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“Bona nit tingam, Reis Mags” 
 
 

Encara roda novembre, però, jo, no vull fer 
tard. He dit “bona nit”, pel fet de que escric, res-
tringit a mitja llum; doncs tot ho veig de costat...i, 
últimament, de reüll!. 

Disculpeu-me si no us tracte com reis ben-
volguts per tots; doncs no pretenc disfressar-me  
amb mentiroles trucades, ni al caliu de l’escalfor. 

Sabreu que, més de mig món, no té massa 
d’agrair-vos, perquè jamai contempleu que, la  
paraula de Déu, no és bastant per redimir-los... 
descarregant-los la creu. 

Sabeu que, el gran poder dels mercaders de 
la carpa, agrana cap a sa casa. Mes, si poder és 
voler i permetem que, al carrer, hi haja tanta dife-
rència...sembla que no remeiem el desori de la gent 
que va perdent l’esperança. Nosaltres, tan sols 
lluitem...per a que el tufet del fem...no penetre a 
nostra casa. 

No puc dir-vos “benvolguts” perquè sé que, 
tots, no us volen. I, a més a més, hi han menuts que, 
ni tan de prop com de lluny, al llarg de l’any...ni us 
recorden. 

La coenta realitat és evident i palpable, per 
les milanta vegades que he recordat si existiu...  
quan reclame algun joguet i, mon pare o ma mare, 
o els meus iaios, o els padrins, pretenen de fer-me 
creure que "això” m’ho han de duur els “reixos”, 
o Santaclaus, o les fades...o “Pérez”, el ratolí, que 
solament acudix si fas cara de panoli!. 
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Malgrat que la introducció, per demanar-
vos què vull, no us semble que tinga traça, com sé 
que, tampoc vosaltres, no teniu quasi gens clars 
tants encàrrecs i encomandes...pujaré al llom del 
cavall...o grimparé la façana de l’antic ajunta-
ment, per demanar, més que menys, pintures, tim-
bals, joguines...i un calaix ple de mentides, que em 
facen sentir content. 

Prengau nota, majestats, per si us pille des-
curats: Jo vull que em porteu, si us plau (però que 
us plaga, redell!), en primer lloc i amb les mires 
d’entonar les més antigues, un camió de nadales, 
amb pandereta i carraques, per incloure les moder-
nes;  un tractor d’amics i amigues, que em duren 
com les ortigues; una tartana de ganes, per endre-
çar sendes males; un vaixell de frigories, per 
amainar les manies; un tricicle trencacames...i un 
tramvia d’alegries.  

A més, si us cap al sarrió, m’agradaria, a 
muntó, que m’omplíreu la closquera de trellat i 
comprensió, per demanar, si més no, una milotxa 
pasqüera, que és l’únic que no tinc jo. 

Encara que em perjudica d’ésser bocamoll i 
honrat, no em trobe discriminat si, cada joc que 
s’adjudica, recala en qui ho necessita...descalç o 
descamisat. 

Dit açò, no em manca res. Però, si de cas 
restara alguna antiga pesseta pels raconets de la 
sàrria, d’on traieu tanta “mosqueta”, sapieu que, a 
ma casa, encara...no tenim cap d’episodi de “Mar-
cos” (i el mico “Amedio”), ni de les prades de 
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“Heidi”, ni dels de “l’Abeja Maya”, ni de “l’Auto-
pista al Cielo”, ni la Séquia de Mestalla. 

Després, ja amb la ploma escalfadeta i sos-
pitant que podeu, perquè brunyiu molts calés, hau-
reu de dur-me, també, un ruquet amb l’albardí, un 
gatet pel ratolí...i un dragonet pel mosquit, que el 
posaré a la paret. I dos caragols amb banyes. I un 
ocell que ens acompanye...més enllà de la tardor. 
Si potser, preferiria que fóra un canari groc. Què 
per això es diu canari...i no corb ni verderol!. 

No desitge que em porteu cap d’anell més, 
ni proteste; doncs, res no em cap, ja, a ma casa. I, 
per al meu germanet, tampoc us demane massa: 
que cresca fort i sanet...i no ens torne carabassa, 
com quan jo era xicotet. Vos, ja sabeu que li sobra 
amb tot el que va heretant...i les propines que aga-
fa, boquejant i gatejant...pel corral i per la casa. 

De bicicletes m’estic ben servit i saturat per 
al restant d’aquest segle, amb les “bicis” dels 
amics, els pares dels quals, afermen, que no engen- 
draran més fills...si no es clivella el pessebre. Ne’n 
tinc dels cosins, ne’n tinc de  mon pare, ne’n tinc  
de mon iaio...i les que enguany vaig a rebre, sense 
comprar-me’n, a mí, ni un pedal per estrenar-lo. 

Vull disculpar-me, de cor, per si us he fet la 
punyeta, demanant-vos corfes d’ous. Així, per des-
agreujar-vos, prepararé unes anous, que penjaré a 
la finestra del migdia, cara el sol, que és per on 
passa la lluna, tant diürna com nocturna, fent per 
la nit de cresol. I un grapat de garrofetes, com 
l’arrop i talladetes, per al camell o l’aqueta; doncs 
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no ens cobren altre sou, encara que igual ens cou, 
perquè els paguem de bestreta!. 
           Rebeu una forta abraçada, de part meua i, 
també, del meu germanet Francesc...que encara no 
menja llengua.                                ........................... 

                                              
Postdata: 
 
Si de cas veniu en tren, 
tingau en compte que estem 
en poble de via fèrria, 
amb dos carrils paral.lels, 
que us duran, probablement, 
més o menys...a mitjan serra. 
 
Si haveu pensat en baixar 
més propet del municipi, 
obriu l’ull des del principi. 
Doncs podeu aprofitar 
del barranquet, el fangar... 
que esmorteirà el precipici. 
 
Com que no sé si vindreu 
per terra, per mar, per l’aire... 
quan aterreu al meu poble, 
ja sabeu que, el meu corral, 
rebrà satisfet, si cal, 
tot l’equipatge que us sobre. 
 
Amb les inquietuds de sempre, 
us espera...Mario Werther. 

           ...............................................(11/2006)......... 


