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- Introducció - 

 

Tinc...una metxa que prendre, 

i, una foguera, que encendre. 
..... 

Faràn llumeneta, si hi ha inspiració... 

que a mí no me’n donen ni a ran de taló. 
..... 

Estrela enfosquida i feble, 

en la qual, no he pogut fer-me!. 
..... 

És...llampec culpable del meu remugó, 

cabut i empenyat, en èixa obsessió. 
..... 

Bastant difícil d’aprendre... 

ho entengues o no ho entengues!. 
..... 

D’estrenar la fibra, tinc la tentació. 

Més per picoretes, que per pretensió. 
..... 

Si l’engalte...puc fer “diana”; 

i, si l’erre, no es perd res. 

Mes, no abaixes la persiana... 

abans de que em qualle més!. 
..... 

I...si al fí em resulta quelcom despullat, 

ningú paga multa...per ser curt o llarg!. 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

“ Una lliçoneta, cara” 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

-I- 

 

Jo soc nascut en un poble 

de l’Horta Sud de València, 

on, casi totes les dones, 

tenen la força entrecames... 

i, el cor, en la independència. 

..... 

I lluiten i reivindiquen... 

i fan que els homes claudiquen 

en les faenes caseres. 

I, acte seguit avorreixen 

als homes...per faldoneres!. 

..... 

I té el misteri castanyes, 

o té molts bemolls la feta; 

però, amb parola o agalles, 

demostren tenir més manyes... 

que els mascles, amb tanta cresta. 

..... 

No és que siguen més sabudes, 

ni que els parents sàpien menys. 

Es que aquestes criatures 

s’empatxen de les madures... 

I dels ous de a dos rovells!. 
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Jo crec que ens vindria bé, 

prendre exemple de les dones. 

En el cas dels dividends... 

són d’ideacions més clares, 

a les dolces i a les verdes. 

Sobretot...si el preu convé!. 

..... 

Mes, hi haurà que dir-ho tot, 

per mor de la veritat: 

Sense les dones, el món, 

no s’haguera realitzat. 

I lo que encara és pitjor: 

ja s’hauria rematat!. 

..... 

A mí m’ensenyaren, elles, 

algunes bones maneres; 

però no varen ser prou!. 

Perquè l’home no és la dona, 

i, quan la sort l’abandona... 

tot li pica i res li cou!. 
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Precisament l’altre dia, 

a les cinc de la vesprada, 

pensant en elles estava; 

i escoltant l’economia... 

que de la borsa em parlava. 

..... 

La borsa tanca a la mitja; 

i jo la mitja esperava 

dels euros que, com a fava, 

havia fotut la pífia... 

d’embarcar-los rumb a Espanya. 

..... 

Pensant en elles, he dit, 

i no he parlat dita estranya; 

perquè d’elles deprenguí 

a dir, moltes voltes, sí... 

i a no espargir la baralla. 

..... 

I es que és molt lo que m’ensenyen... 

i soc alumne aplicat!. 

Per això, quan més m’emprenyen 

en fer-me creure que em creuen... 

rebutge l’humilitat. 
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No ho fan mai per l’interés. 

Això que es quede ben clar!. 

Ho fan...pel capitalet; 

per treure el peixet al sec... 

i endur-se el vaixell al mar. 

..... 

Però l’home no és la dona!. 

I, quan fà una maniobra, 

volent marcar-se un fanal... 

sol caure’s dins la cassola, 

com un innocent pardal. 

..... 

I aquest toc ve a col.lació 

d'un assumpte endimoniat, 

que no em portà depressió, 

però em donà una lliçó... 

que encara no he assimilat. 

 

 

Fou un dia, al de matí, 

que entre una colla d’amics 

licitarem una aposta... 

que em va resultar, a mí, 

més dolent que fent-ho a posta. 
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-II-  

 

En els poblats de València, 

pense que tot lo món sap, 

que, al capdamunt de l’essència 

dels actes de rellevància... 

l’esmorzar...és més sagrat. 

..... 

Si es decretara una llei 

que abolira l’esmorzar... 

m’arrisque a vaticinar 

que provocaria un pleit... 

com l’alçament nacional. 

..... 

Es que València és distinta... 

i el valencià...diferent. 

