ABU BAKR (1059-1126)


Abu Bakr At- Turtuixí -de qui s'ha dit que «la seua devoció era més gran que la seua ciència»- va ser un bon musulmà, un home sant. Dedicat des de xiquet a l'estudi, Abu Bakr va tenir savis mestres a Tortosa, com també a Saragossa, darrers centres al nord d'Al-Àndalus.
Nòmada d'esperit, At-Turtuixí va ser un pelegrí tota la vida, a la recerca constant de la saviesa. De la saviesa de Déu i, és clar, també de la dels homes. Ell dirà: «Quan vaig decidir marxar del meu país cap a Orient amb la intenció d'ampliar els sabers, no coneixia ni l'art del comerç, ni tampoc cap ofici del qual traure profit. Em preocupava molt, per tant, la partença. Així, em deia a mi mateix: "Si se m'acaben els recursos, ¿què faré?" La meua confiança més ferma era que, arribat el cas, em dedicaria a vigilar jardins per un sou i, de nit, m'ocuparia a estudiar les ciències.»
At-Turtuixí tenia vint-i-quatre anys quan abandonà Tortosa. En marxar, deixava endarrere la casa dels pares, com el cameller deixa l'oasi per seguir la caravana.
De Tortosa a Sicília, de Sicília a la Meca, de la Meca a Bagdad -«Bagdad era gran abans, ara amenaça ruïna»-; de Bagdad a Damasc, de Damasc a Jerusalem, de Jerusalem a Alexandria, d'Alexandria a la mort, l'únic paradís etern.
Abu Bakr, que va escriure un docte llibre de màximes morals titulat Llanterna dels prínceps, també va saber fer versos, d'un càlid alè humà, on dibuixà amb passió continguda la soledat de l'amor absent.
¿La soledat de l'exili? Molts van buscar millor sort per les pàtries primigènies dels avantpassats, on els llibres feien creure en mons millors; mons que només existien als mots.
Molts seran els viatgers fugitius, i At-Turtuixí un dels més doctes i dels més humils.
Tortosa anirà d'unes mans a unes altres, com una joiosa cassida o la més esmolada daga. El darrer any del segle xi, quan els homes dels turbants ocupaven la ciutat de l'Ebre,
els croats entraven a Jerusalem, la ciutat santa. ¿Recordava Abu Bakr la seua petita pàtria mentre fugia a Egipte, a trobar el destí final de tot home?

Les aranyes ja teixeixen sobre ell l'etern sudari. 
Heus-ne ací els sepulcres. Allà els jardins i els alcàssers. 
Sàpies, doncs, que, d'allò que prens, te'n fas deutor.

De la vida d'Abu Bakr vora el Nil, les cròniques en conten algun detall, digne d'una santa conducta com la seua, com ara que es procurava el pa, l'aigua i la llenya necessaris per a menjar, que donava lliçons sense cobrar res a canvi, i que es casà amb una devota viuda amb un fill que el va voler matar i al qual ell perdonà.
Va ser soterrat amb la mateixa pellissa amb què va eixir de ca seua, diuen.
No tornaria mai a la llar d'on un matí a l'alba va fugir com qui fuig del fred acer.

				*  *  *

Sense parar recórrec el cel amb els meus ulls
per si de cas puc veure l'estel que mires tu.
Als rodamóns viatgers els demane insistent
si cap d'ells ha sentit el teu perfum lleuger.
Només mouen els vents, em plante cara a ells
per si el més lleu em du qualque mot que fos teu.
Furtiu esguarde aquells que trobe arreu arreu
per veure d'entreveure del teu bell rostre un tret.
Rodant camins amunt, sense meta ni rumb,
vaig buscant la cançó que em diga el nom volgut.
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