
 1 

 

 

GB 

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

  ......  ......  ......  ......      ......  ......  ......  ......    
        Gaucho+Beni 

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

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

(Quadern ne 4) 

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

    

Títol: “PPPPuntacorrents, sense mànecuntacorrents, sense mànecuntacorrents, sense mànecuntacorrents, sense mànec” 

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

Autor: Francesc Assumpció i Costa 

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

    

    
    

........................................................................................................................    ........................................................................................................................        
  ..  ..  ..  ..      ..  ..  ..  ..     18 de Juny de 2003 ........    ........    

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

    



 2 

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

- T í t o l - 

 

“ Puntacorrents, sense mànec” 

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

 

 

- S u b t í t o l s - 

 

  (Pàg.) 

I.- Introducció 3 

II.- Primerenc...o tardaner? 5 

III.-  Rèplica per als antics 7 

IV.- Algunes mentides... 10 

V.- Rèquiem per l’Albufera 15 

VI.- Campió de lliga 2002 25 

VII.- Pla Renover 2003 42 

VIII.- Ofertori 64 

IX.- Espavila, caragol... 70 

X.- Brindis nadalenc 75 

XI.- Les vespres...són més 78 

XII.- Una endevinalla 80 

 

 

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

 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

“ Introducció” 
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-I- 

 
Açò, de voler jugar, 
disfressant-me de joglar, 
per a dir coses, fent versos... 
és com somniar en volar, 
i, al obrir els ulls, provar... 
menejant, de pressa, els braços. 

..... 
Aquell que no té un amic, 
que li esbrine l’embolic... 
fotuts tindrà els primers passos; 
però, jo, tinc bon envit!. 
I, això, m’estimula el pit... 
per a contar-vos romanços. 

..... 
La primera fantasia... 
fou compondre un poema!. 
Però està clar que aquest tema 
de l’art de la poesia... 
depén de cóm tens la flegma 
per a rendir pleitesia. 

..... 
Jo, amb la meua modèstia, 
no exempta d’extravagància, 
componc seqüències curtetes 
que, en l’ínterim medraràn. 
Podràn semblar-vos nuetes... 
i, tal volta, personals. 
Però confíe, de veres... 
en que no us avorriràn!. 
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“ Primerenc...o tardaner” 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

- II - 

 

Tot aquell que és puntual, 

sense interessar-li el tema... 

es que té poca faena. 

O, la que té, li la fàn!. 

..... 

I, en general, qui fà tard... 

abans de sortir de casa, 

l’han dessucat un poc massa. 

I, malviu...acollonat!. 

..... 

Però, no aguaites orelles, 

descurant cobrir la testa; 

que, aquell que manco protesta... 

canvia el mostatxo per trenes!. 

..... 

Qué t’agrada més, compare... 

que et solten o que t’amarren?. 
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“ Rèplica per als antics” 
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 8 

- III -  

 

Tenien raó els antics, 

amb sons clàssics acudits: 

“Primer és...l’obligació; 

i, després...la devoció... 

i la tertúlia entre amics, 

amb escassa ocupació”. 

..... 

Per discret, respectaré 

aquesta antiga versió. 

Però, hui, em desmarcaré 

d’esta rígida inflexió, 

afegint una opinió... 

que vull mantenir, també: 

..... 

En sàvia administració 

del temps a distribuir, 

crec que hi ha que discernir 

quina és la limitació 

que, en cada part o ració, 

podriem subdividir. 

..... 

Hi ha qui diu que esgrimint vara... 

ni l’oli d’oliva esvara!. 
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També és antic que, la lletra, 

per mig de sangueta, entra. 

..... 

Però, ja vos queda dit; 

és...un acudit, antic, 

que l’accepte de bestreta 

i el replique, per escrit: 

..... 

“La llibertat que enyorem... 

viu en la imaginació; 

però no mai la palpem!. 

Forma part de la il.lusió... 

dels efluvis que olorem... 

i, sense més to ni so, 

tot lo món coloregem. 

I això que sempre l’errem!”. 

..... 

Jo dic que, l’obligació, 

jamai deu tenir mancat, 

ni mesurat, ni forçat, 

el sentit que, amb devoció, 

honestament, sens pressió... 

cadascú...s’haja forjat!. 
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“ Algunes mentides...” 
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- IV - 

 

Qué raó tenies, compare!. 

Quàntes voltes recordaves 

aquella gran veritat... 

que, tots, t’havem reprotxat!. 

No sé...cóm ho soportaves... 

però, sé...cóm ho has passat!. 

..... 

Convençut estaves, que quan te’n anares, 

és quan jo diria...”que raó tenia... 

en les seues llandes, aquell vell compare!”. 

..... 

I cóm matxucaves, tú, 

aquell acudit, tan crú!: 

..... 

“Si no t’espaviles...l’erres; 

i, si l’erres...l’has pifiat!”. 

Supose que, de vegades, 

també, tú...arribares tard!. 
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Certament, tú, no podies 

negar-te a pujar al tren. 

Mes, tampoc podies saber... 

que, del tren, no baixaries, 

a pintar les poesies... 

que et feien recolzament. 

..... 

Des de la freda ultratomba, 

encara que un poquet tard, 

ja hauràs vist la realitat 

d’aquesta videta, absurda, 

que en quan factura i rasura... 

escalabra...al més pintat!. 

..... 

I, també hauràs comprovat 

que no hi ha res escampat 

al llarg d’eixa andana obscura; 

perquè no es paga moltura 

quan no hi ha farina o blat... 

ni moliner caradura!. 
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De totes formes, compare, 

en el transcurs de la vida 

i al toc de la deseixida... 

l`únic a faltar que trobe 

a l’ocàs de cada dia... 

és la teva companyia 

per a bescanviar-nos troles... 

amb fraternal harmonia. 

..... 

Sé que tú no tens cap dubte  

de la mancança d’amplaries 

que t’imposa aqueix reducte. 

..... 

I sé que estàs satisfet... 

perquè te sobren agalles 

per a eixamplar el roglet. 

..... 

Segur...que estàs repetint 

la cançoneta sabuda!: 

“Jo tinc sort...i no és menuda; 

pinte versos, m’entretinc... 

d’amics, ne’n tinc més de vint... 

i tinc...cervell de criatura. 

