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“No sé lo que tinc” 
 

Jo tinc tancada la boca, 
per a que no entre la mosca. 
Tinc les parpelles dormides, 
per no enfonsar les ferides. 

 
Tinc l'olfacte reprimit, 

per la pesta que he sentit. 
Tinc el tacte mig perdut, 

perquè aixina ho he volgut. 
 

I tinc tancada l'oïda, 
per evitar l'esclafida. 

Tot plegat en un minut... 
cagant llets cap a l'antiga. 

 
Tot previst i provocat... 

per a no escalfar-me el cap. 
Però, collons, que m'has dit? 

Aquest és el meu castic! 
 

I és que tinc un enemic 
que no el puc domesticar, 

ni de dia ni de nit... 
per més que el faça callar. 
Perquè es clava dins de mí, 

sense demanar permís... 
¡i, redéu, que em fa esclatar! 

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

...................... 
 (28/12/2006)                                       (GB)                
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“M'agrada lo que no tinc” 
 
 

M'agrada mirar el cel... 
quan no hi han núvols ni estrelles. 

Quan està dolç, com la mel... 
i és clar, sense borumballes. 

....... 
 

M'agrada pensar que, allí, 
no hi hauran les diferències 

que, amb tantes extravagàncies, 
ens ofeguen per ací. 

....... 
 

M'agrada creuar la mar... 
quan ressorgeix enutjada. 

I, a més, m'encisa abordar... 
la badia, de banda a banda. 

....... 
 

M'agrada palpar fangars, 
pels voltants de l'Albufera. 

I les bogues...i els canyars... 
i el tarquim de la vorera! 

....... 
 

M'agrada el mont de la serra... 
costa amunt i costa avall. 

Els muntanyams vora platja... 
i els penya-segats, d'al tall. 

....... 
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M'agrada l'escorrentia 
de les vessants naturals. 
I ensomniar en la utopia 
de preservar les marjals! 

....... 
 

M'agrada sentir-me en pau 
amb tota la raça humana. 

Malgrat que no hi pose prou... 
ni de força ni de gana. 

....... 
 

M'agrada ésser solidari 
amb tot el meu veïnat. 

Però, suposa un calvari 
penjar-li esquellot al gat. 

....... 
 

M'agrada fixar-me, a voltes, 
en la gent que va de pressa... 
per aprendre a fer les coses... 
mentre em prenc una cervesa. 

....... 
 

M'agrada tenir de tot, 
perquè, de tot, tinc mancança. 

Però, lo que més em fot, 
és no tindre els alls a casa! 

....... 
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M'agrada veure, endavant, 
lo que demà veuré enrere. 
Davant, per l'interrogant... 
darrere, per les boberes! 

....... 
 

M'agrada, de quan en quan, 
tornar-me boig...o bufar-me... 

per creure'm que sóc Sant Joan... 
i no cal rebatejar-me. 

....... 
 

M'agrada raonar, de nit, 
amb tots els que se n'anaren. 

I, a tots, els tinc prohibit 
despullar-se d'esperit... 
per si de cas retornaren. 

....... 
 

I és que està clar lo que em passa, 
després dels cinquanta-cinc!: 

Magrada...lo que no tinc... 
per emportar-me-ho a casa... 

i escodrinyar-ho, sovint! 
 
 

............................................................ 
(24 de juny de 2002) 

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

(GB) 
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“Un passeig per l’Albufera” 
 
 

....... 
 
 

Un matí, cap a les once, 
d'un caldejat mes d'agost, 

amb la motxilleta al muscle 
i una ració d'aigua amb sucre, 

ens vam anar d'excursió, 
des del corral de ma casa, 
passant àdhuc per la plaça, 
per comprar el pa, del forn. 

 
....... 

 
 

Jo, portava samarreta 
d'aqueixes de tirantets. 
Calçava bota fresqueta 

i, al cap, duia un capellet 
d'eixos de l'ala curteta. 

Els demés, farcells replets, 
amb gorretes i barrets... 

però ni un quinzet d'ombreta! 
 

....... 
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L'excursió estava prevista 

per creuar nostra Albufera, 
sobre la barca lleugera 
d'un calafat altruista, 

molt versat en la pesquera. 
 

....... 
 

Just abans d'envaixellar-nos, 
tots muntats a les barquetes, 

férem quatre punxadetes, 
en crú, i un parell de tragos... 
d'aigua i cerveses fresquetes. 

 
....... 

 
Acabat el refrigeri, 

replegàrem les deixalles; 
i, en el mateix cementeri, 
on, el fem, fà gori-gori, 

colgàrem les borumballes. 
 

....... 
 

Vam eixir del port de Silla, 
tots plegats en la barqueta 

d'un hom motejat “Sardina”, 
que l'enfilà cap l’Antina 
xino-xano, molt santeta. 

 
....... 

 



 9 

 
I també ens acompanyava 
un bon amic de mon pare 
anomenat “Potallarga”, 

que fou pescador de canya 
i, ara, és el rei de les xarxes. 

 
....... 

 
Per tant, eren dos barquers, 
cadascú amb la seva barca. 

Dos veterans, vertaders, 
que coneixien els carrers 

aquàtics, de la gran xarca. 
 

....... 
 

Pel carreronet del port, 
replet de fauna salvatge, 

ens dugueren, relliscant-se; 
i, nosaltres, poc a poc, 

gaudíem del bell paisatge: 
 

....... 
 

Polles d'aigua, ànecs, fotges... 
garses, gavinots, pardals... 
el cel sembrat de milotxes 

i, a l'horitzó, tantes botges... 
tanta jonquera i canyars...! 

 
....... 
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Tot allò era un missatge, 

amb un romàntic llenguatge 
nostàlgic i evocador... 

....... 
 

La tendresa i el coratge, 
tot mesclat en un beuratge, 

còctel de somni i suor! 
....... 

 
Però...què llàstima em dona 
veure que açò s'abandona 
al capritx del tot arreu! 

....... 
 

Senyors de les capitals: 
vosaltres sou els causants 
d'haver-nos fotut l'Edén! 

....... 
 

L'aiguamoll de l'Albufera, 
mancada d'ullals s'ofega... 

i no s'atura el procés! 
....... 

 
És incomprensiu que siga 
de l'Horta la fematera... 

i que es trobe morta en vida, 
ella, que la vida era! 

....... 
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Quelcom hi hauria que dir-los 

a esta colla d'individus! 
 

....... 
 
 

Però estan molt ocupats... 
en els consells i els senats! 

 
....... 

 
 

Mes, tornem per on anàvem 
a flor d'aigua, cara al vent... 
No enarborem el velam(en) 

que, avuí, no ens bufa ponent. 
 
 

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

....... 
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Per a que res no ens mancara, 
portàvem l'aire de cara! 

 
....... 

 
I dúiem una nevera 

amb mitja barra de gel; 
aigua, vi negre, “casera”, 
entrepanets de vedella... 
i unes coquetes amb mel. 

 
....... 

 
A bord de l'embarcació, 

tothom, amb la seva enrònia 
i la pròpia inspiració, 

anava imprimint la història 
de l'aqüífera excursió. 

 
....... 

 
Homs, contemplaven, immersos, 

el reviscolar dels peixos, 
cap amunt i cap avall. 

 
....... 

 
I els altres, abstrets, en l'aire, 

bocabadats admiraven 
les progressions dels pardals. 

 
....... 
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Al cap d'una bona estona 

passàrem, més lluny que prop, 
per la “Mata de San Ròc”, 
que és un rogle ple de boga, 

de puros, senill i jonc. 
 

....... 
 

Més al lluny s'ataüllava 
l'extensa “Mata del fang”, 

a on, mon pare i “Potallarga”, 
s'avituallaven de gamba... 

però, feien mala sang. 
 

....... 
 

Sense pressa, vorejàrem 
un bon tram de la ribera, 
apropant-se i allunyant-se 
de les motes i les canyes 

que circumden l'Albufera. 
 

....... 
 

Esbalaïts rodejàrem 
el bassal de “la lluenta”, 

que és un sector sense motes, 
farcit d'ànecs i de fotges, 
molt aplicats a la pesca. 

 
....... 
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Aixina, com qui no fà, 

relliscant-se, majestuosa, 
la barcassa, sinuosa, 
anava solcant el pla 

d'aquella tolla famosa. 
 

....... 
 

I al mirar, ara i adés, 
sobre el reflex del migdia... 

s'albirava tot l’anvers 
del sol llustrós que queia... 
socarrant barca i barquers. 

 
....... 

 
Els xiquets i les xiquetes 
calaven capell de palla 
i vinclaven les cametes, 
a mode de campanetes, 

posant i traient de l'aigua. 
 

....... 
 

Les persones més majors 
també ens mullàvem la cara, 
les aixelles i els mugrons... 

per rentar-nos la suor 
que per lo cos ens xorrava. 

 
....... 

 



 15 

 
I, les de mitjana edat, 
recolzant-se de costat, 

s'esventaven, com podien, 
“la mosca” i les calories 

que arruixaven des de dalt. 
 

....... 
 

Al mateix temps, al voltant 
del nostre desplaçament, 
algún que altre tenconet 

es divertia, botant... 
i caiguent dins del barquet. 

 
....... 

 
La xicalla prorrompia 

tots lluitant per repescar-lo. 
I el tenconet s'esmunyia 
per retornar, si podia, 

al fons del tarquim, lo manco. 
 

....... 
 

La barca es balandrejava 
més que menys, de part a part. 

I el rebombori durava 
fins que el peixet es llançava 

al primitiu hàbitat. 
 

....... 
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Baix i dalt de l'aigua quieta 
hi havia una parelleta 

d'enfosquits cabussonets, 
que no gastaven careta,  
ni bastó ni llumeneta, 
per assolir aliments. 

 
....... 

 
 

Ara l'has vist, no l'has vist, 
desapareixien del mapa. 

Ara han sortit, no han sortit, 
obri parpelles i escampa, 
si de cas els cinc sentits, 

per a no perdre't l'estampa. 
 

....... 
 
 

I en el silenci discret  
d'un carreró que es perdia 
entre un espés canyaret, 
una siverta amb la cria 

vigilava i protegia 
el seu íntim ròdolet. 

 
....... 
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I quines aletadetes 

d'entendrides caricietes 
la marota els dedicava, 
a les quatre criaturetes 

que assajant mil carreretes 
s'allotjaven davall l'ala! 

 
 

....... 
 
 

I quins vaivens repetia 
cridant al que s'allunyava, 

mentres anava i venia, 
nerviosa i escarotada, 
defensant la guarderia 
i preservant la llocada! 

 
 

....... 
 
 

Un poquet més a l'esquerra, 
quelcom més prop de la terra, 

una parella reial 
de garses fenomenals, 

se n'afartaven de gamba, 
de serpents i de carrancs. 

 
 

....... 
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I reüllant una miqueta 

cara al sol, cap a la dreta, 
on l'esprella acampa i reina... 
els fumarells d'ala ampleta, 

no feien altra faena 
que aferrissar-se a la pesca. 

 
 

....... 
 
 

Cada quadre que esclatava 
i el panorama brodava... 
semblava una invitació 
per entrar en conexió 

i en sereníssima calma... 
amb la divina Creació. 

 
 

....... 
 
 

Nosaltres, molt cobdiciosos, 
encantats i melindrosos 

per a no perdre-li-hi l'ull, 
admiràvem, silenciosos, 
els gràfics majestuosos 

que ens brindaven, un per un. 
 
 

....... 
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I al mirar de cara al Cel, 
malgrat el sol que queia, 

tronava l''lgaravia 
d'ànecs, d'ocells i pardals... 
pentinant la llum del dia. 

 
....... 

 
Emocionats i atordits 
pel gratuït espectacle, 
quedàrem embadalits, 

amb els cossos oprimits... 
quasi esperant un miracle! 

 
....... 

