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Lema:   La Tabarreta 

 

(Paròdia en parsimònia de Tia Pepeta) 

 

 

 

 

Carta tricapciosa d’una financera, 

un poc “sandunguera”; 

a una partícip d’un Pla de Pensió, 

d’escagarrussó. 

Que mai pogué entendre de cap de manera, 

en sa capçalera, 

cóm se li arrugava i es posava sema, 

sense remissió... 

bossa i bitlletera...per un sacsejó. 
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“Dedicatòria” 

 

 

 

 

Adéu a un Pla de Pensió, 

que m’inspirà esta versió... 

tal qual llarga i cadenciosa. 

I, l’he escrit en versiprosa, 

pensant en l’entropessó, 

que fou tota una lliçó... 

maquiavèlica-enginyosa. 
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“Motiu de la Carta” 

 

 

 

 

 

Se li va ocórrer a la pobra dona, 

plantejar-se un dubte sobre la pensió. 

I, ja no va tenir cap d’hora gens bona, 

ni alcançà a comprendre de qué li parlava, 

aquell que es gastava tanta explicació. 
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“L a   C a r t a” 

 

 

Moltvolguda senyora Pepa: 

Done al quefer una treva... 

i traga, si te al foc, l’oli; 

prenga cadira i atenga... 

que hem d’exposar-li l’arenga, 

d’un endemoniat desori. 

...... 

No sabem per on mamprendre, 

però ho emprendrem com sempre: 

posant cara beneïda; 

i col.locant-li una brida 

per a que no ens se desboque... 

quan escolte l’aclarida. 

...... 

Sóm sabedors que al seu poble, 

vosté es l’ànima més tendra. 

Mes, no oblidem que el seu home, 

que no ens aguanta la llanda, 

té l’enteniment més pobre... 

i la corretja menys llarga. 
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Lo ben cert, siga com siga, 

és que, en alguna versió, 

li hem de fer l’explicació 

d’aquest motiu de fatiga, 

que la deixarà pansida... 

quan rebra l’esbatussó. 
 

...... 
 

Es el cas que, la Pensió, 

que amb recelet il.lusori 

heu confiat al gori-gori 

d’una participació, 

per a la jubilació... 

de projecte estrafolari... 

tan recuperable com insostenible!. 
 

...... 
 

La qual amortització, 

per la minva d’atenció, 

va perdent els imperdibles; 

cómoda i refiada 

la teniu depositada 

al caliu malefactor... 

d’un enfilall de pamplines. 
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La nostra xarxa de xarxes, 

amb la pròpia envergadura 

que, a pinyó fix, sense marxes, 

volàtilment, sense cura, 

us embarcà en l’aventura... 

de les quals desavantatges, 

ja us llagrimejeu, 

pregant-li un miracle a Déu... 

 

...... 

 

Us oferix, actualment, 

la gran possibilitat 

de renovar la il.lusió 

del Pla de Jubilació... 

buscant-li els tres peus al gat. 

 

...... 

 

I encarrilant-la, això sí, 

de cara a un millor destí... 

potser d’interessos nostres; 

que, resumint, no són altres, 

més que poar...cap ací. 
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I es tracta en esta ocasió 

d’una feble i maltractada, 

molt suada i meritada 

amarga dispensació. 

...... 

Condemnada, de totes-totes, 

amb les rectes i amb les tortes, 

a augmentar el sofriment 

que ens portarà, obviament, 

la caiguda depressiva; 

que serà derivativa 

quan digam que els dinerets... 

prompte faràn coll de figa. 

...... 

La sàvia legislació 

ha introduït, recentment, 

per al nou repartiment, 

tot un espolsó de minores 

alleugeraes; 

que, en els plans d’aportacions 

desconsolidaes, 

us permetràn sagramentar 

les màximes condicions 

més cobdiciaes........ 
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Amb totes les beatificacions, 

en acabar, 

que la vostra peculiar candidesa 

us reportarà...a no molt tardar. 

...... 

En concret, per cada any, 

passat dels cinquanta i dos, 

treballat o passetjat, 

entre sospirs i dolors... 

...... 

En faenes reposades, 

mig a ull o calculades... 

...... 

D’escassa qualificació, 

ni econòmica ni humana; 

emprats o desocupats, 

diumenges o entre setmana... 

...... 

Podreu fer bifurcació, 

més o menys addicional, 

fora del límit legal... 

sempre que us done la gana!. 
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Fet, que permet camuflar 

fins la flaca temptació 

malversada, equivalent 

al doble de la meitat 

d’una dècima de terç, 

elevat a la manco tres... 

d’allò que, tímidament, 

pecatós i fraudulent, 

pensàveu estalviar-vos 

sens, a penes, sofocar-vos, 

ni sentir-vos gens dolents... 

ni tenir previst tornar-los. 

 

...... 

