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Psicologia recreativa

AQuEll rACó 
oN trEMolAVEN 

lEs HIstòrIEs

per reviure el ritual de l’assaig, un assaig que somiem 
tot l’any: fa la impressió que molts de nosaltres con-
servem zelosament el record d’aquest moment sota 
el coixí. Abans ens hem retrobat els jueus –per fi tots 
junts!– i hem renovat l’afecte que ens uneix, un senti-
ment que esclatarà hores desprès en el més sensacional 
dels sopars que hom pugui imaginar; una autèntica 
simfonia de sensacions i una lliçó de cordialitat i enginy 
com només pot conjurar aquesta autèntica opció de 
vida que som els jueus de la Processó de Verges. 

Asseguts quasi d’esquena a Pilat i als fariseus, que 
reciten versos solemnes propis de la seva jerarquia, 
ens sedueix molt més clavar la mirada en la gent que 
assisteix al assaig, una barreja de devoció, tafaneria, 
diversió i àdhuc innocència recuperada o encara no 
perduda. De cop, en Josep Maria, al qual he felicitat 
amb enveja declarada per la seva irresistible ascensió 
en l’esglaó jueu –jo, un miserable jueu de carrer, sense 
dret ni a assotar– m’assenyala un racó a la cantonada 
de can Casabó. Unes tendres formes intactes s’asseuen 
en fila en unes cadires, il·luminades per la llum zenital 
dels fanals de la plaça. Les veig i les conec bé: son elles, 
la Margarita Roviras –quina bellesa!–, la Mariona Geli, 
la Quima Carreras, la Carme de can Furió i d’altres que 

A en Josep Maria Llach, 
que em va inspirar aquest escrit.

El vesprejar ja havia abaixat la corti-
na; feia una nit poc amable i ni tant 
sols la lluna ens oferia la seva llum 
hospitalària. Els núvols semblava 
que volien que els sostinguéssim 
amb les mans, de tan densos i pesats com eren. Ens 
hem acostat a la plaça pels camins habituals, retrobant 
el paisatge més rotund de la nostra vida, avui no sotmès 
a la vigilància del vent. Pugem emocionats l’escalinata 
del tablado –perdó, de l’empostissat– i ens hi asseiem 
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no distingeixo, presidides per la omnipresent, aquest 
dies i sempre, Maria Ruart «Rodon». 

L’efecte és sensacional i totalment fellinià: elles, com si 
fossin mammas, poblant l’horitzó de la plaça, han vingut 
a reviure el misteri dels anys. I sembla com si la llum 
només volgués il·luminar aquestes dones; una claror 
elegida perquè puguin circular per la riba dels records i 
ens permeti contemplar l’esguard de jovenívola lluïssor 
que fa desaparèixer qualsevol impressió d’envelliment; 
semblen voler recuperar les hores que a vegades s’apa-
guen amb l’interruptor de l’oblit; elles, que van ser el 
rellotge amable d’aquells anys tant hostils; elles, que ens 
van cuidar en un temps sense excuses, vénen cada any, 
obstinades, per presidir l’assemblea, coneixen perfecta-
ment les melodies i el text. I de cop ens adonem que no 
són espectadores del drama, sinó les autèntiques protago-
nistes. En Josep Maria i jo ens mirem: és hora d’acostar 
un misto a les paraules perquè es consumeixin i puguem 
entrar en el silenci per experimentar la fascinació d’un 
moment que sembla que hem viscut tants cops, que es 
clavarà per sempre en la pell dels nostres somnis. Tenim 
la sensació –que és, en realitat, un pensament de desig– 
que elles ens somriuen des de la seva melangia, mentre 
nosaltres ens sentim transportats per l’aire que acarona 
les dolces siluetes. I creuem amb elles el pont magnífic 
que travessa l’aigua lenta i dòcil que banyava els seus peus 
de dones joves. I les imaginem vivint aquells amors que 
els oferien en un plat les veus de les campanes; aquelles 
vides que eren com paisatges de sons meditats perquè 
l’horitzó s’adormís al passadís de la casa. La mirada anti-
ga, plena de malenconia, té avui –oh miracle del Dijous 
Sant!– una lluïssor optimista i traspua una il·lusió que 
trenca qualsevol ombra de tristesa. 

En Llach agafa la creu i comença a anar, sempre 
davant Jesús, en solemne processó i proclamant el seu 
estat. Tot ha acabat i tot ja comença. Giro el ulls cap a 
les cadires, ja buides, i tinc la impressió que guarden 
zelosament el rebut de totes les històries, de totes les 

mirades, tant de les esbatanades dels infants com de les 
antigues de les «velles sàvies», com diria l’altre Llach, 
que guarden el temps que ordena les paraules i fa que 
la memòria es torni present. I em sembla que s’han 
deixat al seient una flor oberta de l’albada a la nit, sense 
pressa, senyora de la seva fragància, i sense por del destí 
dels seus pètals. La boira dels vostres cossos s’allunya 
pels carrers de la nostra infància sempre recuperada.
L’endemà, algunes de vosaltres oficiaríeu al Casal; de 
fet, el vostre tremp va travessar la pluja de la nit i va fer 
sortir la lluna perquè omplís de plata el nostre camí, el 
de cada any. Només ho podíeu aconseguir vosaltres, 
que trenqueu el passat com una guardiola i ens doneu 
lliçons d’esperança. 

Algun dia jo també seuré en aquelles cadires. Potser 
amb algun jueu –o millor una jueva, què voleu que us 
digui–; mussitarem algun vers antic o en continuarem 
inventant de nous. I conservarem la imatge d’aquelles 
nits, mentre jo em sentiré caminant per un jardí amb 
vosaltres, un jardí on sentirem tots junts la lleu tre-
molor del vermell de les roses. 
I jo us en regalaré una...

JosEP m. FaRRÉ i maRTí




