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Dos amics, dos jueus, proposem una nova modalitat 
en la secció, si se’ns permet; basada en aquest cas en 
l’intercanvi epistolar. No volem ajustar-nos a un clixé i 
desplegarem altres formats, més o menys intermitents, 
com són aquests retrats dialogats de personatges de la 
Processó.
 
D’en Llach (J. M.) a en Farré (J. M.)

Estimat amic,
Era a la vora del foc amb una gossa amiga que sempre 

em fa companyia, llegia el teu llibre i de cop he sentit la 
necessitat de parlar amb tu. Ja saps, Josep M., que domino 
més els silencis que les paraules: jo sóc totalment inútil per 
a l’afalagament, però vull opinar sobre El temps que ordena 
les paraules.

S’enganyarà el qui pensi que és un llibre que es dedica 
a reflectir petites històries i costums d’un poble de l’Em-
pordà: en realitat, sota tan humil aparença s’hi amaga un 
llibre de filosofia escrit en un prosa exquisida, a un pensa-
ment de la poesia. Amb tendresa, s’hi descriuen els humils 
(o no) personatges de Verges deambulant pels carrers pol-
sosos i immediatament assoleixen una dimensió universal 
i intemporal en la qual es descriu un passat que és vigent 
en el present i que també ho serà en el futur.

«Els que estem lluny d’aquesta terra vivim flotant en una 
enyorança permanent i conservem l’ànsia de tornar a tre-
pitjar-la sense poder abandonar mai del pensament la seva 
imatge». Quanta melangia compartida!; deixem parlar el 
silenci, com el dia del sopar dels jueus: us tinc al costat i 
gaudeixo de la nit amb la vostra presència sense demanar 
res més.

Per cert, jo també enyoro aquells temps en què desgra-
nàvem els versos amb la cadència del «pas lent». I els si-
lencis!, aquells silencis amb el timbal de protagonista, el 
murmuri, les olors i el fum de les torxes. Era un diàleg en 
vers que s’integrava en el misteri d’aquella nit. Recordaràs 
que estàvem a l’escena, de Pilat, asseguts a les escales del 
tablado, com correspon als jueus rasos. A la nostra esquer-
ra hi teníem un grup de dones de molta edat; jo les havia 
mirat algunes vegades sense donar-los cap transcendència, 
fins que tu les vares descobrir. Encara et recordo, nerviós, 
identificant cada una d’elles i comentant-m’ho emocionat. 
Vaig tornar-les a mirar amb el teus ulls, i tot seguit vaig 
girar la vista cap a la nostra dreta, on una nombrosa colla 
de nens molt petits, actors del Ram, asseguts a terra, ens 
observaven en silenci amb uns ulls com taronges i devo-
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rant pipes amb una habilitat increïble; eren els moments 
finals d’un assaig que havia estat llarg i la nit era freda. 
Uns i altres se sabien el text de memòria i eren allà com 
si fos la primera vegada, amb una atenció quasi reverent; 
llavors vaig recordar-me de la meva pregunta recurrent: 
Com hem estat capaços de fer una cosa així?, perquè una 
cosa és evident, com dirien els holandesos, «Déu ha fet el 
món, però la Processó de Verges l’han fet el vergelitans». Si 
hi ha algun miracle a la Processó de Verges és la seva pròpia 
existència. Com ha pogut sorgir d’un poble amb tantes 
limitacions una obra tan monumental? I em vares ajudar 
a iniciar el camí cap a la resposta: «La voluntat d’un poble 
unit per un somni.»

Hi ha una altra pregunta que em faig sovint: és la rela-
ció d’amistat tan especial que tenim els jueus. La resposta 
que tinc segurament és molt poc científica, però és la que 
sento: ens trobem una nit l’any per viure i avivar el somni, 
precisament aquella nit en què el núvol baixa i s’allarga 
sobre Verges, i esdevé tot confús el límit entre la realitat 
i la ficció, i el concepte del temps esdevé indesxifrable, 
els colors desapareixen i també les formes i llurs contorns: 
només queden els sentiments.

Una abraçada,
Josep M. Llach

D’en Farré (J. M.) a en Llach (J. M.)
Estimat Josep Maria,
Perdona que no contestés abans de forma àmplia, tal 

com es mereixen les teves paraules, sobretot les que hono-
ren el meu llibre. El temps, amic meu, potser ordena les 
paraules, però la seva manca les fa impossibles. I ací estic, 
iniciant amb tu aquesta vella història que tantes vegades 
ens havíem explicat sense haver-la viscut, una dimensió tí-
pica del somiatruites. No sé com ens en sortirem, però tal 
com som, com a mínim, ens inventarem una estrella, esca-
bellada i sola, i la seguirem errants, parafrasejant la Maria 
Mercè Marçal. En tot cas, potser si ens anem contant les 
nostres coses, ja començarem a realitzar-les.