 

Es clar, que estarà vedat 

per als menors...de butxaca, 

mancats de liquiditat; 

i també per als adults, 

no menys ganduls, 

aficcionats a passar 

per l’estampa de “Varetta”; 

o, amb inclinació a cascar... 

recomptant-li dents i pels 

a la sofrida burreta. 
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D’aquesta manera, els vostres hereus, 

podràn recollir de vostra despresa, 

alguna relíquia i un parell de creus... 

dos o tres promeses i alguna sorpresa. 

...... 

Desempenyorant, sempre que cole, 

les despeses noves (menudes?), 

pels conceptes enigmàtics 

de pelaes o peludes. 

...... 

Tals com: descuits... 

amb falta de picardies. 

Intimidacions... 

amb sobra de tropel.lies. 

Arbitrarietats... 

de les juntes de govern. 

Imposicions... 

tan inclements com l’infern. 

Normatives abusives. 

Injustícies pervertides. 

Sacsejaes democràtiques. 

Pifiaes arrepentides. 

Saquejaments esporàdics... 
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I sabotatges, 

de la mateixa insignificança, 

amb uns metratges, 

medits amb vara, que a tots alcança. 
...... 

Independentment de l’origen 

dels sentiments amagats; 

i del destí que li doneu 

als estalvis alliberats, 

als dividends fugitius... 

i als impostos escamotejats. 
...... 

Per aquests motius, us recomanem 

que, en tot cas, racionalment, 

us serà de molt bon ús 

disposar d’algún recurs 

netament romàntic... 

que vos adobe la ment 

i no us resulte dolent. 

Net de ploriques i fàstigs!. 
...... 

Un retratet, per ejemple, 

antic, recollint cotó, 

us ajudarà, amuntó, 

per a fer el traguet ample... 

i morir d’escabussó. 
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També volem desaconsellar-vos, 

en el sentit de que no li deureu 

de guardar molta enyorança 

a les provisions que, 

amb tanta lleugeresa, 

ens haveu vingut confiant. 

 

...... 

 

No obstant, les haureu d’augmentar 

considerablement, 

per a que, el dia del Juí Final, 

al menys, que mos reste... 

algún solatget. 

 

...... 

 

Totes les carantoines 

que us puguen posar atovats, 

paladejeu-les... 

com si ja foren rebudes. 

Que no us pleguen descurats!. 
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Lo veritablement important 

és que se’n adoneu de que, 

els augments i els augmentats, 

degueu proveir-los, en avant, 

al capdavanter estil 

del “alçapilili”; 

que vol dir, en forma exclusiva 

d’euros irreversibles. 

...... 

Dels quals, us resultarà 

menys dolorós acomiadar-vos, 

si us feu l’ànim de profesar-los 

el mínim afecte, 

en el mateix acte... 

en que estigau amollant-los. 

...... 

Assignatura sempre dificultosa 

d’assimilar... 

indigesta al engulir; 

i conflictiva perquè xoca, 

de forma que se desboca, 

amb l’instint conservatiu. 

Com és natural!. 
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Ara, bé!: 

Es premissa irrenunciable, 

gairebé celestial, impermutable... 

que ens fà menester 

per a mantenir en auge 

els nostres plans d’enrotllament 

i espargiment; ja que, 

les diocesanes col.lectes, 

es sobreentenen del tot vitals, 

per a la bona marxa del país... 

de les coquetes d’anís... 

de la comunitat... 

del codonyat confitat... 

del pla de regadiu... 

de la menta o alçapiu... 

del parc mitològic... 

del versiprosa antològic... 

etecé...etecé...etecés.... 

Com ja comprendràn vostés!. 
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No oblideu nostre consell: 

“Si el vostre cabdal, teniu, 

fora d’aqueste caliu... 

este pla, trencabudells, 

no deixarà un pagell viu; 

i, sec, va a quedar-se el riu, 

per mancança d’afluents.... 

I, això, tindrà mal remei!”. 

...... 

Mireu que les necessitats 

són moltes; 

però, les ànsies...són més!. 

I, a més a més... 

gaudireu d’estalviar-vos 

lo vostre; 

perquè, per a vosaltres... 

no hi ha res!. 

...... 

Si no es trobeu convençuts... 

en la càbala de mostres, 

us assessorarem a gust... 

econòmicament, nostre. 
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En el bon sentit 

de la matafaula, 

que tergiversa 

tota paraula. 

I, amb un parell 

de furgadetes més, 

aprendreu el pro-rateig 

dels mal-versats dinerets. 

(Llibre absolutament legal, 

com ho és menester i cal). 

...... 

Vosté ha de tindre present, 

sobretot i abans que res, 

la nostra llei del embut: 

Ací...soterrem diners... 

i, el plor...va a fondo perdut!. 

Qué vol que li digam més...?. 

...... 

Les càndides càbales que s’haja fet, 

van a durar-li...manco que un pet. 

...... 

Mes, no s’aflitge per sa vellura. 

Molt pocs n’arriben amb la pell dura!. 
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Però aném a lo que anàvem, 

senyora Pepa de l’ànima; 

que hem de seguir informant-la 

i hem d’esbrinar a on quedàrem 

quan li xuplàrem l’alfarda. 

