
 1 

 
“El tomacar del Sardano” 

 
 
 

La força del tomacar 
va ficant-se ja seriosa. 

I la gent del veïnat 
que estava amb el gall furiosa... 

ara, ha trobat el trellat 
per el qual, en veritat, 
es posava tan nerviosa. 

 
....... 

 
A un veí, poc conegut... 

no li digues que és morrut, 
ni li sacses la motxilla; 

perquè, la llei de l’embut, 
sempre és tema que es ventila. 

I, éll, s’ha de posar cabut... 
que és l’estil que avuí s’estila! 

 
....... 

 
Animal que no conegues... 
no li fregues les orelles, 
ni li bufes les parpelles... 

ni, molt menys, cal que hi renegues! 
 

....... 
 



 2 

 
Aquell que té un bon amic... 
té un tresor incalculable; 
però, al primer esclafit... 
pot tornar-se un enemic. 

I això és fem d’un altre estable! 
 

....... 
 

Amic i enemic, són bons... 
de manera molt concreta, 
cadascú...per sa escopeta. 

El primer, perquè si ens vol... 
i, el segon, per la boqueta. 

 
....... 

 
Guarda’t del bò, perquè ho és... 
i no et vulgues confiar massa, 
doncs perdràs la carabassa. 
Que el bò no li dura res... 

si l’estima se li passa! 
 

....... 
 

Mes, fes-te amic del roí 
i no li calfes la cresta, 

perquè la llengua calenta 
es multiplica per mil... 

quan la veneta s’absenta! 
 

....... 
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Sembla que m’he extraviat... 
quelcom més d’una miqueta. 

I és que estic entomacat 
i, a més, collint bajoqueta! 

....... 
 

Vaja tomacar immens... 
i què tomaques més bones! 

Per això els creixen les dents... 
tant als homes com les dones! 

....... 
Però, jo, no tinc cap culpa 

de res...que faça el Sardano, 
perquè aqueixa terra culta... 

se l’adobà, xino-xano! 
....... 

 
Així que, mengem tomaques, 

bajoques i pimentons... 
perquè Joan plantà les mates... 

i encarrilà alguns regons. 
....... 

 
Veïnets i veïnetes: 

Si heu d’ésser tan marmolons... 
aneu-vos a fer punyetes... 

que estic, ja, fins els collons! 
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