Per a qué vull més ventura, 

si ja no em cap aci dins?”. 
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Ara, et done la raó; 

ara, compare...que em pica!. 

I, ara, veig...a qui em critica, 

fer-ho igual...que ho feia jo!. 

..... 

I torne a pensar...en tots aquells dies. 

Compartint històries...repetint mentides. 

I torne a fiançar...tot lo que me dèies: 

..... 

“Hi han mentides, sanes, 

que curen les morendangues. 

Seria agreujar pecat, 

negar-li la caritat 

a mitja mentida, amable... 

si ofereix...felicitat”. 

 

Per això, quan no hi ha mode 

d’eludir una mentida 

que modere la ferida... 

de vegades, me’n recorde 

d’alguna anècdota antiga... 

i retorne a referir-la. 

..... 

Company: Qué raó tenies!; 

quàntes voltes repeties... 

“algunes mentides... 

és pecat...no dir-les!”. 
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“ Rèquiem...per l’Albufera” 
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- V - 

 

Volguda Albufera... 

qué fotuda estàs!. 

No te desespera 

sofrir el drenat?. 

..... 

Ja no hi han carreres 

que et puguen creuar; 

ni fofes voreres 

de mates i fang!. 

..... 

Si el tío Paloma 

d’aquell temps d’abans, 

tot seriós o en broma 

aguaitara el nas... 

..... 

Ni l’estany de cota 

d’estret sequiolet; 

ni l’ampla Sequiota 

de calça i barret; 

ni la xanxa solta 

de son net, Tonet, 

serien suficient... 
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Per a que la xolla 

de baix de la boina 

d’home tan complet, 

comprenguera el fet... 

de que no poguera 

creuar l’Albufera 

amb perxa i barquet. 

..... 

Quànts juraments encauats 

has cobert i naufragat?. 

..... 

Quàntes promeses, en fals, 

palpiten pels teus ullals?. 

..... 

Tú seràs, tota completa, 

una mata de fang, seca. 

I passaràs a la història, 

sense més pena ni glòria... 

que servir de sendereta. 
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Així li serà més fàcil, 

per al pare de Tonet, 

poder aterrar les basses 

amb barqueta i cabacet. 

..... 

I no acabarà de créure’s 

que, sense calçar galotxa, 

podrà anar-se’n d’all i pebre... 

fins al port de Catarroja. 

..... 

Però es veu que tot fa falta!: 

senders, brossalls, autopistes... 

espècies autoctonistes... 

peixos grossos i morralla... 

..... 

L’aeroport de Manises... 

els ninots per a la falla... 

I, noranta economistes... 

per a completar la colla!. 

..... 

Tot el demés...borumballa!. 

Qué li contaré al meu net?. 

Cóm li justificaré... 

que, jo, no esborrí èixa ratlla?. 
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Sofrida Albufera... 

estàs casi en sec!. 

Ja, només te queda, 

tarquim i fanguet!. 

..... 

I, amb tots els projectes 

que s’havien fet... 

s’ha omplit les butxaques 

algún senyoret!. 

..... 

S’ha omplit les butxaques 

algún senyoret?. 

..... 

Valencians, alceu la veu!. 

No podeu confiar en Deu!. 

Perquè a Deu l’administren 

els quatre economistes 

que li endossen la creu... 

i l’ultratgen per tot arréu...! 
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Hisseu banderes 

per a que flamegen, 

i per a que us vetgen 

fins des d’ultramar...!. 
..... 

Que no us estranye 

que la gent de tratge, 

us faça el miracle 

de secar la mar...!. 
..... 

No s’adormiu...cara al solet... 

que, éstos, socarren fins al Micalet!. 
..... 

Obriu el seny...tingau present... 

que, élls, no prediquen repartir forment!. 
..... 

Anéu conciensant-se 

que el qui té l’anvers, 

no va a menjar-se 

per a canviar, res. 
..... 

Lo que no rebutja, 

per lo que s’ha vist... 

és plenar la butza 

amb un bon xuplit. 
..... 

Sí!. Plenar la butza 

amb un bon xuplit!. 
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Ja em direu de qué ha servit 

un “presi” tan presumit?. 

Si, lo que no s’aplana, 

ho encaixa en l’altra andana, 

tot fet un embolic... 

i ens fà creure que és molt amic...!. 

..... 

Quànts projectes, incomplets, 

guarden motes i “lluents”?. 

..... 

Quànts “dribblings” electorals 

han torejat les marjals?. 

..... 

Valencians, alceu el crit...!. 

Que ressone a tot Madrit...!. 

Perquè, aci, ens administren 

els quatre economistes 

que menys unflen el pit... 

I ens arruguen fins el melic...!. 
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Hisseu banderes 

per a que flamegen, 

i per a que us vetgen 

fins des d’ultramar...!. 
..... 

Que no us estranye 

que la gent de tratge, 

us faça el miracle 

de secar la mar...!. 
..... 

No s’adormiu...cara al solet... 

que, éstos, socarren fins al Micalet!. 
..... 

Obriu el seny...tingau present... 

que, élls, no prediquen repartir forment!. 

 

La nostra Albufera 

va a quedar-se en sec; 

ja, només li resta, 

tarquim i fanguet!. 
..... 

I, amb tots els projectes 

que s’havien fet... 

s’ha omplit les butxaques 

algún senyoret!. 
..... 

S’ha omplit les butxaques 

algún senyoret?. 
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Per això fà tanta pesta 

de tomba que no es neteja!. 

Perquè van deixant-li caure 

tot el suc que, pel desaigüe, 

ve corrent, des de la séquia!. 

..... 

Valencians, en peu de guerra!. 

Defenseu la vostra terra!. 

No confieu en cap ministre 

per a que vos administre 

des de cúpula sagrada!. 

 

I ara, parlem d’altra cosa: 

de l’Ave...de l’autovia... 

de la doble autonomia!. 

D’esta cloaca, feta fossa... 

parlarem el proper dia!. 

..... 

Entre tant, ja podeu dir-ho!; 

no cal que es calfeu el cap... 

puix, ningú, va a desmentir-ho: 

Si haveu previst passejar 

per l’assossec d’un bell llac... 

se’n aneu al del “Retiro”!. 