...... 

En la crúa realitat 

hi ha que comprendre... 

que tots tenim que sucar, 

cadascú en son propi art, 

d’èixe all i pebre. 

...... 

Convindrà aixina, per tant, 

que no s’arremate el suc... 

i que açò vaja endavant, 

per a que, gros o menut, 

tots prenguen la seva part. 

...... 

No mai ens perga confiança; 

més bé havem d’aconsellar-li, 

amb la millor desitjança, 

que no es dèixe caure l’ànim, 

i que revixca amb puixança. 
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No ens retire la mamella, 

ni mos vinga ranquejant-se, 

que vosté no s’ha fet vella; 

i encara és una femella... 

tendra per a jubilar-se!. 

 

...... 

 

Sàpia vosté, senyorona, 

que fà algún temps, 

des de cómoda poltrona 

i regnat sense corona, 

als més valents... 

cobravem dispesa, bona, 

per custodiar monedatge 

que els costava més que un tratge. 

I ells tan contents!. 

 

...... 

 

I, ara, senyora Josepa, 

ja ho veu vosté: ara, no ho fem... 

i no es que mos falte enveja!. 
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Menys encara, amb vosté, 

per ser vosté... 

i perquè tampoc ens dèixa!. 

...... 

I, fins i tot, vosté, a soletes, 

fà tisoretes!. 

Malgrat això, damunt es quèixa!. 

...... 

Sabem, en tendra conciència, 

que la seva audaç demanda, 

a compte, 

és motivada, naturalment, 

(quín dubte ens cap?), 

perquè és mancada i ho necessita, 

de sobte, 

com qualsevol mendicant. 

...... 

I, sap vosté, de paraula, 

que nosaltres la considerem, 

mentres quede romanent... 

si vosté no mos defrauda. 
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Tinga present, 

benfotuda senyora Pepita, 

que amb les pressións excessives, 

ens aixafa i ens repica, 

la pujada permanent... 

i les nostres perspectives, 

que van per altres derives... 

marxen en franc decrement. 

...... 

A més, el motiu és clar, 

i és ben senzill d’explicar!.: 

...... 

Hem pretés posar-li l’ull 

al vostre capitalet... 

per a deixar-vos tall net. 

Mes, per culpa del rebull 

propi del rapinyament, 

el progressiu increment 

encara es troba molt lluny 

d’alcançar el cent per cent. 

 

 



 22

Tenim tant a ón acudir 

i són tantes les demandes... 

per a entrar i per a eixir!. 

...... 

Hi han persones tan cremades, 

que entraren tan celestials... 

i se’n èixen...escamades!. 

...... 

Estem tan escarmentats 

de que mos dèixen mocats... 

quan afluixém les amarres!. 

...... 

Són tan plomats els pardals 

i tenen tan amples ales... 

per a arramblar els cabdals!. 

...... 

Que mai pots dormir-te en pau... 

per les plagues de piranyes, 

que et roseguen les castanyes... 

si no amarres...pany i clau!. 
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Ai, meravellosa senyora Pepona, 

amb tota la guerra que a voltes 

ens dona!. 

Si, moltes, ne’n tinguerem 

com la tenim a vosté... 

i ens foren manco infidels!. 

...... 

Però, no ho són, 

més-timada senyora nostra. 

I ben car que mos costa... 

i ben mal que mal, que mos dol, 

no poder endur-se a casa... 

tot lo que la vista alcança. 

Inclús la Lluna i el Sol... 

i el monedatge de caixa!. 

...... 

Estàn les lleis massa soltes 

per als interessos nostres!. 

Cadascú fà lo que vol; 

i hi ha cada caragol... 

furgant les butxaques vostres...!. 
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Suposem, per l’experiència 

d’egòlatra comminència 

i escruixidora fé, 

que haurà sospesat, al menys, 

la incommensurable intrepidesa 

que acapara el fet, consumat, 

de pertenyer a una insondable 

cavitat, financera, que jamai 

ha sofrit, en sons arques, 

l’esdeveniment d’una minva 

esglaiadisa. 

I, èixe luxe, benevolent, 

escamada senyora Pepa, 

comporta un cost, que a vosté, 

per ser vosté, només li’l 

repercutim en euros nous; 

i no l’obliguem a tornar-mos 

les cassoletes, ni samarretes; 

ni tampoc...els punts i comes, 

ni polseretes; ni els braçalets!. 

Ni altres despreses, que no bé 

al cas anomenar...però, també!. 
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No mos antulla que faci bé!. 

I, és convinent...a Santa Rita, 

no agraviar; 

que, si s’irrita, posa morrets, 

i ens fà plorar!. 

...... 

No és que ens preocupen 

els santorals; 

ni que ens torturen 

per les morals. 

...... 

