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Psicologia recreativa

Rabins, savis i doctors

A en Miquel Mustera

Au temps où les faux-culs sont la majorité: gloire à celui qui 
dit toute la vérité.*(Georges Brassens)

Et confesso, Miquel, que vaig enve-
jar la tríada que et va entrevistar en 
l’últim País Petit: m’hauria agradat 
ser-hi per expressar-te un cop més 
el goig perenne d’haver-te conegut. 
Ho hauria aprofitat –l’ofici és l’ofi-
ci– per a intentar esbrinar les arrels 
d’aquesta estructura passional que 
tant ha caracteritzat el teu temperament; un caràcter 
incapaç de la claudicació i del silenci complex, disposat 
sempre a trencar el vidre de les paraules per submergir-
se en les realitats incontrovertibles, tant si acompanyen 
el dolor com l’alegria. Perquè, si el silenci és l’aigua de 
les paraules, els mots són l’aire de l’espai.

Ja ho saps, si has tingut la paciència de llegir-me 
algun cop –vull gaudir pensant que no ho fa només 
en Quico Ferrer i algun altre amic o amiga–, que els 
meus papers del País Petit són passejades pels escenaris 
de la memòria: em deixo fondre en un món imprecís i 
rememoro el que puc i potser el que m’invento.

Em permetràs, doncs, imaginar-te a redós de la mare 
coratge, vídua massa jove, no gastant gaires sentimen-
talismes, com dius, i amb una missió indispensable: 
continuar. I suposo que així et vares fer fort, sabent 
que la vida és com una pedra amb la qual convé no 
ensopegar gaire.

I aquell nen endreçat que apareix en la foto, aquell 
nen de mirada altiva, decidida i neta, aquell vailet, es va 
fer gran de cop, sense gaires floritures ni més matisos 
que els que podia tenir un noi de catorze anys que «ja 
portava les terres i tenia jornalers que havia de manar 
i pagar». Et llevaves de pressa, com tants nois del teu 
temps i del nostre poble, tant en el càlid sol de l’alba 
com en el glaç de les matinades obscures de l’hivern 
sense pietat; un vent fred fet de fragments de gel us 
cremava la cara. M’agrada afigurar-me –i perdona el 
meu esnobisme, tan propi d’un privilegiat fill de mes-
tre que imagina circumstàncies massa il·lusòries– que 
potser algun cop senties les remotes vibracions de les 
campanes, que quedaven un moment suspeses en l’aire 
i desprès es desfiguraven i es fonien en la immensitat. 
Caminaves en el silenci espès, impenetrable, sabent 
que en aquell món tan fràgil era necessari traves-
sar-lo amb la voluntat de ser i resistir, tossut i tenaç. 
Potser aleshores ja vares comprendre que observar 
és més difícil que xerrar, i que improvisar i subsistir 
és aguditzar els sentits i calcular. Però també valia la 
pena començar a escalar muntanyes de somni, obrir 
finestres en el cel tancat, apostar per la substància dels 
apassionats i anar més enllà dels termes: potser així, 
algun dia recolliríem miracles en els quals m’imagino 
que tu no creies gaire.

El seny és necessari, però no ho és la caricatura del 
seny, o sigui l’esperit de limitació, de claudicació o 
d’escepticisme, uns trets que han marcat alguns mo-
ments deplorables de la història d’aquest país. Vet aquí 
la necessitat d’homes –sí, també de dones– que siguin 
la curiosa intersecció d’entusiasme i de fredor, de pas-
sió i de discreció intel·ligent, de voluntat i de cautela, 
d’audàcia i de contenció, d’intuïció i de mètode, de 
fervor i d’ironia. Moltes d’aquestes dimensions són 
en tu, Miquel, lluny de l’esperit de passavolant i ungit 
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per una fidelitat sense solcs als valors més primaris 
de la democràcia, que defenses amb la rotunditat que 
caracteritza el teu llenguatge: («[...] no he estat res que 
no m’hagi vingut per votació popular [...]») Un discurs 
lúcid, amb moments d’ironia punxant i d’una finor 
formal no exempta de la duresa granítica del pagès que 
sap que els paisatges més bells són els més productius, 
com deia l’enorme Josep Pla. Una elegància verbal 
que ja voldrien per a ells alguns monstres sensuals de 
la intel·lectualitat local i nacional que ens toca patir, 
amb els seus parlaments plens de fanfàrria i apoteòsica 
solemnitat, i que ens proposen justificar –sigui perquè 
cobren, sigui perquè s’ho creuen, que ja és greu en un 
suposat erudit– l’ètica de certes decisions que semblen 
més hàbils que profundes, més promocionals que 
positives. En aquest sentit, potser és el teu instint de 
caçador el que fa que no disparis sense deliberar abans 
on has de fer blanc, pensant-hi, sospesant-ho, decidint-
te finalment, per a enviar la bala al cor de la qüestió. I et 
surt, noi, ho he de reconèixer, una al·locució perfecta, 
que haurien d’ensenyar als militants dels partits que 