Mes, no degueu consentir-ho... 

perquè, això...no té trellat!. 
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Difunta Albufera... 

tens molt mal remei!. 

La gent estrangera... 

qué mal t’ha comprés!. 

..... 

I ara que t’ofega 

el verí vermell... 

tota la peixquera 

cap en un mornell!. 

..... 

Tota la peixquera 

cap en un mornell?. 

..... 

Sí...en un mornell!. 
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“ Campió de Lliga 2002” 

  

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

“Campió de Lliga 2002” 

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

 

 

+Amúnt, València, amúnt!+ 
 
 

(A per la Lliga......via Màlaga!) 

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

Dissabte.....04-05-02.....Líder. 

 

Diumenge.....05-05-02.....Campió. 

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

Final de Lliga........onze de maig: 

València...dos; i, er Betis...cap!. 

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

Dies: 5, 6, 7 i 8, (ventolers i plovedors) 

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

 

 
.................................... .................................... 
Dimecres, 08-05-02 

.................................... .................................... 
.... .... Gautxo+Beni 

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

Dissabte, 11-05-02 
.................................... .................................... 
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- VI - 

 

La “lliga”, ja s`ha fet curta, 

per a èixos descarats, 

que, fent-se els espavilats, 

han lluitat per fer-la injusta. 

..... 

Una llàstima, han segut... 

els partits que s`han trucat, 

pels errors del col.legiat; 

però, no hi ha res perdut, 

perquè, la llei de l’embut, 

esta volta...els ha fallat. 

..... 

I es que, la Geperudeta... 

no cal que es calfeu el cap, 

enguany, ens ha fet costat, 

posant...la seua pedreta. 

..... 

Ara, demanem, prudents... 

la de calç...i la d`arena, 

per a lo que encara ens queda; 

que són...dos partits, pendents. 

Però, com estem en vena... 

potser....que també els guanyem!. 
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Es que el València, d`enguany, 

s`ha convençut, més que mai, 

de ésser el capdavanter, 

més seriós...i faener... 

que ha donat el baló amb peu. 

..... 

Però, en el futbol, modern... 

anem a veure unes coses... 

gens boniques i molt grosses; 

si no ho arregla el govern!. 

..... 

(I en l`argot enquixotat.... 

amb l`església has topat, Gautxo!. 

El govern, porta el cap...catxo... 

i, a penes, véu lo escampat). 

..... 

Doncs, em té...tal qual mosqueta, 

èixa espècie d`aparell.... 

que no és xarxa ni mornell, 

i peixca....sense barqueta. 

..... 

S`anomena....ordinador, 

i diuen que és molt fidel; 

però, a mí em pareix, redell, 

que el “fidel”...sols té un color!. 
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Es que esta gent, té una cara... 

que els requereix...molta vara!. 
..... 

Que júa el València, a casa...?: 

“bufador...d`honra escassa...!” 
..... 

Que el partit es júa fora...?: 

“un bufó...de la cassola...!” 
..... 

Que no respòn el Madrit...?: 

“àrbrite, posat pel dit...!” 
..... 

Jo, diria que els domestiquen, 

per a que, pel morro, piquen!. 
..... 

En el sorteig arbitrari..... 

creguéu que hi haurà notari?. 
..... 

Ens han penjat un rosari, 

a mode d`escapulari..... 

que, l`any que vé, no m`estranya, 

hi hauràn equips, donant canya... 

fitxant...un bòn talonari. 
..... 

Jo, no sé qué pot passar, 

en totes estes qüestions. 

Sé...que les exaltacions, 

són dificils...controlar, 

quan brollen...a mogollons. 
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I, el sofrit ordinador... 

no té més missió, a complir, 

que, obeir...i reomplir.... 

lo que mane el manador. 

..... 

En el partit del Corunya, 

no ens donà esperança, alguna; 

i ens và negar...lluna i sol. 

Impossible fer un gol...! 

Però, tinguerem fortuna..... 

perquè ho ferem...a tot cor!. 

..... 

Després, vingué un caragol... 

que no mos feu, l`Espanyol, 

un autèntic harakiri..... 

gràcies a l`olfacte a gol, 

d’Aimar, Baraja, el Kily... 

Rufete...i tot el perol!. 

..... 

No ha de portar cosa bona, 

esta forma d`arbitratge. 

Ja voreu qué prompte trona... 

I, a més...farà mal oratge!. 

 



 31

Estos tios, si els fà falta, 

són capaços de negar... 

la Pasqua, en Setmana Santa. 

I, tornar-mos a imposar... 

el Decret de Nova Planta!. 

..... 

De tots...el menys amoïnat, 

mal parit i ben comprat... 

èixa espècie de ninot, 

tirant a carabassot... 

“l`honorable” col.legiat!. 

..... 

Xé...que no ens dèixen surar, 

ni en bassal particular!. 

I mos retallen les ales, 

mitjançant diverses manyes... 

per a fer-mos doblegar!. 

..... 

Sort és que, per a triomfar, 

i entonar-los quatre albàes... 

no hem de fer postures rares, 

ni hem de flotar...ni volar; 

sino, tenir...veu...i cames!. 
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A Mestalla, es demostrà, 

que l`equip més regular... 

té, les pantorrilles, sanes. 

I....ganes de treballar!. 

I molts parells de castanyes!. 

..... 

Ara, ens resten dos partits... 

per a rexuplar-se els dits!. 

Però, sabem que se pot... 

endur-se la lliga al clot... 

perquè estem molt ben parits!. 

..... 

Huí sóm líders, de prestància, 

sense cap d`extravagància; 

i, segons diu el tarot... 

(mira si ho tenim ja prop) 

demà...campions, en essència. 

..... 

Màlaga és.....primera sort... 

per a fer campió al València! 
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Brinde...per tot l`equip...!. 

Inclús, els que aci no dic: 

Per Carboni, Albelda, Curro... 

Djukic, Pellegrino, Ayala... 

Vicente, Martxena, Angulo... 

Sànchez, Mista...el qui mana... 

I el restant...de la baralla!. 

..... 

Xé...si no ho veig...no ho crec!. 

Qué t`ha paregut, morrut...? 