Sinò que l’ètica del nostre ofici, 

quasi ens obliga... 

a fer-ho, aixina... 

sempre que ens xorre algún benefici, 

volguda amiga!. 
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Per altre costat, coneixedors 

com sóm de la seua debilesa, 

hem de felicitar-la efusivament, 

amb una miqueta de subtilesa 

i una molteta de retardament, 

pel commovedor motiu de que, 

des de 1.812, per lo que vosté 

ja sap (encara que no s’enrecorde), 

les Pepites soltes, 

paregudetes a vosté, 

passaren a considerar-se... 

Pepotes de tot dret. Pepotes, 

afermaes a un sorollós i atrevit 

pensament; 

lligat (això, sí) al emotiu 

sentiment...d’anar a més... 

de mes en mes. 

Molt participatiu i solidari... 

però, poc escatimat, i, per tant, 

gens estalviador, descofat... 

inmatur i estrafolari!. 

 

 

 

 



 27

Aquella moguda, increïblement, 

també ens bufava a favor del vent. 

...... 

Però fou amollar el gat 

per la font d’aquell canut, 

que es manifestava 

un poc massa estret... 

i un molt llarguerut. 

...... 

Fins i tot, ens deixà 

una entranyable nostàlgia, 

amb un contingut 

d’extraordinari mèrit, 

emprenyat de geni... 

i escàs de substància. 

...... 

Tot i que no va durar lo previst, 

(lo qual éra previsible), 

nosaltres, per ser mosatros, 

cel.lebrem les efemèrides 

per Sant Josep; 

a on cremem lo vostre 

més que lo nostre, per cert!. 
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I, per cert, ha de saber, 

desconfiada Pepeta, 

que, per març, també invertim... 

el temps i algún duro antic, 

en les mateixetes falles. 

...... 

Per lo que, ja de bestreta, 

alguna que altra falleta, 

on el càlcul sempre falla, 

es convertirà en metralla, 

engrossint nostra bosseta. 

...... 

I no sóm gens recelosos...!; 

però, si es terça l’assumpte, 

farem que se mos apunte 

gegants i ninots, inclosos. 

...... 

En este mercat, de fira... 

t’has de fer lloquet, com pugues: 

O, agafes bona cadira 

per a estar en les caigudes, 

o no proves les madures... 

només que pel punt de mira. 
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Díga-mos, puix, senyoreta, 

vosté que entén de cucanyes: 

...... 

De quí seràn les muntanyes...?; 

del que enfunda samarreta, 

o de cuques i alimanyes?. 

...... 

Quí tindrà més avantatges...?; 

el que estampa l’etiqueta, 

o el que confecciona tratges?. 

...... 

A quí li prendrem enveja...?; 

al que fabrica les traques, 

o al qui li pren a la metxa?. 

...... 

No sabém si mos ha entés...!. 

Vol que ho digam del revés?. 

...... 

El cas és que, en veritat, 

a vosté, Peporra... 

li’n toca una part. 

La seua sort, borda, 

bé li plena el pap!. 

 



 30

És vosté una dona... 

d’aquelles d’abans, 

que foren durs ossos 

per a rosegar; 

i que se guardaven 

els seus grossos mossos 

i bons llargs gavanys... 

en la recambreta, 

junt a l’escaleta, 

per al fred d’hivern. 
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Tampoc ignora vosté, 

(perquè és vosté...rosa fina, 

sabuda, truana i reflexiva), 

els enormes esforços 

que havem tingut que fer-fer, 

per a que aquella volcànica 

crescuda, passatgera, 

(la de 1.812, Pepitera!), 

es convertera... 

en avinguda permanentera; 

canalitzada al cap d’ací 

del nostre quasi immaculat 

corralet; en el que, a més 

de tenir-ho tot més propet, 

ens permet desviar el perill 

de que se mos vole el grill. 

...... 

Perquè vosté, també sap, 

que hi han grills molt voladors, 

que et fan brollar les suors... 

quan voletegen pel cap. 

...... 

Que li ho diguen a vosté... 

quàn senzillament caigué!. 
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En este joc, net o brut, 

qué més vullguerem nosaltres 

que complàure-mos les ganes 

de trèure-li tot el súc, 

fins a l’última goteta... 

i que vosté se quedara 

conformada i satisfeta 

mirant al Cel, tan a gust?. 

...... 

No és fàcil. I vosté ho sap, 

amb tota securetat!; 

perquè és vosté menudeta, 

malpensada...bandideta... 

i curullada de picardia. 

I no podem ensibornar-la, 

ni adobar...ni assaonar-la, 

tan “a agnés” com ens caldria!. 

...... 

Tampoc volem espantar-la, 

en cap de notícia amarga. 

...... 

Es que és vosté qui sorolla... 

i en lloc d’esbrinar, embrolla!. 
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No sabem per quín trellat 

es posa les mans al cap. 

...... 

Es que esperava altra gesta, 

al concloure aquesta festa?. 

...... 

Sap que sempre està queixant-se... 

de que el seu Pla és un desastre?. 

...... 

Vinga, ja, senyora Pepa... 

no mos porte tanta tecla!. 

...... 

No és éste el pla dels dijousos 

a on tota xurra té queixa...!. 

