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Estic assegut a les escales del tablado. 
Encara ressonen les troballes agudes, el 
verb exuberant, la màgia quasi litúrgica 
del sopar del Dimecres Sant. L’alba ja 
ens havia entregat el dia més gloriós de 
l’any i els jueus havien omplert de vent 
les veles dels seus vaixells fets de versos 
sublims. Ells estan –sense saber-ho, 
potser– a favor de Kant quan deia que 
els grans esperits són com els núvols, 
que recullen per abocar. I és potser 
per això que en aquells moments tan intensos surt –amb 
abundància i prodigalitat– l’habilitat intel·ligent i l’enginy 
fet de sensualitat i brillantor, de fervor i d’ironia, de fe i 
d’escepticisme, de confiança i desconfiança, que així de 
contradictoris i vivíssims som els jueus.

Actualitzem somnis i esperances –sabem molt bé que, 
mentre hi ha aquesta virtut, hi ha vida i no a l’inrevés–, 
inventant noves formes d’ésser i sentir en les quals inten-
tem practicar la tolerància fins i tot amb els presumits, 
sempre que no siguin arrogants i excessivament ostento-
sos, que d’aquests en fugim. Si tinguéssim lema –que mai 
no en tindrem– seria «el passat fou il·lustre i el present és 
atrevit». I compartim tiberis i lògies diversos, tot gaudint 
de la intel·ligència exacta d’en Pere Coll, de la vitalitat es-
cridassada de Caifàs o de les vel·leïtats hiperbòliques del 
nostre sempre ben trobat Judes, que ens donen la saba que 
protegeix els nostres pensaments de desviacions excessiva-
ment afectades.

Procuro tenir-los molt a prop: són en Josep Maria Llach 
i en Jaume Marcó. «Cap home no és inútil mentre tingui 
un amic», penso mentre els observo, tot esperant que co-
menci el nostre cicle, que debuta amb la veu esquerdada 
i el to delicat –com és ell– d’en Josep Maria. El jueu mut 
ha començat a parlar i ens assenyala el camí amb un vers 
ben construït i elegant: «...anant sempre davant jo, procla-
mant el seu estat...». Abans, ell i en Marcó, llampegats en 
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uns vestits aparatosos, se’ns havien con-
vertit en jueus muts del Sanedrí, com 
si volguessin contribuir «a guardar la 
llum del vent», una de les estrofes més 
melodioses de la Processó. Admirable 
distinció, la d’aquests homes!: ni una 
ombra de grisos, ni un gest dissonant, 
una cadència perfecta; cabals i ben 
lluny de la vulgaritat. Ja vestits de jueus 
rasos, ens fascinarem junts amb aquest 
Pilat que ens transporta, amb noblesa i 

prestància, cap als artificis del seu paper de forma especi-
alment convincent. Desprès, en la pujada del Calvari, en 
Josep Maria no deixarà de seduir-nos amb el seu verb tan 
refinat com atrevit. Acostumem a creuar-nos les mirades 
i ens busquem per dialogar en rodolins, i jo el busco per 
gaudir d’aquells ulls tan irònics com càlids. I així puc eva-
dir-me dels crits inoportuns, inversemblants, invasius, que 
em revelen la vanitat histriònica més buida i revoltant. I 
m’instal·lo en la fressa alliberadora i la gràcia generosa dels 
altres jueus, en la festa que surt dels seus llavis en forma 
de versos que van i vénen en l’aire dels carrers resplendents 
del nostre poble. Hi ho lideres tu amb la teva sòlida i fleg-
màtica presència. Em sento presoner de l’alegria que tu i 
jo compartim i que ens permet la joia –sense que cap enze 
pugui trencar– d’una nit que sempre serà nostra.

No vull perdre l’estel del company que em va escriure 
una carta inoblidable a País Petit, on m’honorava en dei-
xar-me formar part de «l’experiència extraordinària» que 
sorgia del seu «núvol on viu el pensament». Seiem sempre 
junts en el cenacle del Dimecres Sant, i tots dos devorem 
les intenses hores que van fins al final de la nit de les nits; 
ell riu d’una manera tèbia, sense fer fressa i sense que cap 
ratlla de la cara se li descompongui. Jo no sé què li aporto, 
però ell m’envaeix amb una certa aroma de claredat en el 
món incert de les meves cabòries, que sovint compartim 
tot buscant els mots que ens facin trobar els pensaments 

I els jueus muts varen parlar...

El més bell dels mars
és aquell que no he vist;

els nostres dies més formosos
encara no els hem viscut.

