
Psicologia recreativa

Compartirem històries
i esperances

A totes les Bertes del món, 
perquè no perdin mai el coratge.

Vaig fer el viatge amb en Miquel *  
–tan prudent, tan senzill en la seva 
saviesa– i la Conxita *,  un sumptuós 
regal en el meu magatzem d’amics. 
Els havia enredat en la meva cabò-
ria dels «Diàlegs sobre el comportament humà», una 
benvolguda aventura que comparteixo amb els paisans 
de Verges, però sobretot amb aquesta dama balsàmica 
que torna factibles les incerteses del destí, l’Esperança 
Clotas. De poques paraules, amb un somriure senzill i 
ple de bellesa, ella és la qui ha fet possible que hàgim ar-
ribat tan lluny, amb el sòlid costat que li fa l’home més 
genèticament correcte que conec, en Quico Ferrer. Cal 
dir que l’ajut d’en Liso, aquest etern manaja amb tant 
vent a la flauta, és molt ben rebut. Els explicava tot això 
mentre reflexionava sobre per què ho havien deixat tot 
i m’acompanyaven en aquesta peripècia. Potser perquè 
–amb les nostres clares diferències– compartim la 
substància dels apassionats: l’optimisme més o menys 
lúcid i la creença quasi angelical que l’entusiasme és 
el secret de la felicitat i el benestar. Els nostres camins 
personals i professionals fa temps que varen travessar 
el pont dels sospirs i ara convergeixen en les tangibles 
realitats d’aquesta relació en procés que és la persona 

humana, a la qual ens dediquem amb la confiança 
d’entendre les ombres i llums de les seves emocions, 
del seu temperament. 

Viatjàvem, doncs, contemplant la dolça i ondulant 
peresa del novembre, on sembla que el món s’aturi 
en una mena de silenci horitzontal. El color del 
paisatge, que només podíem sospitar en el capvespre 
inexorable, em recordava aquella frase de Pla sobre 
les tonalitats de la tardor: «Tot el paisatge cabria 
entre una gerra de mel i una ampolla de rom.» Era 
un novembre afinat per un llarg i generós estiuet de 
sant Martí; en Miquel i jo –ell de les realitats rurals 
de les Garrigues i jo ja sabeu d’on vinc i on acabaré– 
assenyalàvem a la Conxita els camps terrosos que 
ja gaudien de la solemne operació de sembrar. El 
temps immòbil feia com si l’aire s’encalmés en l’em-
parrat dels somnis, als quals sóc tan propici. Estava 
tan embadalit, que em va venir la cabòria que ni la 
tramuntana no trencaria les músiques d’aquell dia 
tan benigne en què tot semblava deturar-se, mentre 
esdevenia palpable la intensitat de l’arribada a aques-
ta geografia tan feta i treballada en què s’instal·la 
Verges. La nit llançava els seus estels des dels merlets 
celestials, transmutant la Placeta en un daurat espai 
on la pedra dansa amb la seva ombra. 

I vàrem començar. Conduïts pel verb expert de la 
Dra. Puig, vàrem debatre els matisos de la comunica-
ció pares-fills, però també per què molts adolescents 
s’acosten més als plaers del risc que no pas als seus 
inconvenients; vàrem parlar de com estan perfecta-
ment capacitats per a entendre la informació sobre 
els perills i les normes, si aquesta informació és veraç 
i els permet percebre els beneficis de conductes més 
segures; de com ensenyar-los el valor del compro-
mís i la identificació de les alarmes sense renunciar 
a la impopularitat de reglaments socials i familiars 
responsables. I vàrem reflexionar sobre la raó del 
fracàs dels programes d’intervenció tradicionals, a 
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pesar que, paradoxalment, els joves se senten prou 
vulnerables per a estar atents als perills. No hauríem 
d’oblidar mai que el procés seqüencial de maduració 
del cervell circula per l’ampla franja entre els cinc 
i els vint anys, i això pressuposa que abasta de ple 
les edats més compromeses de l’adolescència. En 
aquesta etapa evolutiva, el cervell és temerari i es 
debat entre el raonament lògic, la planificació de les 
accions i la temeritat que encara està notòriament 
implantada a les àrees cerebrals.

En aquest recinte de privilegi que encabeix 
l’enyorada escoleta –ara batejada emfàticament 
com a Sala Polivalent– vàrem viure l’assaig d’un 
diàleg apassionant entre pares, mestres, alumnes i 
fills. També hi havia alguns avis que trastejaven a 
les golfes dels anys i netejaven el vidre vell de les 
paraules, recordant potser els moments de la seva 
màgia adolescent; exhibien una encuriosida atenció, 
sense mots, conscients que al bulevard del món que 
passa la roda gira i les generacions continuen cercant 
sempre i dubten amb freqüència. Ells saben que els 
rius més profunds corren amb menys fressa; potser 
per això callaven, que hi ha vegades en què el silenci 
porta a la clarividència, i observaven, entre sorpresos 
i divertits, el triplet pares-mestres-fills (alumnes) 
convocats en un ritual fascinant de plenitud i força 
en què tots plegats sentíem l’anhel que les paraules 
ens ajudessin a comprendre la realitat i, si cal, com 
transformar-la. Xerràrem d’històries d’amor i sexe, 
de les drogues i de la cultura de la festa, de l’alcohol i 
dels temuts desplaçaments; també del «presentisme», 
aquesta actitud de viure fonamentalment el present, 
tan característica dels joves de totes les èpoques, 
que s’ha intensificat en els moments actuals, potser 
per la inseguretat de futur en què es troben un 73% 
dels joves de la nostra societat, i vàrem constatar el 
que ja intuíem: com valoren els grups i les relacions 
personals, però també la tolerància –que bé que 

sigui així! (la intolerància ens torna estúpids, de la 
mateixa manera que l’estupidesa ens torna intole-
rants)–, la solidaritat, la motivació i el fet de tenir 
bones relacions familiars (segons diversos i fiables 
estudis). També xerràvem de com ens hem instal·lat 
en la cultura del consum i de l’èxit, un obstacle per 
a la felicitat si es converteixen en obsessió.