 
Quan recobràrem l'alé 
i adreçàrem el timó, 

la barca feu un vaivé... 
i, jo, que em trobava dret, 
em peguí un bon cabussó. 

 
....... 

 
Els menuts s'esvalotaren 

quan em van veure dins l'aigua; 
i, en cridadissa excitable, 
xisclaven i reclamaven 
arremullar-se la panxa. 

 
....... 
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Així, d'aquesta manera, 
en crispatiu guirigall, 

vàrem creuar l'Albufera 
per una antiga carrera... 

que ens va dur fins El Palmar. 
 

....... 
 

En aquell poblat illenc, 
férem paradeta i fonda. 
I una assentada redona 

que ens va posar tremolencs... 
en tocar-nos “la dolora”. 

 
....... 

 
Dinàrem molt ben dinats, 
(hi ha que dir les veritats). 
Però, collons, demanàrem 

tement que els plats s'acabaren... 
i ens deixaren ablaürats!. 

 
....... 

 
Ara que, feia sis anys, 

que no ens havíem caigut 
ni en el forat d'un canut, 
ni en el perniciós parany, 
ordit pels homes sabuts. 

 
....... 
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Prenguérem cava, ametlletes... 

all i pebre i clotxinetes. 
....... 

 
Sèpia bona, bon marisc, 
peixet verge i bou rostit. 

....... 
 

No ens vam privar de gelats... 
fins a posar-nos morats. 

....... 
 

Cafés, tisanes, pansetes... 
i un puny de gorrinadetes. 

....... 
 

¡Pastissos i codonyats... 
anaven caiguent als paps!. 

....... 
 

No obstant, en esta ocasió, 
ja sabíem on anávem 

a passar el nou examen 
i a pegar l'entropessó. 

....... 
 

Però, la nostra il.lusió 
per aplegar a on estàvem, 

ens feu pagar gust i ganes... 
i prosseguir l'excursió. 

....... 
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Quan vàrem sortir d'allí... 
bufàvem de tal manera, 

que al tornar, per l'Albufera, 
la barca feu més camí 

que si fos barca velera! 
 
 

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

....... 
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Però, abans de reembarcar-nos  

amb la panxa satisfeta, 
decidírem prodigar-nos 

amb nostàlgies i romanços, 
quant a l'antigor illenca. 

 
....... 

 
Tafanejant pels afores 
de sequiols i rodalies, 
trobàrem al.legories 

d'un temps passat que, aleshores, 
no hi havien autovies. 

 
....... 

 
Allí es veu, representat, 
el dinàmic Canyamel, 

quan la Neleta amoixava, 
mentre que l'hi la pegava 
amb el seu amic Tonet. 

 
....... 

 
Allí, suava son pare, 

gemegant per a remoure 
quatre terrossos d'arròs... 
i, allí, si mal no recorde, 
s'ho deixà tot en un tròs. 

 
....... 
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Allí, on el tio Paloma 

trafegava en la Sequiota, 
que era una pesquera bona 
per poder treure l'arrova... 

i pescar la pessetola. 
 

....... 
 

Allí, on la Samaruca, 
perpetuant la discòrdia, 

s'encrespava fins la nuca... 
i on, la Borda, sens disputa, 

s'engolia entre l'escòria. 
 

....... 
 

Per allí on pillardejaven 
els pescadors clandestins... 
i, sense xarxes ni manyes, 
recol.lectaven més ganyes 
que els amos dels rodolins. 

 
....... 

 
Per eixe poblat d'escates, 
poc crescut ni futuriste, 

a on el pròdig Blasco Ibànyes 
va novel.lar Fang i Canyes, 
amb un estil costumbriste. 

 
....... 
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Allí es respira antigor 

i han perdurat les costums 
d'historials desconeguts... 

al temps que, el restaurador, 
pot ser l'únic que ha crescut. 

 
....... 

 
I allí, nostra expedició, 

curullada d'afecció, 
va viure les experiències 

de petjar aquells paisatges... 
plens d'història i de passió. 

 
....... 

 
Quan ja buscàvem la barca 
per anar acomodant-nos, 
la digestió ens embargava 
i, el sol, que ja declinava, 
convidava a replegar-nos. 

 
....... 

 
El regrés fou una festa 
de cançons i d'acudits. 

Passàrem per la Devesa, 
pel Pujol, per la Goleta... 
i pels núvols de mosquits. 

 
....... 
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Els majors taral.lejàvem 
les tonadetes antigues. 

I, els menuts, balandrejaven, 
al compàs dels qui cantaven, 
fent emergir ambdues quilles. 

 
....... 

 
Aixina-aixina, arribàrem 

a la vorera taronja, 
des d'on, vorejant les canyes 
per la boga i les paranyes, 

s'ataülla Catarroja. 
 

....... 
 

Mes, com la nostra quadrilla, 
és d'un poble sense porta, 
tornàrem pel port de Silla; 

doncs, des de sempre, s'estila 
la germanor de'ls de l’Horta. 

 
....... 

 
Entràrem pel llarg sequiol 

que al de matí havíem sortit. 
I com no dúiem cresol 
i era, ja, boqueta nit, 

s'escoltava el rossinyol... 
però, jo, no l'albirí. 

 
....... 
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En abandonar les barques 
i posar els peus a terra, 

per la dreta i per l'esquerra 
ens rodejaven les basses 

de l'arròs que encara amarga. 
 

....... 
 

Mes, les espigues, daurades, 
doblaven el coll, prenyades 
de submissió i pleitesia... 
davant la sublim imatge 

d'un groc sol que ja es moria. 
 

....... 
 

L'ocàs, tràgic i formós, 
venia a posar-li terme 
a la nostra expedició... 

que campava, mústia i feble, 
després d'un bon repassó. 

 
....... 

 
Lo bò, no sol durar massa... 

i, encara que siga bò,  
sempre tens la sensació 

de que, dintre de ta casa, 
malgrat que “la mono” et cansa, 

t'espera el millor racó. 
 

....... 
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Ja en casa, tranquilament, 

entendrit pel sentiment, 
vas ordenant els passatges 
que durant els teus viatges 
has barallat dins la ment. 

....... 
 

Lo ben cert és que, el viatge, 
ens deixà molt satisfets. 

I, a més del nostre muntatge, 
fou un bonic homenatge 
per la família d'Agnés. 

....... 
 

Eixa família francesa, 
tan romàntica com jo, 

que al meu poble li professa 
la seva enyorança immensa... 

i, a ma casa, devoció. 
............. 
............. 

 
Quan regressàrem al poble 
“Ciutat de Beniparrell”, 
cadascú, ja ric, ja pobre, 

s'enrolà cap al seu rogle... 
amb la intenció digna i noble 

de remullar-se la pell. 
 

.................................................. 
10 de setembre de 2004 (GB) 

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

“A propòsit del Sant Pare” 
................................................. 

 
 
 
 
 

................... 
Dedicatòria 
................... 

 
 
 
 

“A la que em donà la vida, 
sense exigir res a canvi... 
i a la que conserva viva 
la tendresa masculina... 

d'aquest gautxo estrafolari” 
 
 
 
 

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

..... 
. 
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A propòsit del Sant Pare 

que aquest matí ens ha deixat, 
huí compartiré, amb les dones, 

reflexions sobre el papat. 
 
 

Un pontificat, prolífic, 
d'acció i de paraula tendra. 
Seny d'un pontífex, magnífic, 

que ha retornat a ésser cendra. 
 
 

Ara, amb el Papa enterrat, 
i abans d'altra ordenació, 

teniu l'oportunitat 
de fotre la tradició... 

 
 

I mamprendre nova lluita, 
matriarcal i justiciera, 

per a plantar la bandera... 
a on, el Summe, pontifica. 

 
 

Doncs, ja que lluïm d'el dol 
per l'eterna reposada, 

d'un Papa que no es cansava 
de fer bullir el perol... 
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Jo, vullguera incitar-vos, 
per allò del feminisme, 

a que mudeu l'eufemisme... 
i l'estil de rebel.lar-vos. 

 
 

Mes...tindré que confessar-vos, 
des d'aquesta perspectiva 

que proclama alternativa... 
el per què dels meus romanços. 

 
 

Romanços...per a induir-vos 
a que presteu l'atenció 
a eixa discriminació... 

que us fan per a distingir-vos. 
 
 

Una llàstima, de fet, 
creure-vos alliberades 

del vostre marit, (pobret!), 
i tractar-lo a bufetades. 

 
 

Ja embastada la costura 
d'esta peccata minuta... 

entonem la tessitura 
del per què de la disputa. 
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No és just endossar, als homes, 

el disbarat primitiu 
que, des d'aquell remot niu, 
se n'arrossegueu les dones. 

 
 

Ni és de llei que els maltracteu, 
ni que els declareu la guerra, 
sense pensar que hi ha un Dèu 

representat en la Terra. 
 
 

I que aquest representant 
és capitost d'eixa església 
que haveu assaborit tant... 

sense esmentar mitja queixa. 
 
 

M'estranya, sempre que ho pense, 
que en plena emancipació... 
conste assumida, de sempre, 

tan ingènua vocació. 
 
 

També em sorprén, de vegades, 
que vosaltres, tan sensibles, 
us comporteu permissibles... 
amb les hòsties consagrades. 
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Doncs si bé la conversió 

consagrava el cristianisme, 
en la mateixa sessió 

s'implantà el credo masclisme. 
 
 

Pense que no tardareu, 
per qualsevol comissió, 
en demanar tenir veu 

quan hi ha canonització. 
 
 

Perquè mai em negareu, 
posant-vos la mà en lo pit, 
que ja và entrant en sentit 

anar renovant a Déu!. 
 
 

I aixina com en la Terra, 
per a construir les cases, 
deuen fiançar-se les bases 
abans de cobrir teulada... 

 
 

En les celestes esferes, 
tenen la predilecció 

d'iniciar la construcció... 
apuntalant les mitgeres. 
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I les mitgeres no són 

trenta rajoles pelades, 
sopandant les quatre arcades 

d'un neoclàssic torreó!. 
 
 

Sinó el conclave del Pare, 
que té la jurisdicció 

d'administrar, sense Mare, 
la Santa Organització!. 

 
 

Per això aquesta setmana 
que el Papa ens ha dut el dol, 
he pensat que, ara el perol, 

deuria rebre una Mama. 
 
 

I aixina, el camí de Déu, 
traçat per una femella, 
vos lliuraria de la creu 

que l'home, infame, us carrega. 
 
 

Podríeu nomenar vicàries... 
de les que fan abstinència. 
I fumar-se els millors fàries 

a la salut de l'església!. 
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Maneflejar els preceptes 
de l'antiquada doctrina. 
I permutar els conceptes 
de la percepció divina. 

 
 

Canviar el vot patriarcal 
des del pompi fins l'abdomen. 
I, en ple progrés matriarcal, 

sotmetre als malignes hòmens. 
 
 

Per a la qual obtenció 
no heu de pecar d'altruistes; 

ja que el Pare Sant, i jo, 
no podrem ser feministes. 

 
 

Mes, no obstant la inclinació 
per la històrica llegenda... 
aquell que no és maricó, 

no ho és...per no pagar prenda!. 
 
 

Perquè, faldilletes n'hi han 
més que cabells en lo cap, 

d'eixos que aplaquen la fam 
en qualsevol escusat!. 
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I a vosaltres no us fà falta, 

per a dominar el món... 
més que dur la veu que canta, 

on canta el més campió!. 
 
 

Aixina és que, com he dit, 
tindreu que ficar-se en marxa 

per a manejar els fils 
d'aqueixa extensible xarxa. 

 
 

Doncs, fins avuí, haveu lluitat 
dignament contra el masclisme. 

Però us fà falta un mamat 
que respatle el feminisme. 

 
 

Mireu que, en la cristiandat, 
hi han bisbesses i prelades... 

i monges de castedat. 
Però hi manquen cardenales!. 

