, més 
enllà del significat que li vulguem donar. Aquest 
serà un moment al qual el record sempre serà fidel 
i en què ens sembla que l’encanteri en què ens tro-
bem serà com una moixaina que guardarem perquè 
acaroni les arestes de la nostra memòria. Potser per 
això repetim el ritual cada any: volem enamorar-nos 
d’aquest pessebre que desitjaríem poder tornar a 
veure amb la transparència que tenen els nens en la 
mirada, que, com el vol d’una alosa, es llança sobre 
el món de la fantasia.

Aquesta és la mirada amb què us albiràvem quan 
arribàveu des de Jafre –ara crec que us heu sofisticat 
molt i veniu en globus–, un indret que per a nosal-
tres era l’Orient, on diuen que el cel és de seda, d’un 
blau intens i prodigiós. Els cavalls presentaven unes 
anques bíbliques i, a pesar del llarg camí, trepitja-
ven el terra amb un aplom i una seguretat puixant; 
sobre la seva corba, plena i substanciosa, us movíeu 
vosaltres amb una graciosa i sòlida inestabilitat. Jo 
us contemplava amb una barreja d’enardiment i 
timidesa. No sé per què, però excepte Baltasar, els 
altres sempre em recordàveu algú. El meu preferit 
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continues essent tu, venerable Rei Blanc, potser 
perquè em permets d’inventar aquell avi que no 
vaig conèixer i del qual sempre he trobat a faltar 
unes carícies que mai vaig rebre... Després fèieu una 
entrada radiant i lluminosa a la Plaça, i ja teníem la 
seguretat que valdria la pena la nit en blanc que ens 
esperava, frenètica i febrosa. I ens aixecàvem quan 
la llum, encara pobra i entelada, apareixia a les es-
cletxes de les finestres i als carrerons; a la Placeta hi 
podíem deglutir el silenci matinal, que sabíem que 
aviat es projectaria sobre una matinada que sempre 
recordem com clara i d’una bellesa eterna. Obríem 
el balcó amb frenesí i impaciència, mentre sentíem 
com en Ramon Carolà i la Montserrat Iglesias feien 
el mateix. I així es repetia el màgic prodigi de cada 
any: la gràcia ens havia estat concedida, i, amb ella, 
la veritable epifania de continues i inesgotables 
sorpreses. 

I gràcies a vosaltres, mentre tinguem el luxe del 
futur, continuarem pensant que és possible mirar 
el món amb ulls d’infant i recordar que res no és 
més oposat a aquests ulls que la pedanteria i les 
deliqüescències frenètiques del fanatisme, el pen-
sament únic, el dogmatisme i l’adoració de la moral 
heterodoxa, en forma de l’acrític i a vegades ridícul 
llenguatge políticament correcte.

Feu que es moderi la gresca contínua en què vivim, 
que fins ens porta a no respectar el transcendental 
silenci de la mort, interromput per escandalosos 
aplaudiments. I en el nostre PAÍS PETIT, conser-
veu l’entusiasme i el tremp dels qui fan possible el 
miracle d’aquests papers que sentim tant nostres i 
engrescadors. Si voleu, també podeu portar la Creu 
de Sant Jordi per a la Processó, que potser ens la 
mereixem quasi tant com els Xiquets d’allà on 

sigui, ja que som capaços de carregar un castell d’il-
lusions tant alt com és el del Dijous Sant sense més 
folre ni manilles que els nostres versos, les nostres 
manages, la nostra Dansa i la immensa voluntat de 
tot un poble. 

I, quan ja hàgiu marxat, sempre rellegirem la carta, 
ara ja arrugada, que rebíem de vosaltres, amb una 
lletra que ens recordava vagament algú. Allà us mos-
treu com sou: oberts i tolerants, cordials i despresos, 
però també severs, recordant-nos el cerimonial 
sense culte que és la bona educació, una «joguina» 
que avui ha passat una mica de moda però que no 
aniria malament que recuperéssim en alguns hàbits. 
També ens dèieu que fóssim fidels a l’amor rebut i 
ens recordàveu la passió i la virtut de la generosi-
tat. I jo vull creure que ens anunciàveu el que ens 
passaria si manteníem les arrels d’aquest poble: que 
sempre hi trobarem els nostres per a compartir-hi 
records i projectes, felicitats i desgràcies, temors i 
esperances...