ens pretenen governar o als futurs factòtums muni-
cipals, però també a les persones que es perden en els 
marges dels seus problemes i no veuen els esculls reals 
que els cronifiquen –o sigui que, Mustera, també fas 
un favor als psicòlegs–. Ho sintetitzes en una frase 
gloriosa: «[...] fa coses [l’Ajuntament] com pelar les 
vores dels camins i no s’atura a mirar els clots que hi 
ha [...] la gent pràctica deixaria les herbes i arreglaria 
els clots [...] tot es fa per fer bonic [...]»

Expliques unes anècdotes enriolades del transfran-
quisme, però després ens recordes el que fou l’obscur 
i difícilment penetrable període que vàrem viure i que 
faria més comprensibles moltes de les actituds de la 
gent de la teva generació, que també és la de molts de 
nosaltres; una actitud que ens fa buscar la felicitat selec-
tiva més que la de les amenitats excessivament intan-
gibles; una generació de catalans víctimes del naufragi 
general del país i que varen saber apreciar els límits de 
la vida. Això sí, preservant una dignitat que homes com 
tu mai no van perdre, tot esperant que creixés l’arbre 
de la llibertat, que ho va fer, en part, perquè teníem un 
profund amor a les arrels de la terra i de la llengua, i 
una enorme capacitat d’il·lusió que ni tan sols va poder 
ennegrir aquest practicisme de postguerra. Tu ens el 
recordes constantment i sense la mínima concessió al 
laisser-faire; ací hi ha la segona botada del rec del Molí 
que ens envies a la cara perquè ens refresqui les idees: 
el pou dels teus anys sí que és ple d’aigua que sembla 
navegar amb una sàvia fluïdesa.

Ets un motor d’esperança que sembla que no es cansi 
mai, i emmarcats en un somriure ample i inenarrable, 
uns ulls esbatanats al món, vius i que no amaguen 
una mirada penetrant, intensa i plural. Jo crec –em 
permetràs la gosadia– que en aquesta arquitectura vital 
hi té molt a veure qui t’acompanya, l’Enriqueta, una 
perla que reflecteix molt bé la llum d’aquest foc teu 
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que mai no s’apaga, una dona sàvia i singular que ha 
compartit moments difícils i joiosos –com tants que 
s’estimen– i ha potenciat –fixa’t, lector, en la foto del 
matrimoni– amb aires daurats un doble somriure de 
parella, amable, rialler i gloriós.

Ha passat molt temps, Miquel, i des de la plàcida 
barana d’aquest terrat dels anys miro a vegades el 
crepuscle i em vénen mapes d’enyor que assenyalen 
el meu nord, que també és el teu. I allà ens trobem, en 
aquest poble que ens té seduïts i segrestats per sempre 
més. I amb altres jueus, rabins, savis i doctors, ens tor-
narem a trobar i brindarem pels moments inoblidables 
i deliciosos que tots hem viscut. Tots nosaltres hem 
agafat molts vaixells, però l’únic que no ha canviat mai 
la ruta i que navega tranquil·lament és un que es diu Els 
amics, primer. I entre ells sempre hi seràs tu, Caifàs únic 
que has fet teu el vers singular: «Ja és temps, nobles 
barons, que prenguent les millors mides vegi el poble 
complides les nostres obligacions.» 

JOSEP M. FARRÉ

* En el temps en què els hipòcrites són majoria, glòria als qui diuen tota 
la veritat!
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