 
 

I al no comptar, en l'equip, 
amb les altes dignatàries... 

el feminista esperit, 
té les opcions limitades. 
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Huí, el problema de les dones, 

a banda el metabolisme, 
arranca, des d'aleshores, 

quan van clavar papa i bisbe. 
 
 

¿Per què vareu consentir, 
donant la vènia al papisme, 

que exercira d'adalil... 
el capçaler del masclisme?. 

 
 

No haveu encertat els passos 
acoquinant faldilletes. 

Només heu penjat, dels nassos, 
l'esquellot als marietes. 

 
 

I ara, que són manco mascles 
i han engolit l'esperit, 

no vos resten ni les ascles... 
perquè els haveu avorrit!. 

 
 

Jo crec que amb una miqueta 
de subtil habilitat, 

ja gaudiríeu d'un mamat, 
sense fer tant la punyeta. 
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Deuríeu preconitzar 
una moguda sonada, 

que us augure governar 
la comunitat cristiana. 

 
 

I així que, jueu o cristià, 
a partir d'esta setmana, 
accepten que, al Vaticà, 

el Papa deu d'ésser Mama. 
 
 

És l'única solució 
que jo li veig al problema: 

Reconduir la missió... 
i redimir la condemna!. 

 
 

Sense dubtar que, allà dalt, 
on és la seu celestial, 
al purità Esperit Sant, 

Papa o Mama, li és igual. 
 
 

Jo trobe que ho teniu fàcil, 
sobretot, lo dels prelats. 

I a més que, nul el retràctil... 
semblaran acollonats!. 
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El que jamai no podreu, 
per molt que us poseu farruques, 

serà dominar a Déu... 
perquè Déu no admet perruques. 

Mai no se li colareu... 
fetitxes, fades ni bruixes!. 

 
 
 
 

Mes, també haureu d'avaluar, 
amb prudència manifesta... 
que, a canvi de la conquesta 

del capítol conciliar... 
perdreu el dret de protesta... 

i el vici de reclamar!. 
 
 
 
 

I no us cregau que és senzill 
contrapuntar-vos l'espina!. 

El que em passa és que, el perill, 
d'eixa pesta destructiva 

que vexa al pare i al fill... 
m'ha fet densa la saliva!. 
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Mes, sóc home afortunat 

i envoltat per dones dignes, 
ben parit i ben criat!. 

Aviciat i afalagat 
per tantes muses divines... 

com les que tindrà el mamat 
el dia que us amadrinen. 

 
Que, per cert, serà el meu gust 

s'esdevinga en hora bona. 
Doncs fóra, jo, mal nascut 
i engendrat en mala hora, 

si no li rendira, àdhuc, 
un homenatge a la dona... 

que és la que més ha perdut!. 
 

La dedicatòria, en sí, 
va per les que tinc amb mí: 

 
A la que em donà la vida, 
sense exigir res a canvi... 
i a la que conserva viva 
la tendresa masculina... 

d'aquest gautxo estrafolari 
que especula i escodrinya... 

mascle, però solidari!. 
 
 

(2005)..................................(GB) 
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“A dalt de l’andana” 

 
Practicaré la lectura... 

i, quan puga, l’escriptura. 
.................................................. 

 
Tinc una germana 
més major que jo, 

que els caps de setmana, 
a dalt de l'andana, 

aprén a muntó. 
 
 

Sap narrar i escriure 
contes i cançons, 

perquè llegeix llibres 
i textos bilingües 

que li ensenyen molt. 
 
 

Tinc també un amic 
que es troba enriquit, 

escrivint, d'ofici, 
amb el benefici 

d'ésser molt llegit. 
 
 

Però, ma germana, 
sap més que ningú. 

Perquè, a dalt l'andana, 
els caps de setmana, 
es munta el menú: 
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Versos, cançonetes, 
dites i acudits. 

I un cafís de tretes, 
amb les historietes 
que va recollint!. 

 
 

Jo la veig tan lliure... 
que volguera escriure 

i llegir com ella. 
Però, el meu calibre... 

és fluixet d'orella. 
 
 

Si enguany em visiten 
Santaclaus o els Mags, 
vull que m'emboliquen 

amb les mil delícies 
de l'Orient llunyà. 

 
 

Conéixer el món, 
sense eixir de casa. 
I escriure cançons, 
fent, a mogollons, 

càntics d'ensenyança. 
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També em complauria 

assolir, un dia, 
ser lliure escriptor. 

Però, abans d'escriure, 
per sentir-te lliure, 
t'has de fer lector. 

 
Jo sé que, llegint, 
la meva germana 

gaudeix molt sovint. 
Doncs dalt, a l'andana, 

els caps de setmana, 
s'esplaia escrivint. 

 
Per tot el que us dic, 

malgrat que no escric, 
m'estic satisfet. 

Perquè, per la nit, 
quan me'n vaig al llit, 

llegesc un poquet. 
 

Així, que he pensat: 
“Doncs si, entre setmana, 

m'estic molt cansat... 
pujaré a l'andana 

els caps de setmana,  
on llig ma germana... 
per fer-l'hi costat!” 

 
.................................................. 
(04/12/06).........................(GB) 
.................................................. 
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“Els ametllers de mon pare” 

 
 

Mirant com s'ha consumit 
l'ametllerar de mon pare, 

després d'haver-se englotit 
pluges, llampecs, pedra i aire... 
(i algunes neus, de vegades...) 

....... 
 

També, jo, em vaig consumint, 
( ja ne'n tinc tres voltes vint) 

sense assolir  esbrinar 
per què vinc tan de sovint... 
i a fer què en aquest solar. 

....... 
 

A muntar la “meua” vida? 
Si no és meua ni la brida! 

....... 
 

A consagrar-me als demés?. 
Si ningú m'escolta res!. 

....... 
 

A produir, sens cap d'esme? 
Si no és meu ni un pam de terme! 

....... 
 

A combatre els estrangers? 
Si ací som tots forasters! 

....... 



 45 

 
Em costa quelcom de creure 

que m'hagen portat ací, 
sense més missió, ni deure, 

que recòrrer el camí... 
i tornar-me'n cap enrere. 

 
....... 

 
Aleshores, doncs, no capte, 
d'aquesta vida l'essència. 
Ni tan sols la diferència 

entre el dilluns i el dissabte... 
sense un punt de referència! 

 
....... 

 
Que això no ho té clar ningú... 

no m'ho teniu que jurar! 
Mes...el qui em fa cavil.lar 

a què collons he vingut, 
sabent que me'n tinc d'anar... 

 
....... 

 
És l'ànima d'aquest arbre, 
que tampoc va demanar 

ser conreat per mon pare... 
ni sucumbir, a la llar, 

tornant-se foc per calfar-me. 
 

....... 
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Òbviament, este ametller 

que avuí ja em serveix de llenya, 
l'han criat, anteriorment, 

tota una colla de gent, 
abans d'acomplir condemna. 

 
....... 

 
És clar que els lustres i el vent, 

muden els arbres de lloc; 
però aquests canvis, tampoc, 

m'aclareixen, de moment, 
a quí calfarà el meu foc. 

 
....... 

 
Que, a la fí, no val la pena 

lluitar per res material! 
Perquè l'únic greu problema 

en aquest regne animal, 
potser hissar la bandera... 

 
....... 

 
I això no ho dubte, compare! 

¿Però és que els homes no saben 
cóm s'envelleixen i acaben 
els ametllers de mon pare... 

quan fulles i ametlles cauen? 
 

....... 
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¡Aixina vos caurà el pèl, 

quan la bandera us cobrisca 
i el patriarca us beneïsca, 
abans d'entrar en el cel... 
o en el llindar moralista! 

 
....... 

 
Que els estandars proliferen, 
més que les races prosperen! 

I les races passen fam! 
I les banderes no fan... 

més que augmentar els problemes! 
 

....... 
 

I no ha de duur zona franca 
que la senyera flamege, 
presumint de pura casta. 

I en cas de que remorege... 
caldrà que siga ben blanca! 

 
....... 

 
Perquè està ple de banderes, 

amb perfils multicolors... 
que porten les arques plenes 
de trampes noves y velles... 

i no s'atenen raons. 
 

....... 
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Que els ho pregunte tothom 
als ametllers de mon pare, 
huí que estic voreta al foc... 

i em calfe amb les seves flames! 
Però, no és que me'n en fot, 
sinó que jo vull calfar-me! 

....... 
 

En resum, el que vull dir, 
és que avuí no és com ahir. 

Hem caminat a muntó 
i hem assolit que, “la bola”, 

(pobra bola que rodola!), 
rodole més de gairó. 

....... 
 

I al rodar, tan desvalguda, 
sense trobar qui l'ampare... 
els ametllers de mon pare, 
crien la corfa més dura... 
i van de cap a caiguda, 
ofegats pel mateix aire. 

....... 
 

L'aire que m'ofega a mí, 
després de donar la volta 
per la rodoneta, morta, 

que va marcant-me el camí... 
amb la corfeta mig solta, 
xino-xano, al meu destí. 

....... 
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Mentrestant... 

Cadascú amb la seva mena, 
tot el món a la faena! 

 
....... 

 
 

I, jo, que tinc el costum 
d'escoltar a qui no parla... 

li pose l’oïda damunt... 
i li note cóm es calla 

i cóm el seu pols li falla... 
perquè ja ho té tot perdut! 

 
....... 

 
 

Mentrestant... 
Homínits, tots a la lluita! 
Tots a renyir per la fruita! 

 
....... 

 
 

L'home per medrar, sospira; 
la dona, sospira més. 

I aquest afluixa i estira, 
sense abans esclarir res... 

és la mateixa mentida 
que heretaran els meus nets! 

 
....... 
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Mes, tant de “merencumbé”, 
al llarg i ample de la vida, 

canviant-se, de mà, el potet... 
ara, que ja no s'estila... 

em podreu dir, per a què... 
val el primer de la fila? 

 
....... 

 
 

I, mentrestant, tots a una, 
idolatrant la fortuna! 

 
....... 

 
 

Però, collons, si és menuda... 
deixeu-ne passar alguna! 

 
 
 

***** 
***     
* 
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L'ametllerar de mon pare, 
poc a poc va consumint-se; 

i, jo, que encara el treballe... 
les meues canes revise. 

 
....... 

 
I, al comprovar que en la testa, 

no em resta, ja, ni la caspa 
d'aquella espessa monyera... 
vaig confirmant cóm s'escapa 

aquesta última etapa... 
que a mí i als arbres ens resta. 

 
....... 

 
Jo deuría de conformar-me, 

simulant els ametllers... 
quan les corfes s'assecaren 

i els meus troncs s'aprofitaren 
per a calfar-se els meus nets. 

 
....... 

 
Jo volguera que, ma vida, 

no es cremara arreu-arreu! 
Però, la crua deseixida, 
la veig massa definida... 
i no la canvia ni Déu! 

 
....... 
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Igual que la de vosaltres, 
hòmens i dones del món...! 

Tots caurem al mateix catre: 
els cuers i els campions! 

....... 
 

No es penseu que són uns altres 
els qui no han de viure molt...! 

Què  tenim, entre nosaltres, 
les mateixes condicions! 

....... 
 

Doncs l'esperança s'esmunya 
i pareix que dure més...! 

Però s'esfuma i s'allunya... 
perquè marxa del revés! 

....... 
 

I, jo, que mai he volgut 
lluir de capdavanter... 

ara em veig, quasi perdut, 
en l'espill de l'ametller. 

....... 
 

D'aquest arbre silenciós 
que no es callarà, tampoc, 

perquè, quan s'apague el foc, 
s'haurà convertit en pols. 

....... 
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I la pols...dura a muntó... 
i reposa i es trasllada... 
i, per qualsevol racó... 

sospira, declama i balla! 
 

....... 
 
 

I mira, doncs, per a on, 
cansat de titubejar, 

ara ho veig un poc més clar... 
a què nassos vinguí al món: 

 
....... 

