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Saps?, sempre parlem dels jueus –so-
bretot jo–, de la dansa que «se submer-
geix en la vaguetat eterna del espai i del 
temps»*, fins i tot dels manages, però 
poc –o mai– de les dones que fan la 
Processó. Fem un cant a l’arqueologia 
masculina i un simple esbós de la fe-
menina. La Samaritana acostuma a 
tenir més sort, almenys en els comentaris populars; té 
l’avantatge de ser la icona que trenca el vel d’inici de la 
Passió. Ovella o dona esgarriada, té aquesta fortuna. 

En el teatre de la memòria col·lectiva de la Proces-
só, les dones semblen ombres lleugeres. Sí, ja sé que la 
Passió i Mort de Jesús és una història fonamentalment 
d’homes. De fet, si les dones haguessin estat poderoses, 
segurament la resolució del drama esdevindria diferent, 
a excepció que haurien exercit el seu rol (directiu o po-
lític), com algunes encara fan: com abelles reines hipe-
radaptades al sistema masculí de manar, identificant-se 
amb els costums i hàbits d’aquesta estructura, per més 
que ho dissimulin amb actituds feministes. I no és que 
no surtin dones als evangelis: tu, Maria Magdalena i Sa-
lomé, la mateixa Samaritana i la Verònica, Marta i Ma-
ria, les viudes de Naïm i de Sarepta, un grup heteròclit 
de dones agraïdes per diversos favors rebuts, no sempre 
miraculosos, ans també de comprensió i perdó. Joana i 
Susanna s’hi afegeixen desprès de la unció; són dones 
que restaran lleials fins al final, enfront del massiu i ver-
gonyant abandó dels apòstols. 

Així, doncs, avui parlaré de tu, Mare, que des de sem-
pre havies après –potser en un jardí de flors senzilles– a 
mostrar els plecs més ocults de la teva ànima: estimaves 
els teus càlidament, fondament, sense requisits previs ni 
llargues exigències. En aquest sentit, haig de reconèixer 
que hi ha hagut fastuoses mares de Déu que hem cone-
gut al llarg dels Dijous Sants: des de l’expressiva, quasi 
extrema, Mercè Roviras, fins a l’actual Carme Majó, la 
seva filla, hem viscut variats registres per a representar-te, 
tots valuosos. A mi, però, m’ha impressionat fortament 
la figura de la Maite. És fàcil saber per què, ja que no 
és possible obviar que en la Primera Caiguda, en la teva 
sortida estel·lar, et significaves per una doble irradiació 
de missatges i mots, sons i tons, seguits del silenci im-
posat pel mentor de la creu (el molt verídic Pere Coll...) 
amb un vers d’una brutalitat extrema, no pel que diu 
sinó pels gestos que s’hi associen. La impressió ja la sa-
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beu: el Crist que transporta la creu és 
el seu fill biològic; és clar que, portat 
pel meu sentimentalisme habitual, 
potser exagero: una representació és 
una representació. Només tu saps la 
veritat. 

Entrem a la Placeta en un moment 
llargament esperat tot l’any; un amic 

meu afirma que aquell esclat contingut només és com-
parable a l’Entrada de Sant Fèlix de Vilafranca del Pene-
dès, marcada per una autèntica expansió de foc, dansa i 
equilibris castellers. Segons ell, a pesar d’ésser antitètics, 
el fan reaccionar amb la mateixa pell de gallina –ell deu 
saber per què–. Envoltats en la boira, portem el teu Fill, 
que conserva encara el front formós, emmarcat per uns 
cabells estranys i indòmits. Enmig de l’esbart de parau-
les i crits que recitem uns jueus excitats per la màgia de 
l’instant, des d’un racó emergeixes tu, al costat de les 
eternes i fidels Maries, que et contemplen com si els ha-
gués atrapat un nus de nit a la gola. Davant el llenguat-
ge vigorós, encès, dur i exacte dels saions, s’eleva el teu 
crit d’angoixa que sembla voler esbandir la tenebra: «Fill 
meu, fill de mes entranyes! [...] Un gran núvol de dolor 
entela els meus ulls. [...]». La delicada mà acarona aquell 
rostre. És el mateix que un dia vas mirar des de la porta, 
tot acomiadant aquell teu fill que portava l’esperança en 
els seus ulls foscos. Ara, tu ja saps que els somnis han 
perdut la batalla, a pesar que et demana que el deixis 
«[...] arribar al cap de ma tasca [...]». I vols allunyar la 
mort que s’anuncia amb un últim bes que guardaves; 
surt amb ardiment dels teus llavis, però no et deixen: 
retornen aquelles paoroses veus dels terribles jueus que 
semblen voler excavar un cabal per on passi el riu de 
la desolació. Et deixen el cor glaçat i pendent d’aquella 
terra on ara cau ell, sacsejat per uns homes sense pietat. 
Ni les paraules afectuoses de les Maries no poden evitar 
el patiment de veure aquell cos adolorit i abatut al qual 
acompanyen els adversaris, que opressivament li blasfe-
men en una dansa ritual i patètica. 