Tito bobo...o ànec mut...? 

Jo, “flipe”...i ho reconec: 

Es que hem pelat...al pelut!. 

..... 

Enguany...ens hem fet en ell. 

El “penta”...s`ha sentit, vell. 

Esta volta...no ha passat; 

s`ha mostrat desllavassat... 

l`antic poderós vaixell!. 

..... 

I ens ha sobrat un partit... 

que haveren pogut ser més; 

si a tots èixos figurins, 

que parèixen futbolins, 

i júen...“de taconet”, 

no els regalaren, de fet, 

lo que és negat als veïns. 
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Ara, si el temps ho permet, 

es juarà el partidet... 

contra “er Betis balompié”. 

Un equip...que mos cau bé... 

perquè no és tan bufonet. 

 

Redéu, si ahir féu vuit dies, 

que, en xanxa, fiu profecies!. 

S`haurà encabritat l`oratge, 

perquè havem estrenat tratge... 

sense el permís del “messies”?. 

..... 

Fins al temporal, li emprenya, 

no haver-mos aiguat la festa. 

És que no sap, la tempesta, 

que, en esta terra, s`ensenya, 

a encertar...sense ballesta?. 

..... 

Açò, no és una aficció... 

que es sent contenta o dolent!. 

Açò és...la religió, 

mancada de reflexió... 

amb tots els seus ingredients!. 
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Ja poden donar-li gràcies, 

al Sant Patró, Llaurador... 

els flipats de les galàxies!. 

..... 

De no terçar-se el miracle, 

del senyor ordinador..... 

naufraguen en la debacle!. 

..... 

De cap manera, han pogut, 

ni troncar, ni minorar, 

la brega, espectacular... 

del València, Futbol Club. 

..... 

No l`han pogut dominar!. 

Per molt...que es posà cabut, 

èixe home, tan re-sabut... 

que, tot, ho volgué comprar. 

..... 

I això que té prou pessetes...!. 

I té nivell...i manetes...!. 

I un historial...d`historietes!. 

..... 

Però, tot lo món, sabeu, 

que fou voluntat de Déu... 

fer-mos campions...per punyetes!. 
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L`aficionat del València, 

no acostumat a esta gesta, 

s`ha tornat........benevolent; 

i, en lloc de fer-se el valent, 

xano-xano...fà la festa. 

..... 

Mentrestant van fent gimnàsia, 

i postures insolents.... 

el nostre equip, và al seu vent: 

..... 

Amb tota la séua gràcia, 

li ha concedit l`eutanàsia... 

a èixe Madrizzz...indolent. 

..... 

En el gloriós centenari, 

s`han cagat...en l`escaleta... 

com qualsevol gallineta!. 

I, hauràn viscut un calvari, 

repassant el calendari... 

que han perdut la convicció, 

de l`acte i celebració.... 

i han tancat la paraeta, 

en pany i clau, guardaeta... 

per a millor ocasió. 
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A mí, que ningú me diga, 

que no estàn al.lucinats: 

Mira que aspirar a lliga, 

fent, Figot...de mitja figa, 

i, els pivots...aplatanats!. 

..... 

Home...que la gent de poble, 

també s`ha fet, ja, fadrina... 

i és farta de menjar sobres!. 

Hi ha que deixar de ser pobres!. 

Sempre, raspes de sardina.....?. 

..... 

Lo que és, majorment, plausible, 

i, per això, hem guanyat... 

és que, essent discutibles... 

fórem, també, irreductibles... 

front a tota adversitat!. 

..... 

En canvi, és deplorable, 

i, en veritat, clama al Cel, 

cóm ens repelen el pèl!. 

L`assumptet de les entrades... 

sembla un abús....colossal!. 

..... 

Mes...tornem a lo agradable, 

que té més gustet a mel...!. 
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La brava “Esquadra Benítez”, 

s`ha vist forçà a navegar... 

contra tempesta, d`un mar... 

que ni l`Esquadra Invencible!. 

I, ha vençut al temporal...! 

I ha rematat...de Gran Líder!. 

..... 

Tampoc hi han més martingales, 

en aquest flamant equip... 

que fer futbol...posar ganes... 

i cobrir-se, bé, el melic... 

amb ungüent de Canyizares!. 

..... 

El València és......campió; 

i la copa, ens espera. 

Com que ja és quinta versió, 

és copa més vertadera. 

Tot aquell que no ho celebra, 

és...que li cou, amuntó... 

o li dona molta pena!. 

..... 

O, l`importa un pimentó... 

un espinac...o una bleda!. 

Lo que jo mire, tan sols, 

és que el València ha fet pols, 

“la liga.....de las estrellas”. 
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Haurà augmentat el trellat, 

del crit de brega...”amunt”?. 

Si hem collit el campionat, 

és perquè no s`hem deixat... 

que ens passaren per damunt!. 

..... 

La Lliga...passà per Màlaga... 

on, el Sol....jamai s`amaga. 

Es rematà la campanya... 

guanyant la Lliga d`Espanya. 

I va`m cremar una cana... 

i ballarem...la tarana... 

Que és una dança que entranya... 

en l`ànima valenciana!. 

..... 

Mes...el millor aliment... 

per a l`ànima i la ment, 

no és altre que el de sentir, 

continuament, repetir... 

que el valencià és bona gent!. 

..... 

Amúnt, València, amúnt... 

que has apujat el llistó, 

a nivell de campió... 

i açò és només el vermut... 

Tot se ho meréix l`afició!. 
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No volia fer-ho llarc; 

però em fà de rescabala, 

afegir, lo que em ve al cap, 

després d`aquest resultat... 

que ens dèixa, la bufa, clara. 

..... 

Esportiu Corunya...Tres. 

Reial Madrid.......Cero. 

..... 

València, c.f. ....Dues. 

Betis, b.p. .......Cero. 

..... 

Havéu vist l`últim partit... 

del València o del Madrit...? 

Sabéu si estàn escamnats, 

per lo del “gol-a-verats”...? 

O...per la punxa del dit...? 

..... 

Aquest Madrid, és...de faula!. 

I és castís...en la paraula!. 

..... 