 
 

Potser per a fer de barca, 
des d'una banda a l'altra; 
per a que, qui ve darrere, 

tal volta assolisca entendre... 
que, els ametllers de ma casa, 

transmeten la seva massa, 
sensible, càlida i tendra... 

calfant-me el cos, quan es cremen, 
vells, arrugats, trists i febles. 
Convertits en pura cendra! 

 
 

*****      
***     
* 
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I jo ací, front a la llar, 

mirant cóm es crema l'arbre 
que un día plantà mon pare... 

no pare de remugar. 
....... 

 
I recorde que em va dir: 

“el qui planta un arbre jove, 
és com si visquera el doble... 

i ja es pot en pau morir” 
....... 

 
I, al mateix temps, enllà, a fora, 
sense sostre, enmig del camp, 
l'ametllerar, calla i plora... 
i jo escolte el seu reclam! 

....... 
 

I aqueixe ametller que clama, 
de cara al cel, tresullat... 

ara, que està encés, en flama... 
m'obri el cor...de bat a bat!. 

....... 
 

Malgrat que sense piular 
i tanmateix que no parle... 
l'ametllerar de mon pare... 
què coses em fa pensar!. 

 
.................................................. 
(04/12/05)........................(GB) 
.................................................. 
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“L’Ave” 
............. 

 
 

Quelcom curta ens ha quedat 
la velocitat de l'A.V.E.; 

doncs li costa més d'una hora 
rodar, brunyint vora-vora, 

per a ésser d'un lloc a l'altre. 
............. 

 
Fixa't que tenim opcions, 
en molt bones condicions, 

per a que, amb tan sols un dia, 
ens traslladem, sense via, 
fins i tot, a la fi del món. 

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

A la fi del món, en un dia. 
A Estats Units, en dues hores. 
En tres minuts, fins Hungria. 

En deu segons, a Gandia. 
I, en un instant...on t'envoles!. 

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

I a mí, que m'agrada anar, 
xino-xano i a gencet... 
per assolir aplegar, 
així, per lo regular, 

quasi sempre un poc tardet... 
............. 
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Prenc un vertigen de por, 

per la tal velocitat... 
i em palpita un nuc al cor, 

quan sent córrer pel meu cos, 
eixa sensació de bac!. 

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

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

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

També es pot al.lucinar, 
enfilant el més enllà... 
en un tret, al gori-gori, 
en un bot, al purgatori 

i, en un pet...a fer la mà! 
............. 

 
I, posats a tanta pressa... 

m'agradaria foradar 
els ullals de La Devesa, 

on els meus avantpassats... 
van soterrar la tristesa. 

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

Tot i que, en aplegar 
on l'itinerari acaba... 

mai no et podràs explicar 
quín sentit té el viatjar... 

mig d'esquena i mai de cara. 
............. 
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Si t'has deixat, pel camí, 

els millors sospirs d'avuí... 
que ensomnies trobar-te allí? 

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

 
 

Conta'm-ho a la tornada, 
amb una gran riallada... 
tú que tant et rius de mí! 

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

 
 

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

(24 de desembre de 2006 
 

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

(GB) 
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“Tinc llengua de drap” 

 
 

Estic convençuda 
que llegir és bò, 

perquè, amb la lectura, 
l'esperit madura... 

i millora el tò. 
            

Jo sóc la menuda 
i la més volguda 

d'una gran família. 
Mes, vull dir, quan puga, 

que no estic venuda 
al “calla i cavil.la”, 
perquè no sóc muda. 

 
Tinc massa que dir 
per fer-me callar 
abans de parlar. 
I, com sé llegir, 

puc parlar més clar; 
doncs sé distingir 

entre un llac i un mar. 
 

A ma casa es parla 
de diversos temes: 
De cuina, de casa... 
dels euros que resten 

en cada butxaca. 
Del poble i del terme, 

del tren que no passa... 
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La tele acapara 
tota l'atenció. 

Ningú llig a casa, 
que no siga jo. 
I diuen, encara, 

amb tota la cara, 
que és bona afecció!. 

 
Es parla de bous, 

futbol i estaments... 
del poquet que plou, 
de no guanyar prou... 

dels ajuntaments 
i els separaments... 

Xé, de tot això!. 
 

I jo, que m'estime 
desbrinar un llibre, 
com sóc la menuda, 
poc a poc m'arrime 
al llum de la lluna, 
desitjant que arribe 

l'albada diürna. 
 

Tots tenen més drets 
que una servidora. 

Tots marxen, corrent, 
cap a l'emissora. 
I a mí m'aborrona 
que la meva gent 

no llisca ni en broma!. 
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                                 Jo pense llegir 

totes les vesprades, 
ja que això és precís 

per a distingir, 
algunes vegades... 

quí es papa el pastís 
i xupla debades. 

 
Malgrat com jo sóc, 

la meua família 
me l'estime molt. 

Doncs sé que m'estima 
àdhuc més que jo... 

i passa fatiga 
pels meus rodamons!. 

 
Però jo volguera... 

que a casa hi haguera 
afecció a llegir. 
I tenir converses 

per a bescanviar-se 
opinions adverses... 

sense discutir. 
 

De totes maneres... 
algunes boqueres, 
boquegen com són. 

I llisquen, o no, 
la meua família, 

com és llei de vida... 
són tot el meu món. 
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No pense més dir... 
i tinc ben ple el sac. 
No em vull penedir... 
per no haver callat. 

Tan sols afegir 
que és precís llegir... 

per tenir trellat!. 
 
 

Potser que he parlat 
quequiada una mica 
per manca d'edat. 

Mes, per l'altra part, 
malgrat que sóc xica, 

quan la boca em pica... 
tinc llengua de drap!. 

 
 
 

---------------------------------------- 
 

(06 de desembre de 2006)    
 

---------------------------------------- 
     
 
 

(GB) 
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“Anant-anant” 

 
 
 

Des del primer jorn de vida 
tothom remuga i sospira, 

sense albirar per a on 
s'aterrarà en aquest món... 

ni com li anirà la fira. 
....... 

 
Al llarg de tot l'any primer 
connectarà amb el carrer, 
que és la vertadera escola 
de la vida i de la trola... 

i el dilema vertader! 
....... 

 
“El bateig, la comunió, 
les mirades de gairó... 
Refregonet que va i ve, 

l'ofici que mamprendré... 
Volences, desil.lusions... 

i un fardell d'entropessons, 
que a repèl remembraré... 

tal volta en massa ocasions!” 
....... 

 
Sempre es recorda, a repèl, 
allò que no ens cau del Cel! 

....... 
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Aixina, com qui no fa, 
bon solter o mal casat, 
te n'endosses trenta-un. 

I, quan te'n vens a adonar 
de les que n'has espifiat... 
vas camí als seixanta-un. 

 
....... 

 
 

Treuràs fórmules, maneres, 
plantejaments modernistes, 
traves, obstacles, barreres... 
Mes no assoliràs les pistes 
ni els remeis oportunistes 

que, a tú, t'agraden, de veres! 
 

....... 
 
 

No obstant, si tens condicions, 
et plouran les ocasions 
per millorar i somriure. 

Però, si et manquen collons 
per adoptar decisions... 

augmentarà el teu malviure! 
 

....... 
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La dècada trentanyera 

és prolífica en projectes. 
De que l'erres o l'encertes... 
dependrà amb quina solera, 

des de l'etapa primera, 
calces sandàlia o sabates. 

 
....... 

 
 

A partir d'aquesta edat, 
malgrat el procés passat, 
vas repetint les errades. 
I, poc a poc, aprenent 

que caldrà ésser més prudent... 
per rebre-les millorades. 

 
....... 

 
 

Faràs de tot!  És a dir... 
de tot, faràs el que pugues, 

buscant, de nou, l'elixir 
de les grosses i madures. 
Però jo et vull advertir, 

per a que et quede ben clar, 
que el nèctar te'l pots trobar... 

en les fruites més menudes. 
 

....... 
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Ja que menudes seran 

les coincidències que fan... 
romandre la convivència; 
i mantenir la tendència 
d'assaborir el refrany... 

mesurant fam i abundància. 
 

....... 
 
 

Menuts són...la majoria 
dels perfums més concentrats. 
Menuts, els fragments del dia 

que ens porten felicitats. 
I, menudes, les manies 

que ens fan cremar calories 
i ens foten desgavellats... 

escorcollant rodalies! 
 

....... 
 
 

No. No vages molt lluny, xiquet; 
doncs enllà no hi trobaràs 

ni les cises ni el cisàs... 
que no dugues ja al cabet. 

Quant més ens coste d'entendre, 
més s'allunyem del pessebre! 

 
....... 
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No esbrines en l'allunyària 
allò que no has trobat, ja, 
dintre de la teva sàrria. 

Mira que el més ric cabdal 
és el que fluïx natural... 

sense força, gust, ni manya. 
I no ens caurà la cucanya 

de l'esperit celestial... 
perquè ens costa un dineral 

la misèria d'una ganya! 
 

....... 
 
 

No havem d'infravalorar 
els més xicotets valors. 

En canvi haurem d'evitar, 
abans de parlamentar... 

que ens dominen les raons. 
 

....... 
 
 

Sempre fou l'error major... 
quan major fou el motiu. 

Doncs, per bressolar el niu, 
no ha de minvar l'escalfor... 
tant a l'hivern com l'estiu. 

 
....... 
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D'aquesta segona etapa 

que prompte vas a estrenar, 
aprofita't, que s'escapa... 
i no té opcions de tornar. 

 
En ella, retrobaràs... 

pasatges que tú has viscut. 
Vivences, que enyoraràs... 
i, per sempre, s'han perdut. 

 
De la tercera vereda... 

res m'atrevisc a ennunciar. 
Perquè és la ració que em queda... 

encara, per mastegar. 
 

M'agradaria contar-te...si són figues o són panses, 
si són madures o verdes, si són dolces o són agres... 

 
No puc dir-te-ho. No sé tant! 

Mes, en baixar la vorera 
de l'aiguavessant rampera... 
t'ho contaré, anant...anant! 

.................................................. 
Forgem, per avuí i demà, 

una tendència real. 
Doncs, si no et fas capellà... 

tampoc seràs cardenal! 
.................................................. 

(30 de desembre de 2006) 
.................................................. 

 
(GB) 
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“Estic en La Garrofera” 

 
 
 

On vaig forjar la mania, 
bressolada amb fantasia... 
d'un projecte sense pega, 
sense viure el dia a dia, 

improvisant l'harmonia... 
i on hem viscut, milers d'hores, 
iaios, xiquets, hòmens, dones... 

a soles...o en companyia. 
 

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

Ací portem, ja, sis lustres... 
omplint i buidant cabassos. 
Cabassos de sal i sucre... 

que no sé com rosegar-los. 
 

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

Mentres alguns han crescut 
i han fet créixer els problemes... 
altres, que no han dit “ni mut” 
i no han mudat d'espardenyes... 

quasi han desaparegut, 
tancant boqueta i parpelles. 

 
............. 
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Potser qui més motius tinga... 

aquell que manco o gens vinga. 
 

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

Sol pretendre la  raó... 
qui menys participació. 

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

 
Mes, potser siga un castic 

a la meua irreflexió... 
que ha parit este embolic 

de difícil solució! 
 

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

Siga com siga, pitxor... 
ve carassant-se el futur. 

Doncs, conclosa la tardor... 
sols ens resta l'hivern pur. 

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

 
I al cap d'escalfarme el cap 
compaginant alts i baixos... 
la tristor m'ha penetrat... 

siga per l'ull o pels nassos. 
 

............. 
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No tinc res que reclamar 

perquè, com sempre, me'n vaig... 
amb els verducs entre cames. 

No m'abelleix reprotxar 
cap d'error ni borumballes... 
ni he d'assenyalar culpables 

per amainar-me el pesar. 
Cadascú és responsable 
de les seves maniobres... 

que a la fí...s'han de pagar! 
 