I, com no és gens egoista, 

mira l’hora...alça la vista... 

i a esmorçar tota la gent!. 

..... 

I amb l’eufòria, glop a glop, 

d’un vinet que et posa tou, 

tan sols jo, d’entre aquells tots, 

vaig fer...lo que encara em cou... 

demostrant ser el més boig!. 

 



 10

Vaig entrar al joc de borsa, 

en el moment oportú; 

i no fou la tasca sonsa, 

perquè plenava la bossa... 

més de pressa que ningú. 

..... 

I cóm em vanagloriava... 

treient pit i unflant els nassos!. 

I quàn a gust rebutjava, 

els acudits de la colla... 

i els tractava de pallassos!. 

..... 

Però, segons l’acudit 

que els antics m’han referit... 

“a bossa de jugador, 

no li arrisques fiador... 

perquè cauràs malferit!”. 

..... 

Me les engolia tan dolces... 

que ja, tot just, recordava 

les sàvies conselles, doctes, 

que sovintet, a deshores, 

“la parenta” m’anunciava. 
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No m’haguera penedit 

de fer-li quelcom de cas; 

perquè me’n haguera eixit 

lliurant-me del esclafit... 

i replegant els cabdals. 

..... 

Però no ho vaig fer aixina 

en el moment adequat; 

i, ara, trina que trina, 

fent ullets de mitja figa... 

m’encontre ben atrapat. 

..... 

No hi ha esmorzar que no em caiga 

més amarg que un tramussar; 

i, el dinar, cau fora banda; 

i, el berenar, se m’empatxa... 

Del sopar...no cal parlar!. 

..... 

I no li penge la culpa 

ni als amics, ni al esmorzar. 

Es que vaig ser un recluta, 

quan vaig guanyar la disputa... 

i, el vinet, em va ajudar!. 
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No vull donar-vos tabarra, 

ni pretenc fer-vos plorar!. 

Però el meu cor us demana 

que si torneu a jugar... 

feu lo que us done la gana... 

i, a mí, deixeu-me rumiar. 

..... 

Perquè estic mancat d’eufòria... 

i no desitge altra glòria... 

que la de poder pagar!. 

..... 

I em cauen més mal que bé 

les xanxetes dels amics... 

perquè em fiquen deprimit. 

..... 

Ho malvenc tot?. Jo no sé... 

si és això lo que em convé... 

o és millor pegar-me un tir!. 

..... 

M’aproparé fins al banc, 

a on sé que, abans d’harakir-me, 

i retallar-me els ramals... 

intentaràn persuadir-me 

de que, per a protegir-me, 

mostren de cantell les mans. 
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Els castells que es fan al vent, 

són bonics...però dolents. 

..... 

I tampoc vaig a queixar-me, 

perquè sé que soc culpable 

d’esta amarga entropessada. 

Però, lo que sí us demane 

és, quan la dona us empare... 

no intenteu desanimar-la!. 

..... 

Tenen un sisé sentit... 

i potser que, també, un sèptim. 

L’un, se’l claven en el pit, 

segons el llinatge i règim. 

L’altre el porten com un fil... 

per a que no esmunyga un cèntim!. 

..... 

Per això dic que, al meu poble, 

que està ubicat en un rogle 

de l’Horta Sud de València... 

m’agradaria, com les dones, 

tindre la força entrecames... 

i, el cor, en la independència. 
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Per això, aquella vesprada 

que la borsa repasava 

les cotitzacions, gens bones, 

posant careta de fava 

i el cervell a dalt l’andana... 

me’n recordí de les dones. 

..... 

Tan orgulloses que estaven 

amb este alumne aplicat!. 

Tan com, elles, m’ensenyaren 

a fer farina del blat... 

convençudes d’infiltrar-me 

dins de la mànega, el braç! 

..... 

A mí, que totes em veien 

tan sabut i tan temprat!. 

Posant-se les mans al cap, 

no acabarien de creure’s, 

que haja perdut les corbelles... 

un xicot...tan arriscat!. 
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Va ésser, i bé que ho recorde, 

una lliçoneta, cara: 

Al miserable i al pobre, 

quasi tot li costa el doble... 

i, a més, li carden la llana... 

i li casquen la badana... 

quan vol eixir-se’n del rogle!. 

..... 

Huí, ja no em resta res pendent. 