(Nazim Hickmet, 
  poeta turc)    
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tancats en aquest núvol tan particular i tan seu; uns mots 
amb una música que ens porta el batec de les passions i de 
la vida. M’agrada la consistència lleu, la quasi alada lleuge-
resa dels seus gestos, i em recorda molt l’amable figura del 
seu pare quan em visitava en les incertes grips de la meva 
infància. Polidíssim, sense presses, reservat, prudent i tran-
quil, deixava una aura íntima i balsàmica que es transme-
tia en forma d’una essència que flotava en la cambra i que 
ha quedat per sempre més en el magatzem dels records que 
m’abriguen en les nits incertes i fan possible que em torni 
a refugiar en el silenci. I en Llach fill (el gran) sembla haver 
gravat amb foc en el seu caràcter la tendresa raonada, els 
sentiments continguts i la moderació de moviments del 
seu pare.

En Jaume Marcó, l’altre jueu mut, prové d’una nis-
saga de lluitadors i artistes. Segons es diu, entre els seus 
avantpassats hi figura en Barrancot, un dels personatges 
anàrquics de la carlinada, amb el qual dubto que s’iden-
tifiqui. Sí que ho fa amb els Marcó de Quart, que des de 
1473 exerceixen d’artesans de la ceràmica, i sobretot amb 
Frederic Marcó, que va compartir experiències artístiques 
amb Picasso i Manolo Hugué i va treballar al Louvre amb 
altres obradors de renom. Descobridor de l’argerata, que 
així anomenà la pràctica d’acabat metàl·lic l’arquitecte Ra-
fael Masó, va convertir l’obrador de Quart en un centre 
lluminós, d’on varen sorgir projectes com el de S’Agaró i 
els de la nostra pròpia església, i on encara podem trobar 
exactíssimes reproduccions de Maillol, entre d’altres; però 
també peces originalíssimes plenes de gràcia, algunes quasi 
aèries i d’altres d’una profunda densitat, que en Marcó 
ens ensenya amb una exaltació quasi magnètica, cosa que 
fa pensar que mai no es cansaria de fer-ho, movent unes 
mans finíssimes que sembla que separin la vida.

Heus ací un home fet d’un motllo que barreja la pas-
sió i la discreció a la vegada. Dotat d’una vitalitat física 
que no se sap gaire bé d’on treu, atès el seu físic cristal·lí 
i transparent, amb un punt d’opacitat, que es transfigu-

ra per l’enorme curiositat del seu estadant, que sembla 
dedicar-se a sortir de la finestra per absorbir la vida que 
contempla. Hi ho fa a través d’uns ulls vivíssims i encuri-
osits, d’una certa gravetat que els fan d’un accés acollidor; 
sembla que les paraules rellisquin, que t’acaronin. Té un 
somriure tendre, fresc, obert. Somriu quan parla amb la 
gent i fins i tot quan no hi parla. Sempre fa la impressió 
que tot ho fa amb la més gran naturalitat, amb la més 
deliberada i positiva condescendència: ajudar, facilitar, 
servir, és el que el fa més feliç. Quan cada any ens regala, 
copiosament i generosa, alguna de les escultures del seu 
estimat Fidel Aguilar, aconsegueix posar-hi tanta fantasia, 
tanta convicció en explicar-nos-la, que així superem la fre-
dor neoclàssica, glacial i exànime de l’autor. Fins i tot ens 
sembla que formarà part de la nostra pròpia felicitat de 
tanta credibilitat que hi posa l’intèrpret més fidel que mai 
hagi tingut Aguilar. I així en Marcó ens introdueix en un 
món allunyat de qualsevol vanitat, comprensiu, tolerant, 
civilitzat i senyor, sense vedetismes, ni vulgar, ni hermètic, 
ni pedant: el pensament de desig del que els jueus adoren; 
una estètica, una filosofia i uns conceptes que en Jaume 
sintetitza i eternitza per sempre.

Keats deia que el poeta ha d’estar amb els peus al jardí 
i els dits tocant el cel. I així em sento amb els meus jueus 
muts, que en un món incert com el que ens toca viure 
em permeten que l’admiració humanitzada que sento per 
l’amistat no faci més que augmentar quan els evoco. I 
quan els vegi un altre cop en el Sanedrí, sabré que, passi el 
que passi i hagi qui hi hagi, aquella gent, tots aquells jueus 
meus seran un llampec que il·luminarà per sempre l’allar-
gat túnel de l’absència. I aquesta serà una història que con-
tribuirà a fer que la nostra vida tingui sentit, i ningú no 
podrà evitar que es transformi en una vivència tan valuosa 
que sempre serà mereixedora d’ésser explicada.

JOSEP M. FARRÉ I MARTÍ