Recordéu lo de la parra... 

que alcançà crèdit i fama?: 
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La “Copa”, li semblà...sonsa; 

la “Lliga”, se li féu...llarga; 

la “Xampion” fòu...pòc vistosa... 

sort, que els tragué de la fossa. 

Encara, que es posà....verda!. 

..... 

A mí, em preocupen les coses... 

que s`han de fer...per pilotes!. 

..... 

En sana competició, 

siga el qui siga el campió, 

no és només per competir...! 

Ja fà temps...que no es sent dir, 

aquella frase, elegant, 

que féia més important... 

participar...que renyir!. 

..... 

I, al final, just és que guanye... 

aquell que, amb ganes, treballe!. 

..... 

Mira!: Saps lo que he pensat?. 

Vaig a tancar i concloure...! 

No m`esgarrapes el sac...! 

La lliga......ja s`ha acabat! 

Resígnat......i no me plores! 
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“ Pla renover 2003” 
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- VII - 

 

Diuen...els que saben més... 

que aquells que se’n van, no tornen. 

I, jo...que mai crec en res, 

pense...que no ens abandonen, 

perquè, alguns d’ells, es renoven... 

amb els que arriben després. 

..... 

I, encara estic més segur... 

de que, la renovació, 

és la màxima raó... 

per a que l’home madur, 

siga més tendre que dur... 

quan và entrant en l’estació. 

..... 

Jo que estic mancat de nets, 

i també d’avantpassats... 

puc ser, inclús indicat, 

per a que, amb quatre versets, 

conte un relat, mig curtet... 

que, recentment, m’ha passat. 
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Un dia, per lo matí, 

quan ja calfava el solet, 

me’n aní, encarrilaet, 

per l’esquerra d’un camí... 

xano-xano, cul al vent... 

i un dubte al pensament, 

que s’apropiava de mí. 

..... 

Comptava amb cinquanta i set, 

i el cap mig pelat, per cert; 

però, dintre del cervell, 

no em trobava, jo, gens vell, 

per a ventejar un blat, 

que encara que estava verd... 

ja m’embussava el garbell. 

..... 

Portava en esta ocasió, 

del ronsal, una burreta... 

que se li diu bicicleta... 

i, burra, vull dir-li, jo. 

Una amigueta, vulguda, 

que l’emprava de muntura... 

sense abastir-la de pinso. 
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També portava gorreta, 

per a que em fera d’ombreta. 

..... 

Em desplaçava intranquil, 

per les afores d’un poble. 

Ansiós d’aplegar a un rogle, 

fora del constant perill. 

..... 

El poblet...era una fossa; 

i no em và semblar gran cosa, 

en aquesta Era Moderna. 

Si, en el temps de la taverna, 

fou població més formosa... 

només guardava la fama. 

..... 

Aquell poblat que cantava 

albades en la rondalla... 

posà la vista endavant... 

i el futur en la tartana. 

I, havia perdut l’encant, 

de l’entranyable barcada!. 
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No em vaig quedar gens sorprés 

pel canvi de “fang i canyes”; 

no restava...quasi res, 

entre aquelles borumballes. 

Sols històries, soterrades, 

víctimes del nou progrés!. 

..... 

I no era l’únic poblet 

desbordat en fantasia, 

replet en llepoleria 

i buit...en pensat i fet!. 

..... 

Éren temps modernitzats; 

i foren més castigats 

el miracle i la sotana, 

que aquells quatre espavilats 

que ens tenien engalipats... 

des de el corral a l’andana!. 

..... 

Aquell illot, tarquimós, 

que aleshores progressava, 

lluïa més bona cara... 

abans dels restauradors!. 
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Em vaig allunyar d’allí, 

seguint sempre per l’esquerra, 

d’aquell antiquat camí, 

que era de brossa i de terra. 

..... 

Volia sentir-me a soles; 

perquè, quan tens calentures, 

no vols que et presten ajudes... 

si, a soletes, et consoles. 

..... 

Dúia bombatxos de ratlles; 

camisa amb mànega curta; 

un capellet d’amples ales... 

i una bufanda en la nuca. 

Com un autèntic recluta... 

d’èixos que amollen per falles!. 

..... 

Anhelant la fresca ombreta 

d’algún frondós salzeret... 

vaig botar un sequiolet 

per a beure aigua fresqueta. 
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Mes, l’aigua de la motxilla, 

glop per glop, i gota a gota... 

semblava ser...vi de bota, 

fermentat, des de Xulilla!. 

..... 

Fiu una bona assentada 

baix de l’arbre protector, 

per a assecar la suor... 

que per lo còs em xorrava. 

..... 

Quan em vaig trèure la roba 

per a eixugar-la en la vora... 

un gavinot que passava 

i a escassa altura volava, 

baix del sol, abrasador... 

saludant-me, amb punta d’ala, 

i un cucleig que engalonava, 

em preguntà: “tens calor?”. 

..... 

Sobresaltat, m’esglaií, 

al adonar-me’n, de sobte, 

de que es dirigia, a mí, 

aquell pardalot, enorme. 
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Jo, calor...ja no en tenia, 

perquè estava mig nuet, 

i emparat pel salzeret, 

sota l’ombriu que em cobria. 

..... 

Tampoc excés de fredor, 

perquè tinguí prou bon dia; 

i aquell solet que caia... 

tibiava el cos i l’humor. 

..... 

Però al sentir que em parlava, 

cuclejant, una gavina... 

vaig notar carn de gallina... 

i cóm, la pell...s’atovava!. 

..... 

Encalí els ulls, junt al Cel; 

i admirant les filigranes, 

que amb les ales i les cames, 

exhibia aquell pardal... 

em passà pel pensament, 

una il.lusió  irrisòria... 

que, al posar-se en la memòria, 

em feu parlar...tendrament: 
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“La calor que estic sentint... 

és per l’enveja que et tinc, 

quan passes, rasant l’arròs, 

balandrejant tot el cos... 

sens cap de por al perill”. 

I una altra te’n tinc que dir!: 

..... 

“Brodes marcials planejaes, 

de baixaes i pujaes, 

en un vaivé al lluny i al prop, 

sense reposar, ni un poc... 

i, a penes, meneges ales. 

Quàn t’envetge, gavinot!”. 

..... 