I allà éreu vosaltres, els veritables protagonistes. 
Éreu poquets i al principi exhibíeu la plausible 
barreja de timidesa i un punt de deferència cap a 
l’aclaparadora majoria d’adults que us envoltava; 
hi assistíeu muts, alguns amb un senzill somriure 
elèctric. Aleshores vares aparèixer tu, alta i ben plan-
tada, amb uns ulls verds com l’esclat de les fulles i 
una bellesa de les que enamoren al seu pas. Amb el 
cap alt, exhibies orgull però també una suggeridora 
simplicitat del gest. Et vas aposentar al centre del 
silenci dels teus companys i vares sortir a la llum: 
paraules que transportaven la frescor i l’atreviment 
esperables, amb una estructura prou espavilada per 
a posar un marc al quadre coral que pintàvem entre 
tots; no hi ha intel·ligència sense llibertat de criteri, 
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i tu vares interpretar aquesta condició sense dubtes. 
Obries els ulls tan bonics que els déus t’han con-
cedit, com si volguessis concentrar la intensitat de 
la vida en cada mot; uns ulls que semblaven cercar 
una veritat que fos descriptible i comprensible. La 
sorprenent visualitat del teu verb ens recordava que 
formaves part dels joves escollits per la proesa del 
gran goig del futur; un futur –em deies desprès, 
a la sortida– que veieu incert per uns gestos que 
amplien la sensació de desconfiança i uns discursos 
que multipliquen les incredulitats generacionals 
sobre el funcionament del sistema, un sistema que 
sembla enderiat a convertir el globus terraqüi en un 
cadàver de proporcions inèdites, un cos que deixarà 
de respirar a causa de les nostres malifetes. 

No sé què hi ha cert o no en això del canvi climà-
tic –encara que em temo que és pitjor la pèrdua de 
la ruta lluminosa de la ecologia interior, quelcom 
que es veu massa sovint en el món que ens ha tocat 
viure–, però era balsàmic copsar l’entusiasme i sor-
prenent equilibri que destil·laves. Recordaré sempre 
el teu nom, Berta, la teva forma de mirar i l’esclat 
del somriure que amorosia el teu coratge. Que mai 
no el perdis, que continuïs pensant i actuant com 
una persona lliure. Prepara’t, estudia i no et deixis 
enganyar mai. Així podràs assolir el cim més alt dels 
teus somnis, que espero que no t’abandonin mai. 

També hi éreu vosaltres, mestres estimats; 
m’emocionen les meravelloses paraules que vàrem 
descobrir per primer cop d’altres mestres que tant 
estimàvem. Al llarg del diàleg, ens vàreu descobrir 
que educar és creure en la perfectibilitat humana, 
en la capacitat innata per a aprendre i en el desig 
de saber. Són tan commovedors, el vostre ànim i la 
vostra convicció que podem millorar-nos els uns 
als altres per mitjà del coneixement, que em vàreu 
recordar la dolcíssima carta d’Albert Camus –just 
després de ser nomenat premi Nobel de literatu-

ra– al seu mestre de primària i que em permeto de 
reproduir parcialment: «19 de novembre de 1957. 
Estimat Saint Germain. Vaig esperar que s’apagués 
la fressa d’aquests dies, abans de parlar-li de tot cor 
[...]; quan vaig saber la notícia, vaig pensar primer 
en la meva mare i desprès en vostè. Sense vostè [...], 
sense la seva ensenyança i el seu exemple, res d’això 
no hauria succeït [...]; els seus esforços, el seu treball 
i el generós cor que hi va posar continuen sempre 
vius en un dels seus petits alumnes. L’abraço amb 
totes les meves forces. Albert Camus.»

En una societat on imperen el culte a allò superfi-
cial, l’individualisme narcisista, la pèrdua de valors, la 
competència despietada i el deteriorament de les re-
lacions interpersonals, vosaltres continueu a la vostra 
aula, convertida en veritable metàfora social, intentant 
que a aquests vailets els neixin roses als dits. 

I així tornàrem tots tres, amb un silenci que no vo-
líem vulnerar. Fèiem recompte de les belles imatges 
que havíem viscut, de la claredat de vida que havíem 
sentit, dels misteris secrets que se’ns havien revelat, 
de les èpoques incertes que ens seguiran. I en aquella 
calma sonàmbula, trencada només pel suau batec 
del motor, vàrem decidir que continuar és la millor 
perspectiva i que valia la pena haver viscut junts aquell 
dia; un dia en què no hi havia hagut adéus, sinó que 
era com un port en el qual havíem deixat àncora, un 
port en el qual ens havíem sentit, per l’afecte i per 
la raó, units a vosaltres, la bona gent que ens havíeu 
acompanyat, i sobretot amb les Bertes que ens havien 
emocionat. 

I ja per sempre més, encara que siguem lluny els uns 
dels altres, compartirem històries i esperances. 

JOSEP M. FARRÉ I MARTÍ
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