L’única tasca és resoldre... 

l’hora de l’esmorzaret!”. 
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“ Un exemple, al natural” 
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-I- 

 

La colobra, mascle, i l’ànec, femella... 

mai no han fet bon catre ni bona parella. 

..... 

Ahir, a boqueta nit, 

en bicicleta passava 

pel marge d’un camp d’arròs; 

quan vaig oir un xiulit, 

que em feu pensar que es tractava 

de l’amo d’aquell gran tròs, 

que maleïnt-me em xisclava. 

..... 

Poc m’havia fallat l’oït, 

ja que, aquella criatura, 

que aixina m’alçava el crit, 

sense mostrar escriptura, 

gaudia adjudicatura 

de casa, dispensa, llit... 

i observatori d’altura. 
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Era un pardalot, femella, 

amb mancança de parella, 

(també se li diu pardala); 

més que volar, revoltava, 

i, em fèia la cridà aquella, 

per a que em fixara en ella, 

en tant la cria escampava. 

..... 

Em plegà fent-se la nit, 

per vereda travessera; 

sender que, sempre s’ha dit, 

passejava, en temps antic, 

tot un rei, sense galera. 

Segons ens han referit... 

els vells, a vora foguera!. 

..... 

Baixí de la bicicleta, 

junt a un verd matoll de menta; 

vaig posar l’orella atenta, 

escodrinyant per la cresta. 

I, en el bassal d’aigua queta, 

una família, incompleta, 

gemegava, tremolenca. 
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Jo, semblava ésser cucala: 

bocabadat ho admirava!. 

La marota es tremolava, 

simulant-se tocà d’ala: 

s’allunyava...retornava, 

fèia comèdia d’Escala... 

nadava...s’escabussava... 

..... 

La llocada, dividida, 

donant-se’n de tomballons, 

esglaiada...fugitiva... 

indisposta a ésser captiva, 

corria cap als racons 

en totes les direccions, 

per a enfilar la fugida. 

..... 

Com en cap altra ocasió, 

no portava jo intencions 

per a obstruir-los l’eixida, 

disfressant caça furtiva... 

Ells, ansíaven carrerons, 

d’eixos que fan condicions 

per a preservar la vida. 
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-II-  
 

A insensates corregudes, 

trompassades malvolgudes. 

No vaig trobar forma humana 

d’infondre-los gens de calma. 

Fugint de mí, amb desespera, 

els empomà en la vorera 

una colobrota d’aigua. 
..... 

Per lo brossall, camuflat, 

arrossegant-se i astut, 

mascle fou el convidat. 

Rellepant-se el morro, eixut, 

se li antullà bon vermut, 

per ficar-se alimentat 

son jove serpet menut. 
 

No extraviéu l’oració; 

presteu-li molta atenció 

al concloure la historieta, 

que us pot servir de lliçó; 

ja que, en perdrent la voreta... 

s’allunyem de la mareta 

que mos dona protecció. 
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Es llançà la pardalota 

tot i oblidant-se de mí; 

i, esgrimint dots de marota, 

li endinyà, amb son bec, pessic, 

a on la serp mostra el melic... 

deixant caure, en el “Carota”, 

el cos del serpot partit. 

..... 

Vaja sessió extraordinària, 

mescla d’amor...i de ràbia!. 

Em deixà mig atordit 

aquella pardala sàvia: 

Tota feta un embolic, 

arriscava el propi pit 

en virtut admiratòria!. 

..... 

Aquella enorme serpota... 

no va olorar la “sequiota”, 

ni feu llistat de ferits; 

doncs fou seccionà pel mig 

abans de botar la mota. 

Si es que, lo que fà una mare... 

no és fàcil que ho tatxe un pare!. 
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-III-  
 

Els querubins no piulaven, 

mentre sa mare brunyia 

defensant tota la cria. 

Però en quant se’n adonaren 

de que l’ànega acudia... 

s’aclamaven...l’adoraven... 

Qué remor...!.Qué piuleria...!. 
..... 

Ella, mosquejà de mí, 

els pegà quatre piulades, 

i una tanda d’aletades... 

a mode de suau castig. 

I, altra volta, vinga...hale...!. 

A refregar-se les ales... 

cap allà i cap ací!. 
..... 

