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Som tot. I res. La nit, el plor, la por; el sol, la llum, el vent. Som Déu, i fe, i dol, i cel; i 
som carn, i sang, i cos, i fel. Som el verb, la veu, el clam, el crit. I som —ai!— el buit, 
la calç, el fred, la mort. Ho som tot. I res no som. 
 
Som la nit. És la nit! Per fi! Foc. Llum. Mar. So. Cel. Llamps. Fum. Trons. «Dus la 
mà», dius. «Pren la mà; pren les dos mans», dic jo. «Véns amb mi?», fas tu. «Vaig amb 
tu: fins al res, fins al tot.». I hi vaig, com mai, amb el cor nu. 
 
Un tro. Dos trons. Tres trons. Més trons. I més, i més, i més. Molts més trons! Més de 
mil trons. I mil trons més. El cel es fa mar. I la mar creix i es vist de llum. De llum i de 
nit: de nit que veu i creu, que rau i plau, que mou i cou; que riu i viu. Oh! Foc que va i 
ve, que brum i bruny: que fen el cel per tu i per mi; per la pau del món; per la clau del 
pany del temps; per la flor del mal i del bé. Un cel ple de focs! Foc d’or i foc d’art. Foc 
blanc, i cru, i beix. Foc groc, i blau, i verd, i roig. Or de llei, art de mags; blanc de neu, 
cru de fris, beix de qüern; groc de mill, blau de glast, verd de pins, roig de llar. Foc. 
Foc, foc i més foc. Foc al cel, foc a la mar, foc al cor; foc al foc. 
  
«Et vull», em vas dir, com en un psalm laic. «Jo et vull més, a tu.» I es va fer un rall de 
giny, un riu de sort, un far de goig dins dels teus ulls. «Et vull», em dius, molt baix —
ball suau dels dos mots, com en un vals. «Sóc jo qui et vol a tu.» I tot és clar, i pur, i net, 
i llis, i bell, i nou. Per tu. Per mi. Per mor dels dos.    
 
Sí: és la gran nit! La nit del foc, la llum, el mar, el so, el cel, els llamps, el fum, els 
trons. Si véns amb mi, un dolç pler bull dins de mi: de cap a peus, de braç a braç, de pit 
a pit. Quan vaig amb tu, sent el cant dels elfs i un vol de gaigs blaus; un poc de risc, un 
deix de jazz i un bri de mel em fan niu per dins, a frec del cor. 
 
Junts som el sud i el nord; el pont i el port; el rem i el rent; el rusc i el rumb; el cos, la 
ment, el cell. Som el brot de març, la flor de maig, el fruit de juny; el pa i la sal, el vi i la 
set, el torn i el fang; el cau cert i breu on jau el tremp de tots els déus. 
 
Som tot. I res. La nit, el plor, la por; el sol, la llum, el vent. Som Déu, i fe, i dol, i cel; i 
som carn, i sang, i cos, i fel. Som el verb, la veu, el clam, el crit. I som el buit, la calç, el 
fred, la mort. Ho som tot. I res no som. Focs. 
 
Res. Tot. 