“Tú has viscut mil peripècies, 

i has obert, “de par en par”, 

mil solcs, per a perpetuar... 

una de tantes espècies”. 

..... 

“La família és...lo més gran!: 

Els fills, els nets, les parelles... 

Renovar-se...ésser part d’elles... 

Que no s’apague, el foc, mai!”. 
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“Això és...lo que t’envetge; 

això...i poder volar... 

fins a assolir renovar... 

la família...i l’espècie!”. 

 

La voladora criatura, 

cessava de cuclejar... 

quan me sentia parlar; 

però escoltava la murga, 

rasurant a mitja altura, 

sense parar de volar. 

..... 

Jo, com si fora mon pare... 

vaig seguir donant-li cable: 

..... 

“Saps que estic mancat de nets...?. 

Ni rossets...ni morenets!. 

Doncs ja he enfilat els seixanta... 

i el mussolet...no mos canta!. 

Creus que hi han inconvenients... 

per a renovar l’estampa?”. 
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“Tenim posà la llocada. 

Tenim...xicons i xicones. 

Tots i en totes, bones formes. 

Però la fira tancada!”. 

..... 

“Mon pare estrenava catre... 

abans dels cinquanta i quatre!”. 

..... 

“I, de tú, no cal preàmbul... 

perquè hauràs perdut el càlcul!”. 

 

Tot i açò li ho referia, 

mentres anava i venia... 

..... 

Aquella gavina, vella, 

era un gavinot, femella, 

que, durant vuit anys complets... 

havia format parella, 

i deixat una rastrera, 

per la marjal i albufera... 

de nets, besnets, rebesnets... 

i un mascle...que la venera!. 
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Ufanosa i agraïda, 

per la floreta acollida, 

la gavina s’ofertava: 

“Vols dir que t’agradaria 

provar una valentia...?”. 

I jo, al puntet, l’emplaçava: 

..... 

“Doncs...sí que me complauria 

alçar el vol cada dia... 

i traspassar la barrera 

que tot lo món considera 

tabú de la bruixeria. 

En terra...no hi ha manera!”. 

..... 

“Si m’ho propose, seriós... 

creus que ho puc passar, airós?”. 

..... 

“M’ensenyaries a volar... 

en tretze o catorze dies, 

si m’espolsara alegries, 

des de dalt del colomar?”. 
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“Em mostraries el secret, 

en un parell de setmanes, 

per a aconseguir un net... 

amb parrusseta o castanyes?”. 

..... 

Finalment em và complaure, 

en resposta...casi afable: 

..... 

“T’ensenyaria...a bracejar; 

a moure’t...i a camejar; 

i, ens sobrarien dies, 

per aprendre a planejar!. 

Però, lo que es diu volar... 

volar, tú, no volaries. 

No vulgues fer valenties... 

que te la vas a pegar!”. 

..... 

“En quan...lo de renovar... 

això ja no és cosa téua!. 

Tú, ja has arrimat la part!. 

Tens fills; tens nores; tens llenya... 

Tens, el foc, assegurat!”. 
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Ja us podeu imaginar... 

que, al retallar-me la brida, 

la minvada iniciativa... 

em và desil.lusionar. 

..... 

Abatut i deprimit, 

pel tall que m’havia endossat... 

vaig retornar al camí, 

que, abans, m’havia deixat... 

i, pensívol, l’enfilí, 

un poquet malhumorat. 

..... 

No m’encaixava l’encaix... 

obstinat en que em faltava, 

fer la primera volada... 

cap amúnt...no cap a baix!. 

..... 

Se’n anà el pardal, batint amples ales; 

vaig muntar la burra, amb poquetes ganes; 

i vaig reconéixer que en complir quarantes... 

hi havia que esmunyir-se d’alguns trencacames. 
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Acabat, ja, l’episodi, 

del gavinot en qüestió, 

apleguí a la conclusió, 

d’aferrar-me al territori. 

..... 

Pedalejant, sense ritme, 

recordava, vagament, 

l’enrònia del pensament, 

que anava obrint via lliure, 

per a escriure part d’un llibre... 

o, al menys...el prolegament. 

..... 

Mes, en tant m’esdevenia 

la inspiració que caldria... 

molt portava cavil.lat, 

per a esbrinar si el meu avi, 

que, per a mí, fou un savi... 

comptava amb la méua edat, 

al rebre la novetat 

de que, fent ús del misteri... 

ja m’havien encomanat... 

sens pressupost monetari. 
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Ja vos he dit, al principi, 

d’aquesta historieta llarga... 

quelcom dolça i gens amarga, 

que em trobava de mal tec, 

(sense cap motiu, per cert), 

quan vaig muntar en la “bici”, 

que era burra en poc d’ofici... 

i estava el relat...molt verd. 

..... 

El cas és que, ja amb cinquanta, 

em rondava pel cabet, 

la idea de tindre un net... 

abans de complir seixanta. 

..... 

Per a lo qual, no era jo, 

un artífex adequat; 

perquè ja formava part... 

d’una altra generació. 

..... 

Cadascú i la seua anella... 

té una missió en la cadena!. 
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Passava el temps i la vida... 

i...taronges de la Xina!. 

Ni amb vista grossa ni amb fina... 

s’observava perspectiva!. 

..... 

I, els fills, s’anaven casant... 

i visitaven París... 

i la Roma...i “Chamonix”. 

I seguien novençans!. 

..... 

El procés no es véia clar; 

i no sabria explicar-vos, 

si eren braus o si eren  mansos, 

els que ho féien retardar. 

..... 

Me’n recordí de mon iai... 

dels conters que s’inventava... 

de cóm no acabava mai... 

i cóm...em bocabadava!. 

..... 

Ja éren dies de tardor, 

amb un fred de mil dimonis; 

però, aqueixos testimonis, 

m’ofegaven de calor!. 
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Fou...per el mes de desembre, 

açò, que avuí estic contant; 

i fou...lo més important... 

que es gestava en un pessebre, 

la història tendra i alegre... 

que ja vos vinc anunciant. 

..... 

Regressí enjornet a casa, 

abans de fer-se la nit; 

i encara no eren les vuit, 

ja m’havia ficat en dansa. 

..... 