Gens de vista no em va perdre, 

fins que, d’allí, m’allunyí... 

al.lucinat, ximple, tendre... 

abstret, capbaix, ablanit... 

Vaig comprovar que, pel tròs, 

cadascú, son dret fa valdre... 

a sarpades...vinga el mòs... 

sense eludir el perill!. 
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Claror quedava poqueta, 

quan me’n aní cap amunt... 

podrien ser...vuit en punt. 

Del morro la bicicleta, 

l’ànima més xicoteta, 

el cervell mancat de suc... 

Satisfet...?.Una miqueta!. 

..... 

Tot era lleig...tot formós. 

Tot màgic...tot espantós. 

Mal mesclat...salat i dolç!. 

..... 

Mare i pare, els dos en lliça, 

lluitaven per lo mateix... 

i es jugaven la pellissa!. 

..... 

Cadascú, per sa família, 

ni escaquetjava la pell... 

ni camuflava la tírria!. 

..... 

Era...l’autèntica llei 

de bàsica pervivència, 

al servei de l’existència... 

per a ella i per a ell!. 
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Una autèntica lliçó... 

que em và afectar amuntó!. 

..... 

Puix...mai he pogut entendre, 

quí fou més dur o més feble. 

..... 

Aquella fera seqüència 

de la lliure dieta, en crú, 

resultà una extravagància 

que, sense gens d’abundància, 

fou més cara que el menú!. 

 

Em posí el tabard, damunt, 

i, xano-xano, fent camí, 

em vaig espaiar, al fí, 

amb el pensament perdut... 

tristot...i ambdós ulls humits. 

..... 

Es que en algunes marjals, 

tot són cuques i pardals!. 

..... 

I la cria de la serp...?. 

No hi tenia ningún dret?. 
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“ Una arribada a la Terra” 

 

...................................................... 
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-I- 

 

“Famíla: Ja estic ací!” 

..... 

Pensaveu que no vindria?. 

Es que vaig perdre el tramvia!. 

..... 

Per això...em retardí; 

perquè no trobí el camí... 

i vaig vindre...via-via!. 

..... 

Ja tenia ganes, ja... 

d’eixir d’aquell acotat!. 

..... 

Un vedat, per a mí a soles, 

sense finestra a les vores, 

ni poder trobar forat. 

..... 

Sempre a fosques i avorrit, 

sense res per a jugar; 

privat de donar un crit, 

per a canviar-me de llit... 

ni dret per a reclamar!. 
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No dic que, allí, fera fred, 

ni que em faltara la dieta; 

perquè, sense fam ni set, 

me ho prenguí tot begudet... 

pel melic de la panxeta. 

Sense trobar-li el gustet!. 

..... 

Vitamines, pastes, carn... 

arròs, amb fesols i nap... 

peixet, suquet en perol... 

llegums, fruites, nata, flam... 

i algún glopet de xampany. 

Però, de llum...ni un cresol!. 

..... 

Alguns dies, de vegades, 

sense malícia ni enveja, 

em posava a fer neteja... 

aprofitant les vacances, 

que a entremesos, els meus pares, 

li donaven a la metxa. 
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I no és que tinguera queixa!; 

però, no mai he pogut, 

mantindre el recinte, brut... 

i manco...si és la despensa!. 

..... 

Que vos ho conte mon pare!. 

“Allò fou...un trencacames, 

plé de greix i borumballes, 

per a mí...i la meua mare”. 

..... 

I els sospirs que m’endossaven?. 

I les voltes que em palpaven?. 

..... 

I els sobresalts que em donaven, 

els iaios, fent-me xanxetes... 

trucant quatre palmadetes... 

sobre el ventre de ma mare? 

..... 

Però, redell!. Quí me crida, 

si encara no ha passat l`hora, 

i, ma mare, només plora, 

quan el metge l’examina?. 
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I lo furons que es ficaven, 

empenyats en fer-me examen?. 

..... 

“Serà xiquet o xiqueta...?” 

“Doncs busqueu-li en la bragueta!” 

..... 

Però, xé...!; voleu deixar-me, 

i no fer-me la punyeta?. 

 

Ja tenia ganes, ja... 

d’aconseguir aterratge, 

per a vestir-me amb un tratge, 

que em cobrira la penjà!. 