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

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

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

Volguera evitar fer llarga 
la present avaluació. 

Mes vull dir, caiga com caiga, 
a tota la comissió... 

que ha crescut la fel amarga, 
s'ha tergiversat la taba... 
i ha decaigut la il.lusió. 

S'ha minvat la fe del fava 
que suportava l'albarda... 
i ha triomfat la maldició! 

 
............. 
............. 
............. 
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Sense il.lusió...no hi ha vida 

que valga la pena res. 
I quan la ment ho examina 

enmig dels dubtes, o al biés... 
ni l'assistència divina 

pot fer, per ningú, res més! 
............. 

 
La Garrofera s'acaba... 

i és millor que acabe abans.... 
que després de la mortalla. 
Jo sóc qui més he pecat... 

i, amb més o manco trellat, 
dec ser qui faça la falla. 

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

Sóc culpable d'haver fet... 
créixer les antipaties. 

I de que, per menys d'un pet, 
s'intercanvien fellonies... 

esfondrant-se, per complet, 
les darreres calories. 

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

Sóc tal...com  cavall d'Atila, 
trapijador de les brosses. 
Ensomniador, a l'antiga, 

que vol fer bé massa coses! 
Assotador amb espina... 

mustigador de les roses... 
............. 
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He de pagar, doncs ho dec, 

les il.luses pretensions 
d'enyorar que visca bé... 
qui té manco condicions. 

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

 
 

Mes...no planyem, que això mata! 
I esta nova adversitat 
ens dóna oportunitat... 

d'inaugurar nova etapa! 
 

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

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

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

Vista endavant...i camina, 
que aquell què no té recurs... 

la sang se li torna pus... 
i el cos se li contamina! 

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

 
 
 
 
 
 



 73 

El remei...sempre el mateix: 
Hi ha que vendre tot el peix! 

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

La conformació és dolenta: 
Sempre ho paga qui no empenta! 

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

L'única consolació... 
pensar que ho vaig fer per bé. 

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

I assumir la rendició, 
ja que ningú m'entengué! 

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

Mes, tinc la compensació 
dels meus motius i el per què! 

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

No puc donar-me perdó, 
ni demanar-li'l a Déu, 

perquè no li posí preu... 
i fiu...lo que Déu volgué! 

 
 

............................................................ 
(19 de març de 2007) 

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

(GB) 
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“Argentina, vasta Argentina” 

 
 

Cabritets i cabritetes, 
feu-me el favor d'un lloquet! 
No m'arrangeu a soletes... 
que jo no tinc amiguets! 

 
 

Tingueu pietat del meu esme 
que té expandit el caliu... 

perquè, ací, he trobat el terme 
on, tot ser mort...està viu. 

 
 

Ací, Gardel i el meu pare, 
s'hagueren fet bons amics. 
I ací, mon pare i ma mare, 

potser senten els meus crits. 
 
 

En ma casa, amb poc diner, 
mai decaigué la il.lusió 
de vindre, només poder, 

a conéixer tot açò. 
 
 

I, mal mirat, és el cas... 
que, als gautxos de l'Argentina, 

ni tan sols mig jornal ras, 
per sustentar-se, els arriba. 
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Males perspectives hi han 
per al gautxo honrat i sa. 
No dic jo que passe fam, 

perquè, quan hi ha blat, hi ha pa. 
 
 

Però sembla llastimós, 
que un poble pare la ma! 

Ón està el miraculós 
cos de Déu que es diu mannà? 

 
 

I al tall de la corrupció 
de la política fina, 

d'ón traurà la solució 
la “innovadora” Cristina? 

 
 

Nosaltres abraçarem 
una progressió optimista. 
Probablement, si tornem, 

serà també de visita... 
 
 

Amb l'ambició...que farem 
una ruta ben distinta, 

mentre aquesta recordem... 
amb l'enyorança infinita. 
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Hi ha en esta terra allunyada 

del nostre Beniparrell... 
flora diversificada... 

i fauna...més que cabells. 
 
 

Terreny sa i prometedor... 
amb una extensió que esglaia. 

Terra que, el treballador, 
la cultiva i la treballa... 

per endur-se'n la millor... 
el dia de la mortalla. 

 
 

Paratges evocadors... 
milers d'hectàrees incultes... 

distàncies que mai són curtes... 
i tramvies voladors 

per refilar, dalt als núvols... 
versos verds de quatre puntes! 

 
 

M'han portat a l'Argentina 
quatre raons diferents: 

Mon pare, Gardel, ma fibra... 
i els meus missatges al vent. 
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He petjat les terres gautxes... 

en diverses condicions. 
Des de les cotes més altes... 
fins on es remata el món. 

 
 

Amb graus dalt i graus baix zero, 
m'ha recalfat el vigor 

que dóna sentir el ferro... 
de fraternal germanor. 

 
 

He ataüllat muntanyams, 
al temps que albirava llacs. 
M'he sentit prop de l'Infern, 

mentres gaudia del Cel. 
 
 

I he comprovat que, els miracles, 
tant al lluny com a ma casa, 

no hem renden cap d'avantatges, 
si no hem rasque la butxaca. 

 
 

D'animals i animalots 
n'he portat...fins entre cames: 
Orques, pingüins, andragons... 

guanacos, pumes i cabres. 
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Balenes descomunals 
van i vénen sinuoses... 
fins els mateixos varals 

des d'on fiten les persones. 
 
 

Sempre ne'n van vàries juntes; 
i, si foren Mobydic, 

seriosament vos ho dic: 
No restarien ni fustes! 

 
 

I què dir-vos del “gran gat” 
que en quant frunzeix les orelles, 

al corder, ja mig criat, 
li fot les mortals dentelles? 

 
 

En la timba de la vida 
cadascú se la ventila! 

No hi ha en vida res debades... 
i “el gat” té males llevades! 

 
 

Per això jo, quan em parlen 
dels sers vius agermanats... 

comprenc que, algunes paraules, 
no les entenguen ni els gats. 
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Quant a glaceres majors... 

tant el Perito Moreno, 
Grey, l’Upsala i superiors... 
et deixen l'ànima en cuiros. 

 
 

Són gegants, blancs com la calç, 
amb un grossor que acoquina... 

i uns colorits, de blau cel, 
que aporta la mà divina. 

 
 

Havíem vist molts glacials 
al llarc de les incursions 
per terres septentrionals. 

Llengües llargues i amples són 
de perfils descomunals. 
Però, com estos mollons 

permanentment naturals... 
ni pensar-ho, recollons! 

 
 

Dintre de les poblacions, 
al compàs dels bandoneons... 
ventegen les belles danses... 
i algunes cuques descalces. 

 
 

Hi han cultures en procés, 
dins i fora de les cases, 

que fan la història i les bases 
del futur i del progrés. 
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Un progrés...que mai no avança, 
perquè el polític no és... 
ni sensible, ni fiança... 
del pària que no té res. 

 
 

Si la nació té de tot... 
cóm, redéu, no pega el bot? 
A un accent tan melodiós... 

quí, collons, li encaixa el boç? 
 
 

Quína llàstima de poble, 
cada dècada empobrit 

per la corrupció imparable 
d'un sistema malparit! 

 
 

Jo espere que aquest país... 
i tots els de parla hispana, 

encerten el compromís 
d'una convivència sana. 

 
 

D'una milonga que sone 
somniadora i progressista. 

I que no perda de vista 
la igualtat d'hòmens i dones! 
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D'un tango, marcat amb brio, 

per a que tothom el balle. 
I un dos per quatre, amb un trio... 

que parle molt més que calle! 
 

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

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

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

Però...tornem a la flora, 
a la fauna i al relleu... 

ja que, la màgica forma, 
tan sols l'administra Déu. 

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

 
 

Des d'Iguazú fins Usuaia, 
vorejant un poc per Chile, 
cara avall, voreta platja... 
i cara amunt, a la vindre... 

 
 

No creuaràs mitja iarda 
que no et semble terra lliure. 
Terra...que ningú treballa, 
malgrat l'excel.lent calibre! 
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De flora...un escaparate, 

des de la tundra als boscots. 
I, del fruit del calafate, 

dolços, gelats, xocolate... 
i les dobles infusions, 

mesclades amb l'herba mate. 
 
 

Pardalets i pardalots... 
pel boscatge un mogolló. 
Cales, deltes, aiguamoix... 
platges grans i menudetes, 

la llarga posta de sol... 
i les dormides curtetes. 

 
 

Per cert que, desprevingut 
em va sorprendre l'ocàs... 
i creguí que havia begut 
en veure'l creuar l'espai 
en sentit desconegut... 

per l'esquerra, arran baix. 
 
 

Desconegut per a mí, 
ja que, en el poble que visc, 

tot plegat i somnolent, 
el sol cau per l'occident, 
recorrent el seu camí... 

des de que naix per l'orient. 
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Aquell sol era d'un tempre 
quelcom difícil d’entendre: 
Buscava la pròpia entranya 
entossudit per l'esquerra. 
I jo flipava, sense esme, 
veient com capitulava! 

 
 

Què calimoc sóc, encara! 
Àdhuc no sé distingir 

per a on, el sol, s'amaga... 
ni on tinc el nas dins la cara. 

Ja veig clar l'esdevenir: 
Al parvulari d'escola! 

 
 

A l'altra banda, més rampes, 
faldes rectes, faldes tortes... 
abordant “la cordillera”. 
I alternant ambdues cares, 
àguiles, còndors i frares, 

vigilant la carretera. 
 
 

La Pampa i La Patagònia, 
en qüestió de parsimònia, 

per a mí són similars. 
Són...tota la meua enrònia, 

exempta de cerimònia... 
amb conceptes lliberals. 
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I, en els parcs menys naturals... 

serpents boes i pitons... 
fardatxos, furons, gripaus... 

túcans, mones i lirons... 
i un grapat d'éssers alats... 

com papagàis i voltors. 
 
 

Ahir volàrem pels Andes, 
panoràmica glacial... 
impossible d’aterrar. 

I ja he descobert el poble, 
nítid, lliberal i noble, 

que sempre he volgut trobar: 
 
 

Sense protecció civil, 
que protegisca al servil! 

Sense miralls, sense alcalde... 
ni consell que malbarate. 
Amb tot lo món assaciat, 
per a que ningú reclame. 
Tot imprevist...però cert! 

Únicament que, per caure... 
manca pallús o regat, 

per a que el futur se salve! 
 
 
 
 
 
 



 85 

 
Avuí estem en Puerto Varas 

i hem mamprés una excursió... 
amb tota la selva, encara, 

a plena vegetació. 
També anem a Puerto Frías 

i a Puerto Alegre, amb un guia. 
 
 

Venim de Puerto Natales 
i terres de Magallanes! 

 
 

Visitarem Frutillar, 
Peülla i algun glacial. 

Dinarem ñandú i ostions... 
i, després, en reposar, 

vos procurarem trucar... 
en les millors condicions. 

 
 

És que, per cada trucada... 
va el joc fora amb farolada! 

 
 

Lo de condicions millors, 
és per disfressar la frase. 

Ja que, com som parladors, 
ens taxaran d'oradors... 

i empenyorarem el tratge, 
per pagar als monitors! 
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Demà, quan creuem els llacs 
i tretze o catorze prats, 
temptejarem Bariloche; 

seu d'esquí internacional, 
on diu la veu popular 

que aterren, “a troche y moche”, 
en visita setmanal, 

prou més de milanta cotxes 
i unes quaranta milotxes, 
a plena estació hivernal. 

 
 

Per al turista estranger 
tot jorn és quasi diumenge... 

i li té igual lo que penge, 
si l'avala el moneder. 

No és d'estranyar que es barregen 
vàries llengües pel carrer! 

 
 

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

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

............. 
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També a Xile i a Brasil 
disposen d'un bon menú... 

i multipliquen per mil 
tot el paisatge subtil... 

que va d'Usuaia a Iguazú. 
 