Que si la dèixe o la prenc... 

li doní setanta voltes...!. 

Que si més rectes o tortes... 

al fí l’escrit...com l’entenc!. 

..... 

Quí va promoure aquest fet?. 

Fou pardala...o fou sarcet?. 
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En aquestes conjectures 

i altres tantes aventures, 

moguérem al Vall d’Aràn; 

i, entre sostres i pessebres, 

a “Ca’n Benito” em digueren... 

una novetat...molt gran. 

..... 

Fou Jordi, qui s’esclatava, 

en actitud novetosa... 

i una entonació seriosa... 

soltant esta parrafada: 

..... 

“Vos portem una notícia, 

que potser blavenca o rosa... 

I és...que Rebeca s’inícia... 

a ésser mare, a més d’esposa”. 

..... 

“Per a donar-vos la prova, 

hem triat “Casa En Benito”; 

anéu preparant la roba 

i una bona vidriola... 

Vas e ésser iaio Paquito 

d’una generació nova!”. 
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Traguí saliva...em callí... 

i em fiu un traguet de vi!. 

..... 

En la tauleta que estàvem, 

érem dobles les parelles. 

Mes, jo, sols véia un pessebre, 

i un ninet...junt a l’estable!. 

..... 

Quedàrem atabollats... 

sorpresos...però pagats!. 

..... 

No es penseu que havia sabut 

captar-ho, aixina, de prompte!. 

Éra de nit; i a les onze... 

no havíem sopat...ni vegut!. 

..... 

La novetat fou tan seca... 

tan de sobte...inesperada... 

que no l’engolit, encara... 

i això que éra ben tendreta!. 
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Vaig trucar la vista arrere... 

torní a pensar en mon iai; 

vaig oir, nítit, com mai, 

el cor...palpitar, alegre... 

..... 

També pensí en la gavina... 

i en la màgica conversa: 

El pardal, fent de comparsa... 

i jo...rascant mandolina!. 

..... 

Hauria influit la pardala 

en la concepció divina?. 

..... 

Tot i que m’ho esperava... 

em sentia...atovaet. 

I més...per la méua dona!. 

Perquè això de tindre un net, 

amb panseta o pinyonet... 

ens farà caure la baba!. 

..... 

Ara, vorem lo que ens ve!. 

Jo crec...que serà...bebé!. 
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Fins demà...no puc dir més, 

perquè, res més, ja no sé. 

Seguirem parlant després... 

quan sapiam quín sexe té. 

Parlar, de buit...no diu res!. 

..... 

Ignorem si és un xiquet... 

o, si serà una xiqueta. 

Amb cremallera o bragueta, 

si no és neta...serà net. 

I en tot cas...la parelleta!. 

..... 

Ara, que estem en gener... 

i el nou membre vé en juliol, 

encara no es pot saber, 

si lo que tinga que ésser... 

serà vulveta o pinyol. 

..... 

Tothom...amolla la d’ell. 

Hi ha alguns...que saber-ho créuen. 

Serà vedella o vedell?. 

Jo crec que serà...Parrell. 

Lo de Beni...hi ha que enténdreu!. 
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“ Ofertori” 

(A la memòria d’un expresidiari) 
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- VIII - 

 

Compare: 

Has tornat a la presó, 

“modèl”... 

a on la fam administraves. 

..... 

No entenc la repetició, 

ni un pèl... 

d’aquesta nova excursió... 

sabent lo mal que menjaves!. 

..... 

Et dèixe, ací, la primer... 

rameta; 

junt a una tarongeta, 

que d’un jove taronger... 

penjava.. 

..... 

La taronja és, ja véus... 

verdeta; 

l’he recollit de bestreta, 

per a que, arréu-arréu... 

durara... 

per lo manco un set- 

maneta. 
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Ja te portaré raïm... 

amb permís del “mil-dèu-mil”. 

..... 

I, també, una magraneta... 

si no ens fot “la mosqueta”. 

..... 

I ametlletes...i codonys... 

d’aquell hort dels rebolcons. 

..... 

I un bon grapat de ginjols... 

i unes peretes, en dolç... 

..... 

I, per a que no patisques 

i pugues pegar un mòs, 

porte cassola d’arròs... 

per a que et la repartisques. 

..... 

Esta gentussa que mana 

i gaudix de la mamella... 

tan sols permet la cistella... 

una volta per setmana!. 
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I, ta mare, s’ha fet vella; 

i ton pare al Cel s’aclama, 

pregant que no tardes massa; 

i també el teu fill, reclama, 

que es remate la querella... 

per a que tornes a casa. 

..... 

Ací et recorden els teus... 

que també són tots els meus. 

..... 

Díuen que no tornaràs... 

però, jo, sé que ho faràs!. 

..... 

Ja que estàs més prop de Deu, 

descarrega-li la Creu... 

i en l’acte, comprovaràs, 

que t’alleugera el malviure 

i et fà una mica més lliure... 

que abans d’haver-te’n anat. 

..... 

Tú, ves fent-mos un lloquet, 

si pot ser...vora al foguet; 

que nosaltres, via-via... 

t’alcançarem, algún dia. 

I, junts, farem un verset... 

i una cançó...en poesia!. 



 68

Sé que hauràs fet bons amics, 

si has retrobat als antics; 

sé que els tindràs encantats, 

satisfets...bocabadats... 

rendits amb els cinc sentits!. 

..... 

Però ací...també fas falta... 

i anar i vindre, t’encanta!. 

..... 

Saps que Jordi s`ha casat, 

i, tú, t’has escaquejat...? 

Company...tin formalitat!. 

..... 

No retardes la tornada, 

que hi ha molt per fer, encara. 

Mira que la vida vola... 

i aquell que no està no es troba!. 

..... 

Ja te contaré cosetes... 

i unes quantes historietes, 

del Cel...i les estreletes. 
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Això serà més avant. 

Ara, em trobe un poc malalt... 

i tinc molts núvols per dalt!. 

..... 

Mes, si vaig recuperant, 

farem la prova xarrant, 

amb un llenguatge abundant!. 

 

Compare, si veus a Deu, 

digues-li que estem prou bé; 

no cal que ens envie res!. 

Podriem estar millor... 

però, Ell, no ho ha volgut. 