 

I els esglais que m’encaixava, 

entrant i eixint, per urgències, 

els dissabtes i els diumenges?. 

I les pors que jo passava, 

quan mos visitava el metge?. 

Es que, el tio, sentenciava: 

“Anímat, que açò s’acaba... 

entre el catorze i el setze!”. 
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Ostres!. Pensava. Recorfes!. 

No m’agraden gens les mostres!. 

..... 

Qué serà lo que s’acaba... 

que, de res, no m’he enterat?; 

serà neteja de quadra?; 

obriràn el forrellat?. 

Però...collons!. I la roba?. 

Si encara estic despullat!. 

 

Mes, passàrem dia setze... 

desset, divuit, denou, vint... 

I, escarbant en dos maletes, 

es posà nerviós, el metge, 

i, s’allunyà...repetint: 

..... 

“No podem deixar-lo créixer; 

espereu-me, que ara vinc. 

Anéu treient ferramentes... 

que es veu que vé de cametes. 

Farém tall de vinticinc!”. 
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Redéu...remugava, jo!. 

Açò, s’agreuja amuntó!. 

..... 

Amb lo xicotet que sóc, 

si em retallen tant de tròs, 

em fotràn casi mig còs... 

i em deixaràn fet un móc!. 

 

Sempre em pose tremolós... 

quan s’ajunten més de dos. 

..... 

Empresonat, dia i nit, 

sense més ocupació, 

que canviar de posició, 

i, a voltes, xuplar-me el dit... 

..... 

Després de tantes tertúlies, 

per tenir-ho calculat... 

ara, em donéu corregudes?. 

Doncs sí que m’havéu boixat!. 

..... 

I el penúltim recaet?. 

Eixe encara és més coent!. 
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Pel conducte del oït, 

m’han enviat un avís, 

que m’altera i em preocupa; 

ja que, m’acúsen d’ocupa... 

i diu que estic despedit!. 

..... 

Tinc motius per a esglaiar-me!: 

Encara no tinc faena... 

i ja em tiren a la trena, 

sense, abans empadronar-me?. 

Bon pervenir se m’espera!. 

 

A pesar de les alarmes, 

encara tinguerem xauxa; 

perquè, toquejant la panxa, 

esmolà el metge les armes... 

decidit a fer “matança”... 

..... 

I...xé...no ens varen fer falta!; 

perquè m’obriren la porta... 

engreixaren les frontisses... 

i, com quan fan llonganisses... 

xiu...m’embotiren a la força!. 
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-II-  

 

Família: Feu-me un lloquet... 

que estiga propet de tots!. 

Perquè vinc molt tremolenc, 

i no dec de passar fred... 

fins que em faça més major. 

..... 

Pares, iaios, parents meus... 

encara que arribe tard, 

jo també vull prendre part, 

en èixe antic raconet... 

a on tant de mí havéu parlat!. 

..... 

Sé que estaveu esperant-me, 

des de fà dos o tres anys. 

Per lo tant, ja me supose, 

que tindreu totes les coses, 

cada qual...al seu calaix. 

..... 

Jo, vos portaré alegria... 

i, amb mí, viureu el progrés; 

però, des de el primer dia, 

tingam ben clar, companyia... 

que, cadascú...és com és. 

I no pot fer-se a medida, 

de com vulguen els demés!. 
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Jo, per meitat, porte en dança, 

els “cromos” que havéu unit; 

però, la imatge i semblança, 

després d’haver-me parit... 

sofriràn certa mudança, 

donant-me un nou esperit. 

 

Ja tenia ganes, ja... 

d’arribar al nostre llar!. 

Nou mesos fent filigranes, 

plegant i estirant les cames... 

volta amúnt i volta a baix! 

..... 

I, ara, que estic en casa, 

tinc ganes de repetir... 

“Família: Ja estic ací!. 

Vinc...a ocupar una plaça!. 

Vinc...a reemprendre el camí... 

que perpetúa la raça!”. 
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............................................................ 
 

“ Un brindis...per a la pau” 
 

........................................................... 
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-I- 
 

Qué estranya es la vida nostra!. 

Quànts sentiments es despleguen... 

i al ample i llarg se dobleguen, 

abans de quallar la crosta!. 
..... 

