
114  CATALUNYA FRANCISCANA

Pare nostre, què n’és d’estrany el teu univers, quines
sorprenents sonoritats arrenca a l’arpa de la meva ànima.
Quantes meravelles en la superfície, dins les profunditats
i la rodonesa de la terra. Sense elles el món potser seria
molt més fàcil, però oh quant més pobre! L’aigua,
el foc, la pedra, els ocells i les flors, els rèptils
i els estels, una infinitat de criatures grans
i petites – i l’home que es reconeix en tot això.

Estrany, el temps que podem passar contemplant
un bosc, després un arbre d’aquest bosc, després
una branca d’aquest arbre, després una fulla d’aquesta
branca, després les nervadures d’aquesta fulla, mentre
les hores s’escolen al rellotge d’arena de l’ànima.

Estranya fascinació que s’experimenta davant el mar o
davant una gota de rosada, en comptar el temps per mil·lennis.
Es diu que a còpia d’espiar-te la ciència arriba
a penetrar alguns dels teus misteris.
Potser sí.

Per la meva part, jo crec que tots aquests colors, aquests
perfums, tot aquest moviment, i els cants dels ocells
i el silenci de les estrelles són un conte de fades que Tu
ens dónes per llegir i que cadascun interpreta a la seva manera.
Però Tu no tens cap secret, no ens amagues res.

Observo una ortiga. Quina gràcia de planta!
Per què s’arma amb punxes verinoses?
Quina pretensió té? A quina justícia aspira,
quin motiu té per enfrontar-se a mi,
a la Terra, al Sol?

Sí, per què l’ortiga? I per què el muguet,
la maduixera, la pomera, l’alzina? Poc importa
que un piqui i l’altre faci bona olor, poc importa
que siguin útils o nocius per a l’home. No, a mi justament
m’agradaria saber el perquè d’aquestes existències
indiferents les unes a les altres.
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Naixem: jo, el muguet, l’alzina;
respirem, ens estimem: jo, el muguet i
l’alzina. Després morim.

Per què hem nascut en el planeta Terra:
l’ortiga, el gessamí, la maduixera, l’alzina, l’ocell, el rèptil i jo?
Per què el plomall nevat del cigne?
Per què l’aigua, el vapor, el gel?
Per què els cristalls de neu o de sal?

El rossinyol canta al tardet, l’alosa de matí. Jo
els veig semblants a una gota de sol suspesa enlaire.  

I aquesta estranya criatura que desplaça sobre ses llargues
potes un tors cuirassat tot removent els seus llargs
mostatxos? Com necessito saber el seu nom!
També viu com jo. Ara i aquí. 
Som contemporanis. I si perdés una
de les seves sis potes? Doncs bé, ella patiria i ens
agermanaria el dolor. I si morís?
Ens agermanaria la mort. I aquest mascle que
corre rere la seva femella? També un germà que es
consumeix pels seus sentits abrusadors, que es perd
en l’huracà de la seva passió.

Però vet aquí una minúscula cosa verda, una formiga. 
Al costat d’ella jo faria figura de gegant. S’afanya,
s’afanya com si fugís d’un perill. Ella i jo
estem agermanats en la por al desconegut. 

I aquest vell noguer acoblat a la vinya jove?
Potser se l’estima i busca sota
terra fer-li passar la seva saba? La vinya
s’enreda entorn d’ell, el provoca amb els sarments,
però l’enganya: allà la tens unida a un altre
arbre per les seves arrels.

La ciència sap massa coses. Tant de bo per a ella.
Per a mi la teva veritat és el teu conte de fades: descobreixo
arreu les seves meravelles, tant al defora com al dedins
de mi. I al meu torn jo també em dic un conte, un conte
ben diferent del teu, Pare nostre.

Jo en sóc el principal personatge i no s’hi esdevé res sense mi.
Hi tinc tots els poders: puc veure sense mirar
o mirar sense veure o només veure el que em plau.
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Percebo una gota d’aigua: en faig un oceà.
Tu fas desaparèixer el sol rere d’un núvol? Ell brilla
per mi en tot el seu esclat. He posat unes ales a un
home: vet aquí que vola. He begut de la font de
l’infinit: s’ha estroncat. Sota un bri d’herba, me’n
vaig a estendre una tela per reposar a la seva ombra.
D’un gra de sorra en faig sorgir una copa de vi
centenari. M’escalfo en contacte amb una glacera.

Tu tens el teu conte de fades, Pare nostre, i jo el meu,
fins i tot si prenc del teu els principals elements.
Oh meravella, oh estrany poder aquest de viure uns
segles en l’espai d’un segon!
Gràcies, Pare nostre, d’haver-me donat una vida
eterna, gràcies d’haver-me permès fer-me present
pertot arreu alhora i de poder-ho animar tot amb el meu propi alè.
Gràcies perquè m’has iniciat en el misteri del teu conte de
fades.