 

Maria i jo, sense eixir 
de la cambra on dormíem, 
admiràvem, des d'el llit, 
les cascades que queien 
amb ressonant esclafit. 

 
 

Però això, amb ser bonic, 
no tenia comparació, 
ni parangó ni sentit, 

amb l'atrevida excursió 
a bord d'un vaixell petit. 

 
 

Un vaixell...tirant a barca, 
amb l'eslora diminuta. 

I un motor que s'encrespava 
inundant tota la cala, 
amb decidida disputa. 
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Cóm podria, jo, descriure 

les sensacions que vam viure 
en temerària ocasió? 

 
 

Tot el que els ulls poden veure 
i és capaç l'ànim de beure, 
cóm puc explicar-ho, jo? 

 
 

Amb vídeo i fotografies, 
siguen modernes o antigues, 

no es pot medir l’emoció! 
 
 

Per a fer-ho més complet, 
en Iguazú es reunírem 

amb la colla de gautxets. 
 
 

I a dalt la barca brunyíem... 
iaios, pares, tios, ties... 

fills, nebots, germans i nets... 
 
 

Xopant-nos...més que devíem 
i espantats per si queíem... 

però, a la fí, satisfets! 
............. 
............. 
............. 
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També hem volgut visitar 
l'estància de don Silvano. 
I havem pogut disfrutar 

del seu autèntic “asado”. 
Muntàrem, sens cavalcar, 

sobre els cavalls d'aquell ranxo. 
 
 

I, en acabar de dinar, 
ens deixàrem enlluernar 

per l'habilitat dels gautxos... 
muntats a galop tirat 
i ensortijant, a l'atzar, 

l'anell penjat d'un curt ganxo. 
 
 

Tornàrem al Buenos Aires... 
Mi Buenos Aires Querido... 

(cada dia más herido) 
i, en lloc d'aplacar les ganes, 

no poguí plegar les ales 
en passar per Caminito... 

 
 

Corrientes, Puerto Madero, 
el mercat del Tentadero, 

Plaza de Mayo, Balcarce... 
La Chacarita, Palermo, 

els conventillos, San Telmo... 
i la distància entre classes. 
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Vàrem assistir, tres nits, 

a tres distints espectacles: 
“Viejo Almacén”, “Querandí”... 
i, en “La Esquina de Gardel”, 
que ens pareixia un miracle 

i pegava un esclafit, 
vam fer l'últim descosit... 
i buidàrem les butxaques! 

 
 

Engolint saliva, a trago, 
caminàvem pel carrer... 

mastegant milonga i tango 
i dansant per tot arreu... 

querències, bessos, abraços... 
i el folklore a mitja veu. 

 
 

Un còctel embriagador 
que emborratja al somniador! 

Però no et descures, ché, 
que aquests chés busquen calés... 

i al compàs dels bandoneons 
et rapen fins el tupé. 

 
 

Jo no sé el tango què té, 
però sé que m'intimida... 

infiltrant-me un no sé què, 
que em treu la pell de gallina. 

És...com un atordiment, 
que a un temps m'afluixa i m'anima! 
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I això que no el sé ballar! 
Però...me'l sé recitar 

de la boca cap a dins... 
i em sacsen uns tremolins... 
com si m'anara a xuplar, 

d'un glop, els màxims sentits. 
 
 

El tango, Gardel, mon pare... 
tres conceptes elevats. 

Tres paliatius que m'avalen... 
i en casa són admirats. 

 
 

Tres emblemàtics motius... 
que a mí m'han acaronat, 
amb sentiments emotius... 

fins que, per fí, m'han marcat. 
 
 

La quarta generació 
de gautxets que s'aveïna 

i ja coneix l'avió 
més que d'ón ve la farina... 

ha visitat l'Argentina 
més joves que ho he fet jo. 
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I aquesta llei de la vida 
que ja em fita de gaidó, 

dissimulant quan me mira 
i esperant l'entropessó... 

en lloc d'amoïnar m'anima 
a reestrenar l'excursió. 

 
 

Mes...si a més, els nous gautxets 
vingueren multiplicant-se... 
intercanviant-se el beuratge 
que s'engoleix tanta gent... 

tal volta aquest Cambalatxe 
s'assolira bescanviar-se 

per un progrés més decent... 
que s'ajustara al missatge 
i al clarivident llenguatge 

que la vida va coent. 
 
 

Mentrestant, jo te venere 
i et desitge que prosperes, 
Argentina, terra gautxa... 

que mai no has perdut les senyes! 
La teva màgia m'enganxa... 
i al fons del pit i la panxa 
m'atoven les cosquerelles 

d'una enyorança i nostàlgia... 
que encara no puc comprendre. 

Serà que en la teua Pampa, 
la qual soledat m'encanta, 

m'he deixat les espardenyes? 
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Ja estic en Beniparrell 
i és vint-i-cinc de novembre. 
Només plasmaré un parell 

de pensaments que em dobleguen: 
 
 

Si un dia el tango m'ofega... 
no serà pel bandoneó, 

sinó...per la sang que rega... 
fins on ja no regue jo! 

 
 

Les fronteres...una pena, 
i els aeroports...un femer. 
Al llarc de cada frontera, 
i al curt de Madrit, també. 

 
 

La manca d'informació 
et duu de racó a racó! 

 
 

El viatge és l'aventura 
que al ser humà més li agrada. 

És...la manera més pura 
de passar l'any en la grada... 

per gastar-te una fortuna 
abans de cobrir la farda! 
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Aixina i tot, veges tú, 

renegues o no renegues 
per l'ultratge de fronteres... 
tots volem anar més llunt! 

 
Jo he vingut entusiasmat 

per tots els paratges verges, 
amb fauna i flora silvestres 
d'aquell terreny allunyat. 

 
Mes...vinc més atorrollat... 
pels sentiments i nostàlgies 

de tants records i experiències 
que em van rondejant pel cap. 

 
I és que Argentina és tan gran, 

amb zones tan diferents... 
que se me'n va de les mans 

retenir al pensament... 
 

Ón ronquen els elefants... 
i ón creix panís o forment. 

Tenim països gegants... 
dins d'un món...que és un monet!. 

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

06 de gener de 2008 
........................................................... 

 
 

(GB) 
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“Aixina, com qui no fa...” 
----------------------------- 

 
Un repasset a la vida 

vull fer-li aquesta vesprada, 
amb la llengua estamordida 

que em trau la pell de gallina... 
i és la parla valenciana. 

 
Seré breu. Quatre ximpleses 

remugant, a mitja veu... 
i un parell de frases fetes 

que les compondré curtetes... 
si de cas, amb tot el lleu. 

 
Dissertar sobre el quefer 
que la realitat t'imposa... 
no sé, jo, si és menester 
per tallar la millor rosa 
que florisca en el roser. 

 
Tant la rosa com l'espina 
es complementen la fibra 

per balandrejar-se al vent. 
Ambdues porten saba viva... 

però són ben diferents! 
 

Si el roser no fera roses... 
doncs no seria roser! 
I, si jo no fera proses 

ni versos formant estrofes... 
tampoc sabria què fer! 
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L'abella recull el nèctar 
de les flors multicolors... 
i a continuació l'injecta 
a l'interior de la bresca, 
sense exigir condicions. 

 
Els humans no som així, 
per dos senzilles raons: 

"Si em deixe dur, ai de mí... 
i, si no em deixe, collons... 

s'acabat el cafetí!" 
 

Deixar-me dur és un lema 
que mai seriós me l'he pres. 

Cadascú té el seu dilema 
de naixença o per l'emblema... 

i, cadascú, té el seu pes. 
 

I encara que no el tinguera, 
per sabut o trompellot... 
tothom pren la davantera 
per agafar la primera... 
llesca de la mala sort. 

 
Aixina mos va la fira, 

cap amunt i cap avall... 
copant la primera fila, 
sense mesura ni mida... 
per apostar a un cavall! 
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A un cavall...que, si no guanya, 

maleiràs entre dents. 
Un quadrúpede que enganya 

al genet que l'encavalla... 
perquè no li renda gens. 

 
Normal, diria mon pare, 

llençant sentències a l'aire: 
"Voleu tindre-ho tot i més, 
sense arriscar ni l'arnés!" 

"Pensàveu què era debades?" 
"Debades, fill, no hi ha res!" 

 
I tenia raó, l'home, 

entonant el sonsonet! 
Ni rellotges de paret, 

que mai no toquen les hores... 
ni repics de tabalet, 

sense flabiols o dolçaines! 
 

Ni passar-te'n de la ratlla, 
que deus marcar-te, de fet... 

ni bufar fora de l'olla, 
quan no et bull el perolet. 
Eixe perol que t'amolla... 
deixant-te mig satisfet! 

 
Jo empenyorí, per rutina, 
l'ànima i els pensaments. 

I no poguí fer fugina 
ni salvar més medicina... 

que un parell de sentiments. 
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Uns sentiments que em perduren 

al llarg d'aquesta existència, 
sense trobar-li substància 
a les immenses llacunes 

que m'oxiden la nostàlgia. 
 

Les conviccions són manies 
que no et reporten, de bo, 
res més que les darreries 
d'un serial de fantasies... 

a punt de perdre el bon to. 
 

I, el to, mai no l'has de perdre, 
ni mai t'han de fer dubtar 

les contradiccions d'un altre... 
sempre que tingues, ben clar, 

cóm mesurar i cóm batre. 
 

L'ànsia de la propietat 
hipoteca a les persones 

i, en particularitat, 
a les famílies que donen 
crèdit al lliure mercat. 

 
A eixe mercat que te dóna 

la gran oportunitat  
de tenir xalet i dona... 

que al mateix temps t'abandona 
a la vora del terrat. 
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Jo he caigut, vàries vegades, 
més a errades que a encertades, 

en el parany del diner. 
I he hagut de sortir, per cames, 

aclaparat per derrames 
que em mantenien presoner. 

 
Hom, no pot ser com un altre... 
mai no ho he segut, ni sempre. 

Encara que tots d'un ventre 
i parits al mateix catre... 

cadascú treurà el seu tempre, 
àdhuc fills del mateix pare! 

 
Quan jo era jove, pensava... 
divulgar-me per l'esquerra 

i colar-me per la dreta. 
Era una manera rara 

de no donar mai la cara, 
però em semblava discreta. 

 
Després en créixer, fadrí, 
em vaig animar, per fí, 
a fer-me obert i valent. 

I en quant la llengua soltí 
m'acusaren, pel camí, 

de ser fals i, a més, dolent! 
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Més endavant, sense presa, 

deixí apart les floritures 
i em plantegí la promesa 

de no admetre més sorpresa... 
fins que estigueren madures. 

 
La veritat siga dita 

és que, avuí, ja estic crescut, 
sense ésser tan moralista. 

I he aprés la llei de l'embut 
del socio-listo de llista. 

 
Dels llargs llistats que pregonen 

la falsa pluralitat... 
i no accepten ni perdonen 

les opinions que altres donen... 
si no dobleguen el cap. 

 
¡Normal!, diria mon pare, 
amb el seu clàssic estil: 

"Per a menjar bon pernil... 
hauràs d'obrir-te de cames... 

o bé, canviar de perfil!" 
 

Mon pare feia revista 
amb un accent pessimista. 
Éll, va estar de presoner, 
privat de veure el carrer, 
en la croada franquista. 
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Una ingenuïtat molt pròpia 
de la tendència idealista... 
el féu deixar la parròquia, 
sense més boina ni enrònia 
que la unitat comunista... 

 
I una actitud lliberal, 

amb pretensió llibertària, 
tan pletòrica d'eufòria... 

com la veneta irreal 
d'una idea estrafolària. 

 
Compromís republicà 

que mai no perdé de vista... 
mentres, la cúria feixista, 

li negava l'entrepà 
al famolenc anarquista. 