Cada vegada que prove 

a dir una extravagància... 

comprove la poca gràcia 

que té l’intelecte pobre. 
..... 

Cada volta que me gire 

i veig lo que em deixe enrere... 

jo, que em pensava ésser lliure, 

aprete el cul i accelere. 
..... 

Cada instant que alce la vista 

i veig lo que hi ha endavant... 

sospire, i els ulls en blanc... 

em torne més pessimista. 
..... 

I, cada ocasió que intente 

reorganitzar el desordre 

de les meues manietes... 

tinc la sensació que brode 

les constel.lacions celestes. 
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Conéc que embotir-te un pacte 

que no s’ha fet a medida, 

es un repte que intimida 

i que et subordina al tracte. 

..... 

Comprenc que tot és difícil: 

donar-li al Bush despedida... 

pactar pau en deseixida... 

ser honest i a un temps ser crític... 

..... 

Sense una clara estructura 

que et done vot en dictamen, 

no podràs passar l’examen... 

ni treure adjudicatura. 

..... 

Mes jo, que tinc el sant verge 

i el pecat subjecte a alfarda, 

no volguera veure creixer 

l’espectativa de guerra. 

..... 

I ja que hem raspat un tema 

que em ressona al toc d’orella, 

vull fer una reflexió, 

aprofitant l’ocasió... 

mitjançant aquest poema. 
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Cóm es pot conquerir pau, 

si és una mossa, fadrina, 

que a tot lo món dona clau 

i tot pendó la intimida?. 

..... 

Cóm fem secularitzar 

lo que no és vostre ni meu, 

si és collita celestial 

del màgic llegat de Deu?. 

..... 

I, cóm pensem encertar 

el correcte enteniment, 

si en el nou repartiment 

no hi ha res nou que comptar?. 

..... 

Jo també predique als aires, 

sermonejant a l’ultrança; 

i veig que, quan torne a casa, 

m’oblide prompte els projectes. 

..... 

Si assolirem lliberar-se 

de l’egolatria, malsana, 

ens lliurariem, amb més gana, 

al procés de reintegrar-se 

en la consemblança humana. 
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Doncs per èixe recelet... 

es lluita al vent del dimoni; 

i es plasma un greu testimoni 

de la feblesa dels sers. 

..... 

Ja em direu quí és el temprat, 

ratolinet o rateta, 

que li penja campaneta 

a l’americà i al gat!. 

..... 

Ja m’explicareu, a mí, 

quí serà capaç d’admetre 

que no és suficient ser mestre 

per a imposar un destí!. 

..... 

No hem de ésser “nos” els millors, 

i, els altres, uns descarats, 

malagraïts...destemprats... 

i uns pillots de tom i llom?. 

..... 

Per les mostres i les traces 

que barategen uns i altres, 

pleitejant esta qüestió... 

mireu qué senzill ho pose 

i qué bordet puc ser jo: 
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A que no tenim cap dubte 

de lo que passa al carrer?. 

A que és fem d’algún producte 

que han fermentat els demés?. 

..... 

Ai, il.lustrats conveïns!. 

Amb lo que la vida roda... 

cóm hem d’acceptar la trola 

que ens faça bons o roïns?. 

..... 

L’única gran veritat 

que aportarà pau al món, 

és sentir-se respectat 

tothom...sense distincions. 

..... 

Respectat...i alimentat; 

tant de cos com d’intelecte. 

Guany que ens portarà el miracle 

de conviure amb dignitat. 

..... 

La dignitat...d’altres pobles 

que són (no vos sàpia mal), 

tan dignes com sóm nosaltres 

per a mantenir, ben altes, 

les ressenyes personals. 
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El vençut jamai perdona 

que l’humilie el guanyador. 

Però encara ho sent pitjor... 

si l’humiliació es pregona. 

..... 

I jo sent un fred de mort, 

quan se m’infiltra el terror 

d’aquells clarins de dolor 

entre els que mengen més poc. 

..... 

Perquè la fam no té por 

de que l’ànima es condemne... 

i no hi ha res que la frene, 

perquè no passa pel cor!. 

..... 

La fam no és un sentiment, 

de més o menys tolerància. 

La fam és...una indecència 

que alimenta a molta gent. 

..... 