Ni és trellat que ens veja moixos 

al través d’aquesta reixa!. 

...... 

Mostre la cara contenta...!. 

Vosté, ni amb els morros rojos, 

aconseguirà endossar-mos 

ser xurra...ni ho aparenta!. 
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Tinga la metxeta llarga... 

i la llengüeta més curta; 

que aquell qui remou la guerra... 

sol, per lo qual, tenir culpa. 

 

...... 

 

La majoria d’edat, 

d’aquest Pla...desficaciat, 

s’adquirix als vintidós; 

i, vosté, s’ha descurat, 

en posar-li boç, al gos. 

Ara, està condicionat 

a l’arbitri tendenciós 

de qualsevol descrismat. 

 

...... 

 

Mire vosté, per a ón, 

ja no és tan descabellada 

la suspicàcia brollada 

i el mosqueig que, tot lo món, 

ens brinda, per ser com sóm... 

gent...“de pala foguejada”. 
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La seua mirada ens prova, 

cóm li trona la perola; 

cóm ens veu faginerosos, 

mentiders i cobdiciosos... 

i, cóm...no res la consola!. 

 

...... 

 

Ho acceptem sense melindre... 

doncs lo gros està per vindre!. 

Però, volem animar-la; 

i, per a reconfortar-la... 

la intentarem entretindre. 

 

...... 

 

Mes com vosté és tal qual tosca, 

i es posa més que menys “mosca”, 

haurà observat,  recentment, 

que nosaltres, cautament, 

l’hem mancat d’informació, 

sobre el seu Pla de Pensió, 

per privar-li avorriment... 

prevenint-li el sofocó. 
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Per  totes aquestes coses... 

i, algunes més, 

podem quedar com les roses, 

si, a més a més, 

aquests minuts que, avuí, 

esplèndids li concedim, 

comptant amb “don dinerin”... 

li’ls avaluem a vosté, 

per ser vosté, 

i perquè ésta és (i és natural), 

per excel.lència, 

la nostra màxima i terrenal 

extravagància... 

només com una fracció 

d’hora llarga...com una canya. 

 

...... 

 

Excluint l’estimació 

del per-supost relatiu 

a tercetes o quintetes, 

que ens caiguen dintre del niu... 

i no mos costen pessetes. 
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Si de cas...si de cas... 

hi afegirem l’iva, 

per a compensar la minva; 

ja que això és precís... 

per punyetes!. 

Des de l’any vuitanta i vuit, 

fins on la memòria arriba... 

ha d’omplir-mos el cafís!. 

Doncs no ha d’anar-se’n de buit, 

ni ha d’eixir-se’n de rosetes!. 

...... 

A més de tan regalada, 

m’estimada senyorota... 

si açò mos dura i no explota, 

li obsequiarem la tornada, 

si potser...ben remullada 

amb la botija i la bóta... 

...... 

Naturalment, passejada; 

sense cobrar-li per bruixa, 

ni per altre dret de cuixa... 

que no siga el de pernada. 
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Més que res, sàpiau vosté... 

per a fer-li d’ajuda, circulatòria!. 

I...míre, si cal, també... 

que no hi ha normativa, obligatòria!. 

 
...... 

 

A consells, sense diners... 

no hi ha qui mos xafe l’eix... 

 
...... 

 

Tinga obertes les antenes: 

ací, on estem, 

ens dediquem... 

a expolsar-mos els problemes. 

 
...... 

 

Óbriga el seny, 

i quan li apleguen les penes, 

pròpies del vell, 

cures la pell... 

i lligues les espardenyes!. 
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I, a tot açò, mitja amiga: 

A vosté, senyora, qué més li dona?. 

A vosté, Pepica, de qué li pica?. 

A vosté, matrona sense poltrona... 

...... 

En lloc de Pepita, que no llavora, 

deurien anomenar-la... 

ginesta, per lo que amarga. 

Siringa, per sofridora!. 

...... 

Amb lo que aguanta nostra matraca, 

dígamos: quí la consola?. 

Si s’ha llegit...“La Tabarreta”, 

fins a on es troba, vosté, Pepeta, 

no està de moda. 

Vosté, senyora...és un greu cas!. 

Una penyora... 

que mai pot cabre en lo cabàs!. 

...... 

A conseqüència d’esta immesura, 

per a premiar-la i motivar-la, 

i fumigar-la i reciclar-la, 

amb la indolència de la impostura... 
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Inclourem, 

en aquest obsequiós ofertori, 

implícitament meritori, 

per a vosté... 

exclusivament per a vosté, 

per ser vosté... 

i per càure-mos com ens convé, 

siga mentida o veritat... 

 

...... 

 

El vaticini, aventurat, 

d’una sàvia pitonissa, 

que lo per-vindre divisa, 

passant l’ull per un forat... 

que assevera un greu futur, 

llobregós...més que l’obscur, 

enormement insensat... 

i, lògicament, inmatur. 
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Però, no gens avorrit; 

perquè diuen els entessos, 

que sense abraços ni bessos... 

prompte vindrà l’esclafit. 