 
Tot cabritet tira al mont, 
encara que s'esgalabre. 

I tot sàpiens, tard o enjorn, 
pensa que hi ha un altre món 
més enllà d'aquest desmadre. 

 
Jo també ho pensava i pense... 
que algun quelcom té d'haver 
per a que, la gent, sense esme, 

bescanvie casa i carrer... 
poble, rodalia i terme. 
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Doncs, si no hi haguera res 

a l'altra part del Plus Ultra... 
¿on van gatets i gossets, 

amb manco caps que barrets, 
fonamentant la disputa? 

 
Francament m'agradaria 
entendre lo que no entenc: 

¿Per què, la gent, s'extravia, 
si no hi ha més autovia 

que de llevant a ponent? 
 

I el cas és que, si algú aplega 
a refermar l'ideal 

de la intuïció suprema... 
viurà la pau celestial, 

però al caliu d'un problema: 
 

Si ha trobat la conexió, 
¿quí li prestarà atenció... 

la lluna, el sol...o una estrella? 
Tota pedra fa piló... 

¡però és sorda com la rella! 
 

La gent, huí, no vol romanços 
que no destil.len calés. 

Tant maulets com botiflers... 
accepten bessos i abraços, 
però al recer dels diners. 
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S'ha perdut l'avaluació 
de les virtuts teologals... 

i, tota santa missió, 
dissimula la intenció 

d'abassegar-se els cabals. 
 

Una llàstima és, de veres, 
tots abocats al deliri 

d'arramassar les voreres... 
i, cadascú amb el seu ciri, 

buscant-se les cosquerelles! 
 

¡Normal!, díria mon pare, 
carraspejant pel rogall: 
"O t'espaviles, compare, 
o no et salva ni ta mare 
de lluir, al coll, sogall". 

 
El meu pare fou un home 
poc sobrat de picardia 

i molt estimat pel poble. 
Mai no va fer lo que deia, 

ni mai no va eixir de pobre. 
 

¡Ni manca que li faria, 
ni miqueta l'importava 

lo que, la gent, pensaria... 
tot i que s'alimentava 
de la pròpia fantasia! 
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¡Ai, pare meu...pobre pare! 

O, millor dit, ¡ai, de mí! 
Si el viure d'avuí el compare 

amb el que ahir coneguí, 
éll, no es va morir d'espasme... 

però, potser que, jo, sí. 
 

Mes, com podreu comprovar 
al llarg d'aquest divagar... 
sovint mon pare és present 
en les meues divergències. 

Sé molt bé que, éll, ja no em sent, 
però em dóna suggerències. 

 
Jo, en veritat, vaig darrere, 
i, tot just, no sóc conscient, 
del per què sempre m'espere 

que em duga un missatge el vent. 
Si, a més, jo, quasi renegue 

a l'inrevés que la gent! 
 

Tal vegada em dolga el dol 
del consemblant que arrossega 
la tristor que, a tots, doblega... 
en quant ve ponent-se el sol. 

Doncs, a mí, també m'aplega... 
tot i que tinc bon cresol! 
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I és que em llumeja l'antena, 
a estones, de tard en tard. 
L'abundor, en lluna plena, 
m'ompli el corral i el terrat 

de tot el que ja no em queda... 
quan la lluna s'ha eclipsat. 

 
No recorde qui va dir 

que la missió de tot home, 
abans de mal sucumbir, 

és tindre un fill amb donaire, 
plantar un arbre al desgaire... 
i escriure un llibre amb perfil. 

 
Tinc dos fills i tinc dos nets, 

he plantat més de vint arbres, 
duc milanta poemes fets 

amb perfils de vàries cares... 
¡incloent cosetes rares, 

personals i transparents! 
 

A la terra que, ara, petge... 
tot li ho deuré d'agrair, 

en quant no la remenege. 
Doncs, el que no fiu ahir, 

per avuí no em pot servir... 
ni per demà m'ho plantege. 
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M'he menjat les anous meues 

i les meues avellanes; 
les meues olives negres 

i les altres meues verdes... 
dels arbres que, jo, plantí. 

 
He assolit assaborir  

les meues favetes tendres, 
les sevetes tendres, blanques... 

i les carxofes que, ahir, 
vaig collir dels camps d'uns altres. 

 
He disfrutat de mangranes, 

de nespres, plàtans, melons... 
figues, albercocs, castanyes... 

llimes i taronges sanes... 
i codonyat de codonys. 

 
He disposat de pomeres, 

pereres i datiles... 
raïm de cep i de parra, 

ginjols, garrofes, atmeles... 
i d'arboç de branca i rama. 

 
He pres... 

Tomell, sàlvia i romaní. 
He assaborit... 

alls tendres, fenoll i alls secs. 
¡I, tot, ben remulladet 

amb el toc del millor ví... 
valencià, blanc i sequet! 
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D'aquesta vida, m'he endut... 
tot el que endur-me he volgut! 

 
I, a més, he paladejat... 

lo que m'ha passat pel pap! 
 

He sofrit? Home! Quí no? 
sofrir, també és estar viu, 
tant dins com fora del niu. 

Forma part de la lliçó! 
 

A la terra que m'abriga... 
res no li vull reprotxar, 

perquè, res, ja no m'intriga, 
ni tinc l'ànim per furgar, 
ni l'avenir m'intimida, 

ni res m'ha d'acoquinar. 
 

En canvi, em trobe deutor 
amb la Patria Celestial... 

per no lliurar-li els voltors 
que rasclegen pels racons 

del planeta terrenal... 
barrejats, entre coloms... 
passarells a mogollons... 
i pardals de la marjal. 
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Sóc amic dels més pobrets 
i, amb els rics, no tinc problemes, 

si no els plantege dilemes. 
M'agrada, si és que potser, 

infiltrar-me amb els primers... 
i que, els segons, no em reneguen. 

 
Per complaure el paladar, 

preferisc compaginar 
el greix i la carn magreta. 
Un bon menú, per passar, 

una salut regular... 
i, obligacions, ni miqueta! 

 
Hom vullguera ésser d'esquerres, 

sense llastimar les dretes. 
Hom no se'n va per les rames, 

per no fotre faldilletes. 
Però sovint, les butxaques, 
són de diferents jaquetes! 

 
Tú, pots ser tú, dins de tú, 
perquè tens força per dins. 
Tú, pots creuar pels camins 

que no pot creuar ningú. 
Però, perdràs molts amics... 
i algun que altre conegut. 
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De fet, posades en fila 
les dretes i les esquerres... 
t'imposaran la doctrina: 

Si manques d'amic o amiga, 
t'engoliràs nespres verdes... 

sense tastar la gallina! 
 

En resum, no sabria dir-vos, 
ni amb honradesa instruir-vos, 
si em sent d'esquerres o dretes. 

En canvi, puc advertir-vos 
que, si penseu divertir-vos... 
millor amb les dues manetes! 

 
Jo...mai no mire de reüll 

on ataülle rebull; 
doncs m'empomarien al trill 

i em trafegarien pel trull, 
la colla que em fita l'ull... 
i em claven gat per conill! 

 
Cadascú va pel camí, 

més o menys predestinat, 
que, la sort, li ha adjudicat. 
Però...¿quí no em diu a mí 

que, en prevenir-me el destí, 
la sort no s'ha equivocat? 
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La vida és...qui t'adoba, 
per a batre't l'existència. 

El món és...qui te controla, 
si no et vesses d'experiència. 
I els anys són...la vidriola, 

que et servarà la substància 
de la pròpia independència... 
que és l'elixir que et consola. 

 
 

Jo, m'he passat dels seixanta, 
entre els quals, tinc cotitzats... 
per supost més de quaranta. 

Tinc...casa feta, tall net... 
i estic entre els jubilats. 

¡I, ara, que ho tinc tot mig fet, 
per sentir-me satisfet, 

vull tindre euros a grapats!. 
 
 
 

----------------------------------- 
(01 de febrer de 2009) 

----------------------------------- 
 
 
 
 

(GB) 
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“Per a ésser bò...o roí, 
no sé quín és el camí” 

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

Lliure'm Déu d'ésser canela, 
entre el catàleg dels quintos... 

reclutes de mitja vela, 
adulant-te i fent-te mistos. 

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

Jo sóc com el teuladí, 
que grata el cel i la terra. 

I no un favanuc rossí, 
que no prova l'herba tendra! 

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

Aquell que pretén ser bò... 
té, a més, l'inconvenient... 
que mai no serà tan bò... 

com s'espera d'ell, la gent. 
............. 

 
 

Ser bó et costa massa car, 
si vas curt de benefici. 

Tot i que et van a pelar... 
si no pel “mal tec”, per vici. 

............. 
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En canvi, el malvat roí... 
pot ser tan roí com vulga. 
Doncs no l'importa, a la fí, 

quí el col.lapsa o quí el divulga. 
............. 

 
Jo sóc roí, molt roí... 

perquè nasquí en Primavera! 
La Tardor és, per a mí... 

l'Aurora que em regenera. 
............. 

 
Ésser roí és una ganga... 
que jamai passa de moda. 

Pots fer lo que et vinga en gana... 
i, el pecat, ningú te'l cobra. 

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

El bò pot tindre avantatges, 
sobretot espirituals. 

Doncs, ni humiliacions ni ultratges, 
se li engalcen als camals. 

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

Cadascú té lo que té... 
i li manca tot lo altre. 

Tan sols té el sarnatxo plé... 
aquell que no té caletre. 

............. 
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Si eres bò, és menester... 
que sigues, abans, valent. 
Després, sortir al carrer... 

per enfrontar-te amb la gent. 
............. 

 
Recollir les injustícies 
pròpies del desagraït. 
I mastegar les malícies 
de l'amargat malparit. 

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

Així és que no m'abelleix 
anar de babau pel món... 

ni picar, com pica el peix... 
en quan fita el buleró. 

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

Fes-me cas, amic panoli, 
no passes per beneït... 

que, entre desori i desori, 
enmalaltix l'esperit. 

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

Jo pense ésser diferent, 
mig recte i mig de gairó. 

Seré fotut i dolent... 
perquè és la millor opció! 

 
............. 
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Jo no sé si preferisc 

anar disfressat de joia, 
tal com ara vaig vestit... 
o, integrar-me a la colla 

que es menja sovint la molla... 
i ho dóna per ben complit. 

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

Tampoc sé si preferiu 
pelar les rates en viu... 

o engolir anous en corfa, 
que és la moda que està imposta, 

des de que deixem el niu... 
fins el final de l'aposta. 

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

Probablement, camparem 
de boquimolls favanucs... 
boquejant el què farem. 

I aixina subsistirem, 
com els capsots samarucs... 

entre el tarquim...i entre el fem!. 
 

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

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

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

(09 d’octubre de 2007) 
 
 

(GB) 
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“L'amistat que no té preu” 

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

Gràcies a que hi han 
més pobres que rics... 
mai no trobe estrany 
tindre molts amics. 

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

Jo volguera ésser... 
bon amic de tots, 

sens que aquest quefer... 
 m'embargara els mocs. 

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

Mes...si dosifique 
la picor dels dits... 
ja no fructifique 

ni amistat ni amics. 
............. 

 
¡Ja m'agradaria 

tenir tants amics... 
com la fiscalia 

ne'n té de testics!. 
............. 

 
Els companys són molts, 

en aplaudiment. 
Però, amics dels bons... 

ni quan fa ponent!. 
............. 
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L'amistat és una brossa 

que es cria al fons de la mar. 
És aqueixa fragant rosa... 
que tant m'agrada olorar. 

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

Però la tija espinosa 
que envaïx el roserar... 
no m'aclarix si, la cosa,  

serà polp o calamar. 
............. 
............. 

 
L'amistat és un perill... 
àdhuc massa temerari, 

que t'augmentarà el reguiny... 
i pot dur-te al cementeri. 

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

Una amistat que t'obliga... 
no és un intercanvi sà. 