Que l’alimenta i condemna 

a encaixar el sofriment... 

de saber que, una altra gent, 

dormirà amb la panxa plena... 

ben protegida del fred!. 
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Tan sols s’acata la pau 

quan te sents digne i cumplit. 

Quan la panxa i l’esperit 

gogen de cultura i pa. 

..... 

Per a acabar amb les guerres 

hem de fer pa, no armament; 

perquè el millor argument... 

és conciliar-se amb les races. 

..... 

I no hi ha conciliació... 

si oblidem el gran missatge: 

“Pau, cultura, evolució... 

treball, menjar...i estimar-se!”. 

..... 

L’eclosió de les galàxies 

esdevingué en temps d’abans. 

I, ara, resten diferències... 

mes...no races especials!. 

..... 

Amb la meitat de messions 

del pressupost de la guerra, 

podriem criar cigrons... 

creïlles, aus i melons... 

propet de l’estratosfera. 
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L’home és un ser racional 

que, des de el regne animal, 

anà canviant el pelatge 

i forjant el seu llinatge 

en l’estructura social. 

..... 

I el seu màxim esplendor... 

es manifesta, amb coratge, 

sens reserves, ni rancor, 

quan cultiva el bell llenguatge... 

de la pau...i del amor. 

..... 

L’home és un ser ben dotat 

de cervell equilibrat, 

amb un fí molt especial: 

Accedir a lo creat... 

i investigar lo ignorat. 

I, equiparar, per lo igual, 

a tot el genoma humà... 

és...la missió essencial!. 
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-II-  

 

Qué busca la gent, ací?. 

És ben fàcil de predir!: 

El pa i el treball honrat; 

i una acollida amb trellat, 

que no hi trobaren, allí... 

quan d’allí varen marxar. 

..... 

L’incessant anar i vindre, 

perseguint l’obscur pervindre, 

busca, amb seguretat, 

l’extraviada identitat, 

que al seu bressol o país... 

potser se li va negar. 

..... 

Busquen...poder acampar 

a on ajuntar la família. 

Trobar...identificar... 

els afectes d’un nou llar. 

I reemprendre nova vida... 

que es puga reedificar!. 
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Tots havem nascut iguals: 

sense panyets ni bolcalls!. 

Deuriem congratular-mos 

i aprendre a relacionar-mos 

en els quatre Cardinals... 

convivint i respectant-mos. 

..... 

La pau és un do sagrat 

que embelleig tot lo creat. 

I, per a paladejar-la, 

hem de saber contagiar-la, 

fins inclús a l’esgarriat... 

que mai no sap respectar-la. 

..... 

I jo crec en l’unitat 

del treball i de la pau 

en tota l’humanitat. 

..... 

Amb l’aliança de tots... 

s’amassa blat candial 

en qualsevol lloc del món!. 
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No és prou tenir voluntat, 

ni predicar un sermó... 

falsejant la igualitat!. 
..... 

I no podem engronsar-se, 

contemplant aquest desastre, 

que assola, sense pietat!. 
..... 

Tots formem part d’una raça: 

“la raça que fà i desfà... 

mancada de traça i mossa”. 
..... 

Cada individu del món, 

és un tròs teu; un germà, 

que forma part de tothom. 
..... 

Qualsevol d’ànima estranya 

que visca sobre el Planeta, 

grava, en funció indiscreta, 

la sèua petja en la Terra. 
..... 

Tots sóm la mateixa cosa: 

“Un pilot de carn i òssos, 

que no tenim, de mosatros, 

si vullga bressol ni fossa”. 

I es creguem tenir la força!. 

Cóm podem ser tan moniatos?. 
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-III-  
 

Jo volguera... 

que en esta pagana terra 

cada mortal replegara 

la torxa d’amor i pau. 

I, que in-ment... 

es tinguera omnipresent, 

ser manco indiferent 

al crit amarg del germà. 
..... 

Cada ésser... 

deuria de despullar-se 

del temor a retractar-se, 

per aconseguir comprendre, 

prèviament... 

que té condició integrant 

amb tots els seus consemblants, 

en cada instant d’aquest cercle. 
..... 