Ara que, també he sabut, 

que encara potser pitjor... 

si prosseguisc sent cabut!. 

..... 

Company, si no veus a Deu, 

fes-li a la mare un encàrrec; 

no malbarates la veu!: 

No cal que els camals m’apanye, 

ni apedaçar el jersei; 

per a vestir-me de gautxo, 

tinc pantaló de bombatxo... 

i un barret...de cavaller!. 
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“ Espavila, caragol...” 

  

............................................ 
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- IX - 

 

Des de la branca d’un pi, 

dèixos que hi han pel camí, 

un saltimbanqui, esquirol, 

en menys vergonya que por, 

aconsellava a un amic... 

d’aquells que no alcen el vol, 

amb aquest refrany antic... 

com si ho fera...de tot cor: 

..... 

“No t’amagues, caragol... 

trèu la molla, que èix el sol; 

i, ara, pots lluir el pit, 

i les banyes, i el melic... 

sense el perill del cresol”. 

..... 

I, el beneït caragolet, 

aguaitant pel foradet, 

i atovat per l’esquirol... 

acabava en el perol... 

engaliat...fet un bobet!. 
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En aquest món de pamplines, 

a on tothom gasta el seu dret, 

tot i que el blat siga net... 

hi han molt poquetes farines, 

que es puguen mantenir fines... 

fins a boca de fornet!. 

..... 

Jo vaig tenir un compare, 

permanentment disponible, 

per a madures i verdes, 

volent-ho fer tot i més... 

i un dia li reprojaven... 

que no volia fer res!. 

..... 

Qué sensació més ferible, 

íntima e intransferible... 

déu clavar-se en els sentits, 

captant que, per molt que faces, 

hi han desagraïdes frases... 

en boca de malparits!. 
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I qué no diràn de mí...?. 

Si fà, ja, milanta dies, 

jo, que tants metalls cremí, 

vaig gelar la farga, al fí, 

i no he fet més valenties... 

que obrir l’ull...tancant el si!. 

..... 

Quan brollava aigua fresqueta... 

qué gentil...fou la fonteta!. 

..... 

Qué bon cor té aquell que calla, 

quan tot lo món l’atropella, 

i, en lloc de queixar-se, alaba, 

al qui li furta la taba... 

sense arriscar la tavella!. 

Sabeu per qué no us reclama?. 

..... 

Perquè vos sap més curtets... 

que un duro amb dènou quinzets!. 
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Si vols saber hom cóm ho és... 

abans de confiar-te més, 

pàrat, només un instant; 

dèixa’l-ho anar endavant... 

i, vas a tardar...no res... 

en quedar com un carranc!. 

..... 

Ja saps per qué t’abandona... 

i per qué et fà l’esguerrany?. 

T’has aclarit el detall?. 

 

Qué bo és...aquell que dona, 

si lo que regala...esborra, 

perquè, ajudar...no li dol!. 

Mes...obri l’ull, caragol... 

que quan bufa brisa borda... 

no és suficient un bon sol!. 

..... 

I, en cas de tancar l’aixeta... 

veuràs qué poc satisfeta... 

es mostra la gent que et vol!. 
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............................................ 

 

“ Brindis nadalenc” 

  

............................................ 
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- X - 

 

Un any més...ens retrobem, 

en la vespra de Nadal; 

i un any més, compartirem, 

el sentiment que portem... 

cadascú...per cadaqual. 

..... 

Si acudiren els que ens falten... 

probablement no caldria, 

anomenar-los hui en dia... 

ni brindar-los quatre frases, 

en agredolça homilia. 

..... 

Però aquesta raça nostra, 

que li sobra voluntat... 

mentre s’esclata i demostra 

que també li cou la crosta... 

sempre aplega un poquet tard!. 

..... 

Espere, que allà on reposen... 

(si és que reposar potser), 

cadascú...amb son pelatge, 

ens accepte el breu missatge... 

que amb aquest brindis li fem. 
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Pense, que els delectaria, 

comprovar, permanentment... 

cóm convíuen, cada dia, 

en la nostra companyia... 

sempre a flor de pensament!. 

..... 

En un instant de silenci... 

podrem apropar-se a d’ells; 

i constatar, quasi-quasi... 

l’increïble desficasi, 

que aquesta vida ens mereix. 

..... 

Per tots els que estem en casa 

i pels que estàn de viatge... 

celebrem este homenatge... 

i els rendim nostra lloança, 

impregnada d’enyorança. 

Cadascú...amb el seu muntatge!. 

..... 

Pels que avui no estàn ací... 

alce esta copa de vi!. 

I em vé justet no plorar-la... 

per qui la paladejava, 

satisfet del seu destí... 

i de la nostra companya!. 

..... 

Brinde per tots...i per mí!. 
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............................................ 

 

“ Les vespres...són més” 

  

............................................ 
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- XI - 

 

Si aconseguirem vacances 

sempre que ens ho proposem... 

fariem molt poc de fem 

al voltant de nostres quadres; 

i, les parelles estables... 

durarien...manco temps. 

..... 

Jo, mai he pogut fer festa... 

i tinc festa, de sovint!. 

Perquè en mig de l’esperit 

s’agita i es manifesta 

que és prou més festa, la vespra, 

ja que, vespra, és...de seguit. 

..... 

Mes...hi ha que tenir en compte, 

que quan les festes són moltes... 

si no em dèixe el tall, ben net... 

en qualsevol raconet, 

vinga tard o vinga prompte, 

m’espera...lo que no he fet!. 
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............................................ 

 

“ Una endevinalla..... 

senzilla d’endevinar” 

 

............................................ 
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- XII - 

 

Els més trets...li reivindiquen. 

Els humils, tots se li aclamen. 

Són molts...els que li reclamen. 

I, uns poquets, que mai claudiquen. 

..... 

Si t’engoleixes...hi ha estola; 

si no humilies...no hi ha bola, 

i no entraràs en cassola!. 

..... 

Si t’encrespes...abandona; 

i no esperes cosa bona... 

per ofendre a la Poltrona!. 

..... 

Si eres fidel, tindràs catre; 

si cabotetges quan manen... 

no cal que passes examen. 

De quí cregueu que vos parle?. 

 