...... 

També ens contava 

esta pardala, 

que té una bola molt rodoneta 

que ens garantix... 

que cap de dona tira d’aixeta, 

per a fer pix. 

...... 

I no s’explica cóm pot fer falta 

un excusat... 

quan les reserves d’or i de plata 

ja l’han cagat!. 

...... 

Però...aném més a lo nostre, 

abans que mos caiga el sostre. 

...... 

Sospitem, molt sofrida 

senyora Josepina, 

que està pansida. 
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I, a sovintet, fent-se la molla, 

se li embarranca en la xolla 

algún dubtet, justificat, 

però poc net (més ofensiu 

que efectiu, per incomplet), 

sobre aquest fons que, 

com tan fons ho és... 

no ens dona res; 

i que, mosatros, 

desenfonsem a la inversa, 

sense remei. 

I, encara-encara...vosté 

s’extranya de la patranya...?. 

 

...... 

 

Molt natural!. 

Nosaltres, també es trobem 

mitjanament esglaiats... 

de que, vosté, se’n adone. 

I propel.lim els impossibles 

que són possibles, per a evitar 

que, desorientada, ens abandone. 
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Són tants butonis, muntant samboris, 

per tot lo món...“sin ton ni son”!. 

I són, als postres, gràcies a Déu... 

tan irrisoris...per tot arréu...!. 

...... 

I és que el gandul de berbena, 

que, casi tot ho prova... 

i, quasi res, no li queda... 

misèria ne’n troba prou més que pobrea!. 

Mes mai s’acovarda ni té el sant d’esquena!. 

...... 

En el seu cas...no hi ha ni això. 

Es dir que...no hi ha ni cas!. 

L’esbatussó vingué de pas. 

Vosté es pensava que era un filó?. 

Doncs...es trobà un pam de nas!. 

...... 

Si recompta, prudentment, 

tota la mitja, en conjunt... 

i repassa, per damunt, 

les dates de naixement... 
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Comprovarà, toixament, 

cóm el seu Pla no ha crescut... 

i, encara no s’ha perdut, 

perquè és un Pla permanent, 

de sàvia i d’enteniment... 

però...s’ha quedat menut!. 

...... 

Fíque-li més voluntat, 

i afegisca quantitat!. 

...... 

Contemple que, fins a huí, 

valorat al dia d’avuí, 

sense olorar quàn ni cóm, 

ha canviat el seu entorn. 

...... 

I disposa d’uns quants mitjos; 

i un bon grapat de capritxos!. 

...... 

Dels quals, abans no gaudia: 

ni una bata amb tirantet; 

ni falda...ni taconet... 

ni un passeig en patinet... 

ni un viatget en tramvia!. 
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Huí, té de tot...i més; 

perquè, a millor, 

ha mudat més de mig món: 

el de vosté. 

Inclús vosté... 

ha deixat de ésser menuda 

i menys grenyuda. 

I ja no és tan xicoteta, 

ni boniqueta... 

 

...... 

 

Com quan anava a costura, 

i fèia aquella postura... 

formant colla d’amiguetes, 

amb baverall de ratlletes... 

i un llacet en la cintura!. 

 

...... 

 

Amb els records que ens emana... 

per molt que ens pose galtetes... 

no es faça la desmenjada, 

que la sabem curullada... 

de flasquets i pinturetes!. 



 46

Se’n recorda del “comú” 

i del paper de “bambú”, 

o les corfes de panolla, 

que sons germans, u per u, 

l’usaven, tota la colla?. 

...... 

Ben segurs estem de que, 

aleshores, 

hi havien moltes mancanses 

que, ara, senyora Pepeta, 

casi totes són cobertes... 

gràcies a aquesta rendeta. 

...... 

Mostres més condescendent... 

i permetra, a bonament, 

esta incordiant punxadeta, 

del nostre escodrinyament: 

...... 

A que, en sa casa, inclús, 

hi ha W.C. de cadeneta... 

fins i tot per a fer ús?. 

...... 

A que ja fà més d’un any, 

que no utilitza l’invent, 

del “plexiglàs” transparent?. 
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A que també té un caixó, 

a on li diuen, a tothora, 

que no es mude de consola, 

perquè li “mola”, amuntó... 

lo que faràn a deshora?. 

...... 

Ai...beneïda senyora Pepita... 

d’euros en dansa...!. 

Tan maleïda pel seu senyor, 

q.p.m.m.e.s.c.descansa!. 

...... 

Disfruta vosté de tot: 

lo just...i lo innecessari!. 

I, per a nosaltres, 

té la gens bona costum 

d’escatimar-nos el cèntim. 

...... 

Que, per simple llei natural... 

i perquè pel seu pes se cau, 

no li deurien de coure... 

per no quedar-li’n!. 
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L’única dificultat que l’afecta, 

d’una manera directa, 

(i que mos cau “de perleta”), 

és que no té cap d’opció 

en pessigar, de bestreta, 

ni un euro, ni una pesseta... 

ni una antiga “aguileta”, 

d’aqueste robust caixó!. 