Jo no dubte... 

que assolir aquest caliu 

és un seriós desafiu 

per a comprovar, potser... 

que en aquest món de prebendes, 

la sàvia homínida espècie, 

està sentenciada a entendres... 

tal volta...lluny del Edén. 
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Ara mateix, ja me’n vaig; 

però, abans del moratori, 

vull alçar un pregatori 

a nostres autoritats. 

..... 

Al projecte solidari 

de nostra Constitució, 

que va sembrant la il.lusió... 

i s’arracona en l’armari. 

..... 

A la proliferació 

de fecundes voluntats; 

i a la configuració 

d’integrades germandats. 

..... 

Als que, falts d’humanitat, 

van imposant-los els deures 

als milions de boques negres 

que imploren la caritat. 

..... 

A èixa sublimació 

de rebre la inspiració... 

que llima desigualtats, 

entre les races d’un Deu, 

que, sense aurèola ni creu... 

ens va voler fer iguals. 
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A tots els sers, morts o vius, 

que ronden per l’Univers... 

vull emplaçar-los, ací... 

i brindar-los el meu vers: 

..... 

“La pau és...tot l’aliment 

del cos i de l’intelecte. 

No dissipem el talent 

en alterar este aspecte!”. 

 

 

Hui, m’agradaria veure 

que, amb decisió, se desterra 

l’espectre de tota guerra, 

convençuts de que és un deure. 

..... 

I, m’alleujaria creure, 

que els homes d’aquesta terra, 

estàn pensant bandejar-la... 

proscripta d’ara per sempre. 
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No vaja a ser que s’ens caiga 

en la incongruenta batalla 

d’un caos com el d’ahir... 

i extraviem el pervenir... 

d’aquesta sofrida Espanya. 

..... 

Tant de bo que ressorgisca 

del seu estat pessimista, 

per a protegir el rogle 

d’aquesta terra que adore... 

i no vull perdre de vista!. 

 

Jo, que soc antibanderes 

i no tinc color ni preu... 

vull brindar per una d’elles, 

alçant amunt les parpelles... 

per la Terra, el Mar i el Cel. 

..... 

Per la bandera ideal, 

ensenya noble i lleial!: 

La blanca!. La que jo espere 

que ens porte el missatge alegre, 

del amor...i de la pau!. 
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Jo volia alçar un brindis 

per tots els colors del Iris: 

Per la pau universal!. 

Però avui no tinc la bilis 

per a brindar cara al Cel. 

..... 

Hui tinc...tots els sants d’esquena!. 

Brindaré per la bandera, 

que sempre he volgut brindar. 

..... 

L’única que val la pena: 

La blanca, la que assossega... 

i ensenya a estimar la pau!. 

..... 

Per aquèixa ensenya, brinde... 

la que farà bó el pervindre... 

I allunyarà el guerrejar!. 

..... 

Per èixa bandera, a soles!. 

Les altres, obliguen massa 

a èsser quelcom carabassa... 

i no porten noves bones... 

ni al vent del món...ni a ma casa!. 
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 53

-Deseixida- 

 

Per als versos que avui he fet, 

i que són, probablement, 

de mitjana qualitat... 

no podeu, n’imaginar-se, 

les hores que jo me passe, 

donant-li voltes al cap. 

..... 

Vos ho dic de veritat: 

açò de pintar versets... 

té certa dificultat!. 

..... 

Si et bufa a favor, el vent, 

veuràs cóm, màgicament, 

t’ha eixit perfecte. Pintat!. 

..... 

Mes, si et trobes satisfet, 

per lo fi que t’ha quedat... 

en el rengló seguidet, 

quan te sents més ufanat... 

t’emboliques amb un pet... 

i, xiquet...ja l’has cagat!. 
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Però és clar, que si t’afluixes, 

al primer entropessó, 

sense demanar perdó... 

ni les fades, ni les bruixes, 

van a permetre que ruixes... 

ni un verset...de carreró!. 

..... 

En resum, per fer-ho curt: 

com que no caldràn pamplines, 

ni panyets...ni sedalines, 

per ser com és, cadascú... 

no crec que hi haja ningú, 

que per rendir pleitesia, 

a l’art de la poesia... 

tinga que ésser pretenciós, 

moderat o melindrós... 

perquè...tot és fantasia!. 

..... 

De esta forma campejana, 

seguiré fent poesia... 

al córrer de cada dia... 

sempre que me vinga en gana!. 

 

 