Em pregunto a vegades per què a alguns ens agrada tant 
escriure sobre «el temps era temps», tant en el present com 
en el passat. No sé a tu, però a mi em passa el que deia 
Borges: «[...] las muchas líneas que un hombre escribe a lo 
largo del tiempo acaban por formar su retrato». És com si 
busqués l’acta notarial de la meva vida, que oscil·la des de 
les realitats més tangibles fins als somnis més cristal·lins. 
Les idees que em vénen a vegades són com un arbre: 

Diàlegs –i altres invents– entre dos jueus (de Verges)
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Aniràs amb la proa ben valenta,

la vela dolçament se  t’inflarà.

(Josep Maria de Sagarra)    

lentíssimes però precises i sempre 
exposades als records més potents. I 
sempre Verges, aquest paisatge comú 
tants anys allunyat de nosaltres; sempre 
Verges, com una obsessió càlida que no 
ens ha deixat mai perdre el nord d’on 
veníem i on acabem anant sempre i on 
segurament acabarem. Tàcit deia que la 
veneració creix amb la distància, i potser és això que ens 
provoca aquesta, com dius tu, «melangia compartida», 
aquesta màgica dolçor que fa pensar en velles enyorances.

Escric també per als qui mai no em llegiran. O per 
capturar per sempre imatges d’una fugacitat quasi imper-
ceptible, com la d’aquella dona que vola pel carrer com si 
anés a obrir les portes de la aurora. O potser per a aquells 
a qui vàrem estimar i que ja hem perdut; un estat d’ànim 
molt millor que no haver estimat mai. I, evidentment, 
escric per a persones com tu, homes d’elegant naturalitat, 
d’una esvelta i candorosa manera de ser, de pensar i de 
fer. Per a gent com tu –i d’altres que m’abelleixen– i per 
a tot el que em fa viu, escric.

Jo no em pregunto tant com tu com hem estat capaços 
de fer la Processó, els vergelitans. Qui coneix el curiós 
tremp d’aquest poble –sempre a la recerca de l’hedonis-
me, que estimula poderosament la seva voluntat– no 
s’estranyarà que s’exalti davant un repte que és escenari 
de les seves il·lusions. Guy de Maupassant deia que la 
felicitat està en la esperança. Jo hi afegiria més: i en el 
desig instintiu de preservar el que estimem; precisament 
per això tornem cada any a representar aquesta obra im-
placable, absorbent i terrible com és la Passió de Jesús de 
Natzaret, i detallem amb versos minuciosos i esfereïdors 
la conjura, la soledat de l’Hort, la infàmia del camí cap 
al Calvari, la mort, les tenebres, el silenci trencat pel ta-
bal de la Mort...I desprès ho il·luminem tot amb la di-
onisíaca Sopa: potser no som tan distints d’altres pobles 
que també tenen les seves passions. Crec fermament que, 
amb Verges, a tu i a mi ens passa que recollim els somnis 

amb una certa ingenuïtat, com quan 
portem una rosa a la mà. 

I sempre els jueus, potser perquè –i 
mai sigui tan ben trobat, rabí– fem nos-
tra la cita del Talmud –aquest codi dels 
jueus «veritables»– que diu que el món 
es troba desgraciadament a mercè del 
necis. I ens retrobem –entre altres mo-

tius, incloent-hi el pensament de desig– per conjurar-nos 
contra la impostura dels necis, dels qui mai no es despre-
nen del seu orgull i que sembla que passen revista als al-
tres, muntats en el cavall de la seva vanitat. Entre nosaltres: 
sabem que són tan presumits que es pensen que aquest 
escrit parla d’ells... I per això som «generosos en l’amis-
tat i tolerants amb la dissidència»1 . I vet aquí el veritable 
«sant sopar», barreig de «màgia, deliri i exuberància»2, on 
naveguem en les barques de l’alegria de retrobar-nos, per-
metent-nos només els naufragis que ens portin a platges 
on seguirem contemplant els paisatges comuns. Rodaran 
els cels i els dies, però passarà sempre l’aigua pel riu com el 
fil per l’agulla. I, entre el perfil del record, mai no perdrem 
les petjades robustes dels nostres amics. 

I quan tornis a la vora del foc, amb la teva gossa amiga, 
et semblarà veure allargades les ombres arrabassades dels 
jueus de Verges; somriuràs en pensar que la nostra vida 
potser és un himne quotidià que es renova cada dia. I no 
podràs evitar sentir-te com aquells nens de l’Hosanna, que 
al cel li diuen cel perquè és molt alt, mentre la cançó sona, 
cadenciosa, com una festa en els seus llavis.

Una forta abraçada,
Josep M. Farré

JOSEP M. FARRÉ I MARTÍ

1 Fragment extret del llibre El temps que ordena les paraules.
2 Fragment extret del llibre El temps que ordena les paraules.


