
...antic i molt llarg. Pensava en la 
cançó d’en Raimon, quan contem-
plava en Ponç en el Sopar dels So-
pars, la nit de Sant Josep d’enguany, 
vigília del Gran Dia. Hi ha homes 
que són silenci, i en Ponç Nin n’és 
un; fins el seu nom i el nom de 
casa semblen destinats a l’estalvi de 
paraules, a la poca fressa. Sempre parlant en veu baixa, 
com si l’amoïnés molestar, en Ponç és com un espia 
del silenci. I se n’ha anat de la comunitat jueva com va 
venir-hi, com hi ha estat sempre: amb la discreció de 
qui camina de puntetes, lluny de qualsevol protago-
nisme, sense la mínima sospita d’espectacle. Si hi ha 
dialèctiques de la personalitat –que n’hi ha, us ho ben 
asseguro–, en Ponç seria l’antítesi d’aquells subjectes 
que ocupen tant espai i temps, hipertrofiats, envanits 
i narcisistes, que amaguen un temperament fred i 
àcid. Nosaltres, els jueus, sabem que darrere d’aquella 
imatge aparentment impàvida, que sembla coberta 
d’una cortina de discreta melangia, darrere d’aquell 
estalvi de gestos, hi ha un home gentil i benèvol, que 
en secret pot ser colpidorament tendre. I, quan en 
la conversa passàvem de la venturosa màgia verbal 
–benauradament conservada entre alguns jueus– a un 
excés d’abundància decorativa, quan cridàvem massa 
fins a semblar que parlàvem subratllat, aleshores alguns 
cercàvem els ulls clars del jueu tranquil, el seu silenci 
immòbil, els llavis fins dibuixant un somriure, i sabíem 
que podíem encomanar les paraules en el silenciós 
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destí d’en Ponç, que, si convenia, ja les amagaria en 
l’arena del temps. 
La nit de Dijous Sant es deslliurava de la seva perpètua 
opacitat, il·luminant la seva veu amb una lleugera mú-
sica dins les paraules. I així es regalava tots els papers 
de l’auca jueva, des de l’inici («anant sempre davant 
jo...») fins al final, en què es reconvertia en centurió 
penedit no sols de la seva indiscutible maldat («...car si 
jo, desatinat, he pres part en vostre fi, me’n penedeixo, 
ara, ací...»), sinó també de l’atreviment –ell que de la 
sensatesa n’ha fet bandera– de submergir-se en un dels 
grans versos de carrer, precisament el de la «llengua 
plena de verí..., llengua maleïda i perjura...» i altres 
facècies, si bé crec que en el fons el satisfeia per l’apel-
lació final del silenci, mutis dramàtic però finalment 
silenci. I d’aquesta nit en la qual en Ponç decidia donar 
ales a la seva veu, en quedarà per a la posteritat la seva 
invenció d’una magistral i tossuda dislèxia per a no-
menar l’últim home que carrega la creu: «....Aquest!: 
Cinereu...» Jo que he estat l’afortunat hereu d’aquest 
paper, prometo solemnement respectar sempre més 
aquesta singularitat, si bé potser em permetré alguna 
llicència. 
Una nit en què sembla que vulguem arrencar els mots 
de les entranyes de la terra i enviar-los a les fondàries 
del cel, de tan fort com és el crit, de tan forta la ràbia. I 
hem viscut intensament en els clams d’unes veus que 
s’estrellen en el cor de tots nosaltres i que sembla que 
vulguin trencar els cristalls d’aquell cel. I així sentim 
els esclats terribles de Caifàs, que semblen destinats 
a xocar amb l’impassibilitat de les estrelles, de tan 
lluny que arriben; també les sonoritats rotundes d’en 
Jacomet; la senzilla elegància d’en Quico Ferrer, que 
sembla buscar eternament el codi del vol dels ocells; la 
irònica versatilitat d’en Torrent; el to gregorià, delicat 
i sensible d’en Llach (J. M.); els versos exuberants, 
laberíntics i arriscats, quasi arqueològics, immobilit-
zats en una estructura recargolada i que ens deixen 
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embadalits i exhausts: els versos d’en Jordi Roca; la 
sensació alcaloide de la recitació d’en Marcó; l’apunt 
festiu d’en Martí; l’entrada en societat –per fi!– d’en 
Vadó; l’emergent gosadia de la pedrera, liderada per 
la velocitat escumosa d’en Vidal. Davant tota aquesta 
tempesta floral, en Ponç semblava proposar-nos una 
essència més íntima, una música teòrica, una petita 
melodia que s’ha de cantar en veu baixa i és més vin-
culada a les paraules que escalfen que a les declaracions 
massa estridents. 
I així t’acomiadaríem, Ponç: els jueus recordaran sem-
pre aquell gest amb què semblaves disposat a enterrar 
tresors que sabies que trobaria algú altre. Seguiràs com 
a pagès tossut, que sap que la natura està sempre de part 
de la imperfecció oculta i que per això no se n’acaba 
de fiar mai. Quan ens aixopluguem en els records, ens 
serà present la teva quieta i exacta figura. Perquè s’han 
acabat els cavalls dels camps, però en ells hi continua 
havent cavallers. 

JOSEP M. FARRÉ I MARTÍ

POST SCRIPTUM: L’Antoni i en Rossend es van apagar com un capvespre 
i se submergiren en l’hermètic destí de la mort. Seran perdurables perquè 
tots dos varen saber viure lliures en la seva virtut, i així l’un va mantenir el 
pa dionisíac que ens ha permès de no perdre l’exactitud vivíssima de l’espai 
on nasquérem i la permanent obsessió del retorn, i l’altre va salvar-nos 
de la mediocritat de l’existència, tot endolcint-nos amb els més gloriosos 
xuixos que hi ha hagut al món. Potser ells no creien en els miracles, vés a 
saber!, però el que sí que és clar és que hi confiaven i els feien possibles; 
per això van saber crear vivències que brollaven d’aquella font secreta on es 
conserva la memòria innocent i que permet que les històries siguin Història, 
i continuar anomenant les coses tal com són. Adéu siau, amics! Fem un 
petó als llavis de l’aire que se us va emportar cap al destí interminable. I 
us preguem que allà on sigueu –tant si el terra és de trèvol com si el teulat 
és d’estels–, robeu un altre cop una llum per a nosaltres i la deixeu caure, 
que ja hi serem per retrobar-la.




