sant llorenç de guardiola,
monestir pels amants de la vida,
de la senzillesa,
del sol i la lluna,
del silenci i la pau,
del temps del res o del no res...
i ara us dic:
l’altre dia pensava:
que hem après a volar com ocells,
a nedar com a peixos,
però que no hem après
el senzill art de conviure
i estimar-nos junts com a germans i amics.
és una tasca pendent a fer ara i aquí
al nostre monestir.
avui, il·lusionats amb el
bell i amorós monestir,
tot celebrant
l’arribada de l’estiu,
quan les orenetes marxen
... precioses elles, i no paren mai de volar.....
i piula la merla i la carbonera,
i també els pardals, les mallerengues,
les garses, les tórtores
i algun tudó de collaret blau...
i el meu cor piula amb ells
i amb tots vosaltres...
... i les punxes del pins rajolets,
que envolten el nostre màgic monestir,
i que fan pessigolles al
cel blau, brillant i generós

al nostre cel d’estiu.
avui, ara i aquí, al monestir,
com a llegenda única,
veritable i universal,
que compta el temps que passa.
la ginesta que crema
i l’amor que sempre és viu:
donem, dons, la benvinguda a convivium
amb la nostra lluent programació
del festival d’estiu.
perquè,
convivium és cultura
la creativitat és cultura
la col·laboració és cultura
la convivència és cultura
la resistència és cultura
la felicitat és cultura
la pau és cultura
l’ètica crea i sosté la cultura
els ciutadans som cultura
la desigualtat ensorra la cultura
la corrupció és barbàrie
estimar és cultura
aquí compartim cultura
l’estiu és bon temps per la cultura
i per acabar, us dic:
que hem de creure i pensar
i pensar i creure:
que a l’estiu tota cuca viu
i ara un petó

i també una abraçada
visca convivium
i visca l’amor
i visca la cultura
visca el nostre monestir de sant llorenç….
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la llegenda del raig de sol que il·lumina el text
pau a la terra s’acompleix