 

...... 

 

Si, de fet, vol comprovar-ho, 

no se prive d’intentar-ho; 

i, prompte, se’n adonarà 

de que fou prou més senzill 

el deixar-se engalipar 

pels dos guilopos de torn, 

(permanentment encauats 

a la boqueta del forn), 

que resquitar-se de la (ja menys) 

dubtosa llibertat dispositiva, 

que, melosament, la va enlluernar. 

Però es tornà restrictiva!. 
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Sempre ha segut... 

que, el peix més gros... 

s’ha berenat al menut!. 

...... 

S’ha demostrat que, florejant, 

s’ompli la sàrria, 

en manco ràbia que espigolant!. 

...... 

Tot lo món creu... 

menys assequible llegir un llibre... 

que espaterrar-se, 

front a una tele i créure’s lliure!. 

...... 

Vosté, Pepica, ho entén...?. 

Nosaltres, sí. Naturalment!. 

...... 

En aquestos enfilats, 

amb plànols cromatitzats, 

tal com ho és l’Iris... 

floreixen espavilats, 

sangoners i colobrats... 

que es xuplen fins a la bilis. 
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Prenga màxima atenció: 

Aquest Pla, en llòc de planícia, 

provocarà un soscavó, 

amb molta intenció i malícia; 

fent-li perdre la il.lusió... 

al panoli que s’inícia. 

...... 

Ací...on estém, fem lo que fem, 

perquè podém. 

Sóm en contacte, quelcom directe, 

amb la Natura. 

Que és la marota, que a voltes plora, 

perquè s’apura. 

...... 

Però es consola, quan se controla; 

i no té pressa...perquè està presa. 

Mes...no s’atura; i queda il.lesa, 

d’ànima clara...amb sang espessa. 

...... 

Al nostre trull no se li escapa 

ni una oliveta, ni un cabrerot; 

tot lo que es cull, cau en la trapa. 

Tota verema...cap en lo clot. 
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És un quefer que ens englotix, 

en veritat; 

en la qual tasca, 

tenim posats els cinc sentits, 

al resultat. 

...... 

Vosté...sabuda, intrèpida, 

voluntariosa i escamada 

senyora Pepa; dama d’honor 

i regina del fum...de son Pla, 

que s’esfuma en un púm, 

sap més que tots nosaltres, 

junts, de tot allò relacionat 

amb les gestes que li havem 

remembrat, sobre la vidorra 

antiga. 

...... 

Pero en la moderna, 

diga lo que diga, 

senyora Pepeta, 

està perdudeta... 

si no s’espavila!. 
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Els acudits que la enllumenen, 

li han d’acudir més de pressa; 

per a assolir repeixcar-los, 

a ser possible, en la represa. 

 

...... 

 

Ara, molt bé; 

poc hem de dir-li, 

a més a més. 

En un principi... 

ex-timada senyora Pepa, 

pretendiem no semblar-li, 

en lo que es puga, ninguna plepa; 

i no voliem enfastijar-la, 

ni turmentar-la, ni recordar-li... 

cóm li truquetgen la Pensioneta. 

 

...... 

 

És suposable, per lo que hem vist, 

que no ho havem aconseguit; 

doncs pareix ser que, quasi-quasi, 

i sense el quasi, fent la punyeta 

i “La Tabarreta”, s’ha fet de nit. 
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Tampoc pensavem fótre-la aixina, 

fent-li fugina, 

ni ratejar-li blat ni farina. 
 

...... 
 

Però, ja ho veu vosté 

lo que ha passat. 

Ja veu, també, 

cóm està el món 

per tot arréu... 

i per com sóm: 

Tot un forat... 

i un esgarró... 

sense trellat!. 
 

...... 
 

A les contínues i alimentaes 

desavinences, 

entre uns i altres... 

se li acumulen, senyora nostra, 

encarrilaes, 

les nostres trampes. 

Que no són altres... 

que sense metxa ni polvoreta, 

fabricar traques!. 
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Ja sap vosté, 

més-timada senyoreta, 

que ésser discreta... 

l’obliga a guardar la dreta. 

...... 

També és un fet, 

que, tort o dret, 

siga grossa o menudeta, 

tota pedra fà paret. 

...... 

Vosté, la porta, fins la comporta; 

i, reduïr-la, desengrossir-la... 

o, lapidar-la, és cosa nostra!. 

...... 

Tenim l’especialitat; 

vosté ja ho sap. 

Si pensava pessigar-la, 

o, arramassar-la... 

ja s’ho pot trèure del cap!. 

...... 

A vosté, senyora, per ser qui és, 

i no ser més, ja no l’importa... 

potser que res!. 

 



 55

Ja se’n pot anar a casa... 

a espolsar la desconfiança. 

...... 

I, díga-li al seu marit... 

que no estrene cap de crit. 

...... 