L'amistat ben assumida... 
ni t'acuita, ni es refà. 

.......... 
 

L'amistat intermitent 
potser la millor opció... 
si aprofites l'ocasió... 

d'avaluar l'enteniment. 
............. 
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Amb aqueixa no t'obligues 
ni compromets als demés! 
I, a més de les enemigues... 

t'estalviaràs diners. 
............. 

 
L'autonomia de l'amic... 

és la teua llibertat. 
Tant si és pobre com si és ric... 

ni et deu, ni estàs obligat!. 
............. 

 
L'amistat és una broma... 
que tothom t'ha de gastar. 
Obri l'ull, tanca la boca... 
que algú te la va a pegar. 

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

De totes formes, jo dic... 
que val la pena arriscar-se, 
perquè, qui no té un amic... 
tampoc podrà lamentar-se!. 

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

Però, jo, ja m'he fet vell... 
tinc les pelusses canoses... 

mig arrugada la pell... 
i assumides tantes coses...! 

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



 118

 
És tan cara l'amistat, 

si, freqüentment, la cultives... 
que els amics passen de llarg... 

i no et conviden ni a olives. 
............. 

 
A no ser que, la salmorra, 

isca de la teua gerra... 
i, aleshores, la tal broma... 
et coste batalla i guerra. 

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

Hi ha qui ho té més clar que l'aigua: 
quatre xanxes, tres complits... 

dos palmadetes d'amics... 
i a endollar-se lo que caiga! 

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

Diuen, els que saben molt, 
que l'amistat és més fina 

si en lloc de veí és veïna... 
que, a intervals, canvia de solc. 

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

Jo no crec en els miracles, 
si el miracler no sóc jo. 

I, a més, sé que alguns missatges... 
fan l'efecte de gairó. 

............. 
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L'amic que va disfressat, 
sol simular coll de figa. 
Sense passar-li, pel cap, 
que tens l'ànima pansida 

i el pensament, teu, delira... 
pel preu que té l'amistat. 

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

Mes, si penses assumir 
una amistat, amb solera... 
sàpies que avuí no és ahir. 
Fica la primera pedra... 

i no esperes recollir 
ni la meitat de la sembra! 

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

Abans, l'amistat buscava... 
un recolzament més sa. 

Però, avuí, es rescabala, 
furgant pel racó de l'ala... 

i, si la butxaca et cala, 
et neguen...xocar la ma! 

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

Ja siga en Terra o en Cel... 
a mí, els amics que em queden, 
després de prendre'm el pèl... 
són aquells que encara vénen 

i manco vergonya tenen... 
emportant-se gerra i mel! 

............. 
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Abans no hi havien 

tantes pilleries! 
Hom es prodigava, 
àdhuc fent el fava... 
i, els amics, sabien 
tornar-li l'albarda. 

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

 
Ningú se'n pujava...al llom del rossí, 

si no li guarnia...montura i faixí! 
 

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

I és així que, en el futur... 
ja no vull tindre amistat 

que em fota canyella i blat! 
Doncs, per fí, m'he fet madur... 

i practique el meu albur... 
en lloc de front, de costat. 

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

 
Aixina i tot... 

persevera, persevera... 
i demana-li, al tarot, 

que el pròxim taral.lirot, 
et xafe la davantera... 

per a no ésser, tú, el ninot! 
 

............. 
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L'amistat que no té preu... 
és la que, hom, no la troba... 
ni amb bicicleta ni a peu... 

perquè sempre es queda fora... 
si fora és vint...i, dins...deu. 

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

 
 

(04 d’octubre de 2007) 
 

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

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

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

(GB) 
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"L'eixam diminut" 
................................. 

 
 

A l'entrefosc de ma casa... 
tinc un pati ple de plantes, 

amb rectes i tortes branques... 
però, de flors, poca cosa. 

 
 

Malgrat la minvada flora, 
van zumzejant les abelles 
al voltant d'una corol.la 
de pètals blau-carmesí... 
corejant les meravelles 
del meu romàntic jardí. 

 
 

Amb un llenguatge fluït, 
no massa senzill d'entendre'l, 

sospite que han decidit, 
entre xusclada i xuplit, 

que, el pol.len, no és per a vendre'l. 
És per mudar-lo de llit! 

 
 

Mes...no seré jo qui aguaite... 
on mai no m'han convidat. 

A qui li pique, que es rasque... 
doncs, jo, prou ja m'he rascat! 
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Ben mirat, aquesta colla 

és un eixam diminut, 
que no pertany a cap rusc... 

ni es compromet amb cap d'olla. 
 

La mancança de regina 
i d'abellots a les vespres, 

deixa l'eixam sense bresques 
perquè els obrers fan fugina. 

 
L'estigma, quan fructifica... 
rep el pol.len, no el fabrica. 

 
Els pistils mai no es fecunden... 
fins que els carpels no modulen. 

 
No ens bufen de cara, els vents... 

si havem sembrat a destemps. 
 

I mai no hi haurà collita... 
si Natura no s'aplica! 

 
Per això, d'aquest eixam 

que li manquen alguns membres, 
mai sadollarem la fam... 

ni l'endemà, ni les vespres. 
 

La llibertat, sense normes, 
ve aparellada al desori. 

Per moltes raons que em dónes, 
camuflant el rebombori! 
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Tal volta, a les darreries... 
ja no em reste cap d'abella. 
O pot brunyir-me a l'orella, 

l'eixam on mil me'n brunyien. 
 

Siga com siga, no puc... 
ni ensordir-me les orelles, 

ni enfosquir-me les parpelles... 
ni capjupar com un ruc! 

 
I, francament, quan remire 
les arnes que han fecundat 
els polítics que no admire 
per no trobar-ne trellat... 

 
Aleshores em ve al cap... 

que les formigues i abelles 
sempre busquen les mamelles... 

amb el mugró ben unflat. 
 

Els micos tenen mania... 
d'engrimpar-se per les-rames. 

I els edils, la picardia... 
d'enrapinyar-se amb de-rrames. 

 
Per això és que, les persones, 
tal com podem comprovar-ho, 

som consemblants de les mones... 
i no podem evitar-ho! 
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En fí, política abanda, 
aparquem les parleries 
sobre les conselleries... 
i tornem a la portada. 

 
Tanmateix, a un lliberal... 

li costa enorme faena 
assolir deixar el tema 
del consell municipal. 

 
Perquè té moltes castanyes 

haver sortejat el foc... 
en treure, d'entre les flames, 

al somniador calimoc! 
 

I és que sóc un favanuc 
que no escarmente, collons! 
Si no m'aprenc les lliçons... 
cóm sortir d'aquest embut? 

 
Sóc conscient que l'alternància 

minora la dictadura. 
Però, en falsa democràcia... 

lo malbaratat, perdura! 
 

Quina mina d'or i argent 
s'han trobat aquests pendons? 

I què mèca està la gent 
atorgant-los mil perdons! 

 
 
 



 126

 
¿És que no hi haurà qui tinga, 

fora del lliure mercat, 
una repugnància digna 

o un gest d'espontaneïtat? 
 

Hòstia, què ens costa un renyó 
cada nou "ajuntament" 

i et reüllen de gairó 
si aportes nou argument! 

 
Per l'excés de confiança,  

ens han buidat les vitrines. 
No ens resta ni l'esperança, 

de la gerreta d'olives! 
 

El cas és que estem venuts 
amb els dropos que ara estan, 

amb els desapareguts... 
i amb els ganduls que ens vindran. 

 
Són guilopos, com les rates 
a l'entrefosc de ma casa. 

Vinga arrapar insurrectes... 
però amb molt poqueta traça! 

 
Recorde que, en temps antic, 

déiem "de forment, ni un gra". 
Però, a la fí, l'acudit, 
serà paregut, demà. 
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I, lo que mai no entendré 
de la meua raça impura, 

és...tanta fam per a què...? 
Si tot s'acaba i res dura! 

 
Siga voltor, siga urraca, 

ningú s'estalvia el sepulcre... 
ni amb pastís de mel i sucre, 
ni amb gallets a la butxaca. 

 
Jo, no estic decepcionat, 

perquè no em fiu il.lusions. 
Però sé que, el veïnat, 
esclatarà per collons! 

 
Tampoc m'ho prenc gens seriós, 
doncs, no és seriós...és més greu! 

Si no et fas gat, seràs gos; 
i, si no lladres...ni preu! 

 
No és necessari enutjar-se, 
ni prendre ressentiment. 

Però, convé no oblidar-se, 
pel risc del repetiment. 

 
Ja tractarem la qüestió 

d'aquest desori produït... 
per mí, que no tinc perdó, 
ni de la que m'ha  parit! 
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Mes...si observe algun eixam 
o contemple un formiguer... 
distingisc al consemblant 

que fa...lo que no ha de fer. 
 

Precisament, per això, 
no m'atrevisc ni a opinar; 

ja que, l'última ocasió, 
també, jo, la vaig errar. 

 
És difícil "fer diana" 
en rodella mudadissa. 
Més dificultós, encara, 

si, el blanc, muda de camisa. 
 

La realitat dels quefers 
que es ventila cadascú, 
no li serveix a ningú, 

perquè, tots, som diferents. 
 

I menys, si vas temptejant 
amb la sinistra o la destra... 

i fotent-li, al vianant, 
la vianda, per la finestra. 

 
Tothom manté la tendència 
de creuar, camp a través. 

I, alguns, àdhuc la imprudència 
de trepejar sense arnés. 
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De la unió ens brolla la força 

i, el recel, ens divideix. 
És més substanciós el peix 
on té l'espina i l'escorça. 

 
Però, qui no l'ha pescat, 

fuig d'empalustrar-se els dits... 
i posarà els cinc sentits 
en rebre'l...si pot, torrat. 

 
Tant si és res, probablement, 

tot i que potser de tot. 
"Podent-ho fer tanta gent... 
ja ho farà algun borinot!" 

 
Aixina és que no tinc clar 
si em dóna força la unió... 

o dec reconsiderar 
la força que avuí tinc jo. 

 
No és menester ser nombrós 

per tenir força mental! 
Ésser és...miraculós. 

I no ésser és...natural. 
 

Tant de bò esclate, la gent, 
en viure a plena il.lusió... 
ja per via independent... 

ja inseminats amb la unió! 
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També, jo, tinc la veneta 
d'aprofitar els paranys 

que, per l'esquerra i la dreta, 
m'han proporcionat els anys. 

 
Els anys que, sense retractes, 

he pogut anar sumant... 
i aprenent, anant anant... 

cóm sobreviure entre rates! 
 

Però, el mèrit, mai no és meu, 
sinó de les cosquerelles 

que, les formigues i abelles, 
m'han afalagat, com Déu. 

 
Aqueixa força genuïna 

que a l'arna meua cresqué, 
malgrat ser tan reduïda 
com augmentada de fe. 

 
Amb les abelles velletes, 
la reina i els abellots... 

les obreres, les floretes... 
i un jardí que dóna goig. 

 
Tot estés per la mania 
de fomentar un eixam... 

que no medix més d'un pam, 
però gaudix d'harmonia. 

 
.................................................. 
.................................................. 
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Lo cert, abelles amigues... 

lo injust, volgudes formigues... 
és nàixer, crèixer i viure... 

des del tendre i suau bressol... 
treballant, de sol a sol... 

i sense aprendre a somriure. 
 

I és que el rol dels operaris 
d'un rusc a ple rendiment... 

és un abús, incoherent, 
que no respecta els oraris, 
ni condicions de salaris... 
 ni gaudix d'enteniment! 

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

 
Per sort, la familia meua, 

és un eixam menudet, 
que té abellots i té reina... 

per fer la mel i la llet. 
 

Aquesta és la gran virtut 
del meu romàntic jardí: 
Prolífic, sà, diminut... 
i lliure, com teuladí! 

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

(27 de maig de 2009) 
.................................................. 

 
(GB) 