Ho reconec: m’agradaria saltar el guió i participar del 
consol amb paraules íntimes i xiuxiuejades, aquelles que 
es diuen de l’amor a l’amor, que arribessin al teu cor com 

«Stabat Mater»

Stabat Mater dolorosa

iuxta crucem lacrimosa,

dum pendebat Filius...

*J. M. Farré. El temps que ordena les paraules (2012). Siglan-
tana. Barcelona.
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una ploma suau. M’agra-
daria acompanyar-te en la 
teva soledat plena de pro-
montoris de tristesa. En 
aquesta nit en què les al-
tes estrelles romanen sen-
se resposta a l’angúnia, et 
demanaria de continuar al 
teu costat. Junts seguiríem 
el feixuc caminar dels seus 
peus despullats, que deixa-
rien una suau petjada, com 
un bes en el solc. Voldria 
que junts compartíssim el 
bell desig que la seva sang 
es fes flors que poguessis 
transitar i així alleugerar 
els teus fràgils peus. I vol-
dria també ser aire per aca-
ronar-te en aquest viatge 
tan infeliç.

Però no em puc perme-
tre aquestes debilitats: jo sóc un més dels botxins. Em 
limito, doncs, a girar-me i contemplar la teva bellesa 
pàl·lida i cisellada, acompanyada sempre per les teves 
companyes de tragèdia. I se sent, prima i distant enca-
ra, la delicada música de l’Stabat, ofegada per l’escàn-
dol dels manages i l’etern tabal, de so venerable i rigo-
rós, que anuncia l’estat de suspensió de la Dansa de la 
Mort. Deixa ombres tenebroses que ens acompanyen 
sense compassió en aquesta nit de negra infinitud, on 
ja ens comença a traspassar el glaç de la tragèdia immi-
nent, i que sembla anunciar el fred del sepulcre, el fred 
del no-res.

I tu segueixes, amb la teva dignitat: no vols dei-
xar abandonat aquell nen a qui explicaves la història 
dels ocells i com en ells s’apassiona la vida, s’aprima, 
s’acompleix i, en els cels, ella mateixa es canta. Vols 
transmetre-li la tendresa i et sembla que li arriba el teu 
alè a fi de recordar-li quan els dies eren tan vostres com 
el vostre pa o el vostre vi. Saps que les petites paraules 
a vegades duren com roques, i et sembla que si el se-
gueixes ell les sentirà, com si encara et poguessis cuidar 
d’ell. Perquè tu sempre has combatut pels teus, i has 
conservat el foc que voldries que escalfés el teu esti-
mat en aquest desert que ara travessa. I ara recordes el 
que li deies quan fugíeu a Egipte enmig de l’inhòspit 
paisatge: «Parlem-los, fill meu, a cau d’orella, als grans 
d’arena. Preguntem-los com van poder fer el desert, cos 
a cos, sense defallir [...]» 

I així arribes al Calvari, on Déu o els déus, vés a sa-

ber, semblen haver perdut les seves torxes. Orfe de llum, 
només l’il·lumina la resplendor de les que porten pocs 
saions. Però n’hi ha suficient perquè puguis veure clavat 
en la creu aquell cos despullat i ja sense temps. T’acomi-
ades, ets la mare que ha sobreviscut al fill al qual el destí 
se li escapa, enterrades les il·lusions i amb els somnis 
trencats. Vols besar les nafres, però només pots enviar els 
teus plors a l’amargura del buit. El consol de les llàgri-
mes dels qui t’acompanyen arriba dolçament a aquelles 
mans que es resisteixen a tocar l’aspra veritat: tot s’ha 
acabat. Així i tot, recites amb fermesa: «[...] i amb un 
himne celebreu la besada del Calvari que ara es donen 
terra i cel». I la música et respon: ressona l’Stabat Mater, 
i ara sí que ens acarona ben a prop aquell himne medi-
eval que van fer seu Palestrina, després Scarlatti, Boc-
cherini i l’esclat de Joseph Haydn. La que escoltem és 
anònima, i val més així, perquè tant hi fa de qui sigui: 
les veus volen acompanyar-te mentre acarones el teu fill, 
a qui no vols donar a la terra per mantenir per sempre la 
seva presència. Li ofereixes una llarga mirada protectora, 
mentre et sembla que tornes a desar a l’armari del teu 
cor aquell núvol tan menut que era el teu nen. 

I ara sí que ja et donaré la mà. Tinc dret a penedir-me, 
encara que sigui sense vers a cop de càsting. I mirarem el 
cel junts, on «inventarem una estrella, escabellada i sola, 
i la seguirem, errants» , mentre tornarem al mirall el ca-
laix de la nit. I en els coixins de la matinada la llum espe-
rarà ser creada per una ampla lluna que ja no combat...

JOSEP M. FARRÉ I MARTÍ




