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I

Veniu a fer l’homenatge:
desfeu turó, torrent, platja...
No som res més que el bestiar
que els rocs cuiden per demà.

Aquests cercles que veieu
no són cercles quotidians.
Són record del què era abans
una vida que oblideu.

Obertes de bat a bat
a Síria les portes miren,
on els camps de blat inflat
per primer cop esclafiren;
on els degans animals,
pasturant pels caminals,
deixaren bosc per alfals
i l’Eufrates pels corrals.

Aquests passadissos corbs
(abandonats laberints 
per minotaures capats)
són espais de laïcitats,
no-violents i tolerants,
trinxeres pels cabdills orbs.

Compartir el món ens implica.
Mestre Ramon ja ens ho deia:
«Àsia, nostra Europa i Àfrica!»
(Amèrica encara jeia).
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II

Tota aquesta bella zona
és ben plena de tancats
romputs a trets per la fona
d’antics ciclops oblidats.

Rondalles poc recitades,
històries del Neolític.
(Quan ovelles esgarriades
feien aquí el seu bram crític.)

Tot sorgeix d’aquest paisatge,
neix de pedra del voltant.
Els colors (aquest miratge
que veieu aquí ballant)
són l’essència del record.
És l’ossada d’un temps sord.

La llicorella, tan fosca,
l’antic cor li protegeix, 
el roig del conglomerat
ben de prop el persegueix.
I la blanca al seu costat,
de calcària clou la rosca.

Si escoltem l’ocell que piula
i la pedra que ens reviu,
en rescatarem la història
i aquest jorn serà joliu.

Orbitant la pedra seca
recordem Jerusalem.
I també emulem la Meca
d’uns germans que coneixem.

El diàleg sempre ens manca
i és que aquí les fes són dues:
pau i treva fem avui!
Tot l’odi volem dormir,
de sivina sembrar cues
i entrar tothom dins la tanca.

Dia a dia viurà a Begues,
un monument especial:
far històric de les costes,
del Garraf resum total.
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III

La tradició no envelleix
ni ens ha tancat mai les portes;
segle a segle es repeteix
i renova fulles mortes.

És la vida circular 
i rodó l’astre que ens mira;
concèntrics hem de remar
els corders enviats a fira.

Tríada de tradicions
corre per les nostres sangs:
musulmans, jueus, cristians
encerclats per pedra viva.

És el cant de la sivina
allò que ens ha unit aquí,
quasi la brisa és divina
i el vent no vol pas dormir.

Aquests murs de pedra seca
fan el dia menys funest,
només cal que fem un gest
i tothom, veloç, s’hi aixeca.

Aquests cercles que veieu
no són cercles quotidians.
Són record del què era abans
una vida que oblideu.

Veniu a fer l’homenatge:
desfeu turó, torrent, platja...
No som res més que el bestiar
que els rocs cuiden per demà.
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