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...i veu un estel.
Quan dorms, sembla que el teu 
bressol sigui una estrella. Per això 
aquest matí, quan ens hem aixe-
cat a casa de la padrina, la mare 
t’ha despertat amanyagant la teva 
tendra galta, amb dits suaus: 
neixes dels somnis i el primer 
sol brilla als teus ulls. Obrim 
la finestra i sentim un aire tebi 
i dolç, com un coixí de plomes. Des de la casa de la 
Roser i en Pere sembla que l’hemisferi sencer estigui 
en calma. Contemplem el paisatge de línies i de formes 
precises dins una llum aturada, detinguda; el vent ha 
caigut i es dibuixa una cúpula de cel immensa i es-
bandida. Tot sembla lluent, clar, benigne, tocat d’una 
màgica irisació. Al fons, escurçant per un moment el 
paisatge, neix un poble, avui especialment feliç: ha 
arribat el gran dia.

LA IRENE 
MIRA EL CEL...

A tots els nens de Verges,
 que sou la llum i l’esperança nova.

Després de les manages –que tu has descobert amb 
mirada virginal– i del sopar nerviós i enriolat, la tarda 
mor poc a poc i sembla que se’n vagi com una cançó 
vaga i trista. És un crepuscle lànguid, de llum casta i 
enrajolada, que ens anuncia l’arribada de la nit de les 
nits. Ha estat un Dijous Sant de dia clar i serè que 
s’ha avançat a la joia de reviure la nit més desitjada. La 
lluna fa els camps d’argent, les estrelles brillen d’una 
manera rutilant; algunes tenen una presència fabulo-
sa, un punt de la geometria del diamant. Tot sembla 
transformar-se i alçar-se en èxtasi, i Verges flota en una 
atmosfera de plata. Arribem a la Placeta i entro amb 
tu i en Martí a l’escola primigènia. Per un moment 
sento una llàgrima callada que em retorna a la modesta 
tarima, a la pissarra plena d’una lletra inconfusible i a 
la tosseta digna i continguda d’aquell mestre tolerant 
i d’una bondat inqüestionable que fou el vostre avi. 
Per un moment el seu esperit es fa present en aquelles 
parets, i segur que gaudeix de l’alegre remor de tants 
vailets excitats, de tantes noies enjogassades i amb un 
puntet de presumpció amb els seus vestidets de petits 
jueus que omplen l’espai de colors que ens il·luminen 
d’or, de sorra rosada, de blaus densos, de marrons de 
terrissa, de verds pastosos. És l’esclat dels somriures 
amples, de les mirades clares, de l’alegria de la festa de 
la vida, que difumina la melangia en grans de temps 
que s’emporta l’aire.

Com si de les Tres Gràcies es tractés, la Roser, acompa-
nyada de la Marta –tot un món de dolçor– i la Lurdes 
–una bellesa intel·ligent–, em treuen del miratge i 
se’ns emporten amb una empenta entre terrenal i 
angèlica. Anem cap al Ram, marcats per alens materns 
que bufen les llums de les torxes, destil·lant taques 
de blanc esgrogueït sobre els murs i les parets. Les 
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fràgils fulles de llorer omplen delicadament les mans 
i fan vibrar els cors. Brillen els ulls de la gernació, que 
sembla tenir ales als peus, caminant amb l’agilitat que 
només pot donar l’alegria. Goig que neix de l’entranya 
de l’amor, sobretot en els nostres nens, que avui ens 
semblen àngels, de tan gran com és el do celestial que 
embelleix la seva mirada. Tremolen per l’ansietat del 
futur immediat, el que ens porta a entrar a la Plaça 
gran, on esclaten les emocions que han arribat per fi a 
la seva destinació. Amunt i avall, amb veu de tro, ens 
esperona el mestre de cerimònies –un enyorat jueu de 
carrer–, que ens encoratja i ens transporta cap al paradís 
del temps, cap a l’exaltació del personatge més venerat 
aquesta nit, del que se sentirà més estimat que mai a 
força d’estar sempre estimant. Pujarà Jesús acaronat 
pels seus deixebles i per la serena afabilitat de l’ase. 
Ingràvida, quasi palpitant, comença la melodia que és 
l’ornament amb què volem fer arribar les carícies al 
nostre ungit. Sona nítidament l’Hosanna, que puja al 
cel, impel·lida pel desig de veus blanques i també de 
tons pulcres de donzelles, per veus vigoroses i altres 
de feixugues, conformant una polifonia que inventa 
l’infinit de l’amor. La lluna, cansada de fer i desfer els 
sempiterns camins, baixa a escoltar el cant i decideix 
regalar-nos l’homenatge d’un vel de llum viva que cau 
desmaiada, com si volgués transportar el moment a un 
esperit de màgia.

I la Irene aixeca el cap i torna a mirar l’estel, que 
d’allunyat que està sembla suprimir les distàncies del 
món. I d’aquesta manera agafa força en la seva timidesa, 
que l’enganxa a redós de la padrina. Fa giravoltar la 
branca de llorer, albira lluny i xiuxiueja la cançó, i així 
la fa aroma que atrapa en el seu petit món, com si ho 
fes en un flascó de perfum. Ens aixequem i noto que 

porto estreta, càlida, viva i tendra, la forma d’una mà 
bategant en la meva. I així haurem tornat a accedir al 
temps que ens convida als somnis.

Ací, en aquest marge blanc del llit on dorms, et con-
templo quan el miracle de cada any s’ha acabat. L’hem 
viscut junts per primer cop, i em sembla que també 
junts, avui, el somniarem. De fet, estic vorejant el teu 
somni; si fes un pas més, cauria en les seves ones i el 
podria trencar com un mirall. M’aparto, doncs, pru-
dentment i deixo que em pugi l’escalfor del teu son fins 
al rostre i que un buf lleu m’entregui el seu tresor.

I fantasiejo que tu començaràs ja a entendre –com ho 
va fer el teu germà, que sempre torna– per què els 
qui som lluny d’aquesta terra vivim flotant en una 
enyorança permanent i conservem l’ànsia de tornar a 
trepitjar-la sense poder abandonar mai del pensament 
la seva imatge.