No cal que vinguen d’Almansa, 

a esbrinar...lo que està vist: 

Per a partir, no hi ha massa... 

perquè...ja s’ha repartit!. 

...... 

No ha valgut la pena, el temps, 

que us havem dedicat; 

ni esteu vosaltres contents, 

ni els nostres desvetlaments, 

no res...li han aprofitat. 

...... 

Amb totes les picoretes, 

que vosté sent en lo cor... 

no ens envie a fer punyetes; 

perquè en qüestió de pessetes... 

no hi ha res que ens faci por!. 
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Esta història és pareguda, 

a la famosa del blat; 

que no feu falta moguda, 

ni es va pagar la moltura... 

perquè...perquè...perquè... 

Per què penseu que serà?. 

...... 

Us hem donat mig resolta, 

la qüestió del testament; 

ja que, si no hi ha forment... 

no es calfareu la cabota!. 

...... 

No mai...ens oblidareu... 

encara que el temps alívia!. 

Mes, sempre que ens recordéu, 

posareu els ulls en Déu... 

i, el pensament... 

en algú d’esta família!. 

...... 

I, ara, volem replegar-mos, 

brindant-vos consolació: 

Abanda...d’arruïnar-vos, 

us estimem...un muntó!. 
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No ens vingau arrossegant-vos, 

ni ens verifiqueu romanços... 

de la vostra situació. 

Mosatros...cobrem, “a plausos”, 

el servei de soquejar-vos... 

amb tota la precaució. 

Deixeu de ploriquejar-mos... 

que, açò...no té solució!. 
 

...... 
 

Pel seu compte, el director, 

us farà l’explicació. 

I, us donarà orientació... 

sense adeudar-vos favor. 
 

...... 
 

Amb la inseguressa de si ens haureu sabut entendre, us 

recomanem amb l’ànima bonancenca, que tingau en 

compte (nostre, obviament) tot euro aquell, que, caiga 

d’on caiga en lo mornell, no hajau pensat, encara, que fer 

amb éll. 

Absteniu-se de posar-vos llandosos...i no aporteu el clàssic 

xanguet. 

Agur...i mut!. Que estiuejeu ben a gust!. 
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“Missiva del Director” 

 

 

Moltsofrida senyoreta: 

Em permet quatre lletretes?. 

Gràcies, senyora Pepeta!. 

Les procuraré curtetes... 
 

...... 
 

Com vosté sap, amigueta, 

des de l’any noranta i set, 

cada dia està més verd, 

son Pla de la Pensioneta. 

I, en veritat, Pepiteta... 

no sé cóm ho ha soportat!. 
 

...... 
 

Vosté, encara no ha pensat, 

que, fins l’última “aguileta”, 

ens l’hem fotut, de bestreta... 

i la cagà l’any passat... 

junt a la pobra pesseta?. 

El volantí és...descarat!. 
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Jo, que soc el més culpable, 

d’aquest desfalc, inefable, 

vuic aportar l’opinió... 

sobre el Pla d’esta qüestió: 

Trobe, que és recomanable, 

subscriure un Pla milionable, 

que augmente l’aportació... 

i es mantinga...inexpugnable!. 

 

...... 

 

I, al seu marit, pobre i sort, 

mescla de rella i de suro, 

díga-li que, per favor, 

no mos pegue ningún bot... 

i que empine el catxerulo!. 

Pense que, quan no hi ha un duro, 

de dalt, ens pot caure tot... 

Fins les xufes...i algún burro!. 
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“Desengany gemegat” 
 
 

No sé si us he referit, 

el penúltim acudit. 
 

La senyà Pepa tenia un marit, 

que poques voltes en l’oratòria, 

potser que mai, s’havia distinguit. 

Però, enfuriat, al llegir la història, 

và trèure vena loquacitòria... 

soltant, de sobte, aquest bramit: 
 

Me casu en Rèus!. I els euros mèus?. 

 

Si que m’has boixat, morrut... 

un poc tard t’he conegut!. 

Et posares en ma casa... 

em tornares carabassa... 

I, al preu que t’havien venut, 

vingueres prou ben caigut. 

I, en quant t’he pres confiança, 

em retires l’esperança...?. 

Ara...sí que m’has fotut!. 
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“Moralització” 

 

Aquell que es trobe unflant son Pla, 

sàpia i entenga...que no té res; 

que el pla del pobre...està empinat, 

i algunes rampes potser que més. 

...... 

No tingau pressa per aplegar, 

a trèure els comptes amb il.lusió; 

que fareu riure en lo plorar, 

al rebre el trànsit de la Pensió. 

...... 

Tan sols us resta l’aliviació, 

de persignar-vos, passant rosari; 

que pot donar-vos consolació... 

com es consola el captiu canari. 

...... 

Mes, no t’asuste perdre ocasió; 

no obstant lo dit, no hi ha calvari, 

si recuperes pa’l centenari, 

en sàvia vena de precaució, 

poder dispondre de la ració... 

que et reservares, en l’altre armari! 

............ 

 


