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Homilia de Lídia per a Carles i Geleta 
 

(per a que ho llegisca Lidia a l´esglèsia) 
 

Em dic Lídia i, com veureu, 
sóc la veïna del nuvi; 

i també em crec que sabeu 
que som, els veïns, preludi 

dels dimonis i de Déu. 
Depén del poble i del nucli!. 

 
Jo, conec Carles, 
conec sos pares, 

conec sa vida 
i com la viuen 
fets una pinya. 

 
Per aquesta realitat 

i, malgrat que la meua edat 
no em permet massa experiència, 

vull fer-li a la núvia un vers 
i, al nuvi, una advertència. 

 
Per exemple, a l’Angeleta, 
li anuncie, amb sinceritat, 
que ha tingut molta sorteta 

amb la gent que ha emparentat. 
Doncs és una gent rareta 
que no hi trobarà trellat!. 

Però viurà satisfeta 
si aprècia la llibertat!.  
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Una de les meravelles 
que més admire, i no ho negue, 

d’esta família de gautxos... 
és veure amb quines maneres 
celebren els seus romanços: 

 
 

Núpcies, comunions, batejos... 
aniversaris, succesos... 
Quí poguera, en veritat, 

gaudir d’aqueixos processos 
que no et reclamen trellat!. 

 
 

Segons el que jo intuiria, 
per a Francesc i Maria, 

Maria Àngels serà,      
a estones, tota una filla 

que, a estones, tindrà un germà. 
 
 

I, de Carles, Angeleta... 
què em dius d’aquest xic tendral?. 

Extasiada o nervioseta, 
de Carles, què no obtindràs?. 

 
 

Tens sort i te la mereixes, 
doncs sé que te l’has guanyat. 

Però et resta fer-la créixer 
perquè l’has de fer durar.  
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Mes...a Carles, li vull dir, 
des de’l meu cor juvenil, 
que ho té tot al seu favor: 
dona, honestitat, fervor... 

I, ara, té que decidir 
bescanviar el propi estil 

per purificar l’amor. 
 
 

No te l’enfoques, cabut, 
ni vulgues canviar les formes 

que fins avuí has conegut, 
perquè pagaràs les tornes 

amb un bon cafís de normes... 
que són la llei de l’embut. 

 
 

L’amor...és un xiquet cego 
que contàgia sa ceguera... 

i es transforma en pur vereno 
quan la incomprensió prospera. 

 
 

Jo, que sóc encara jove 
i no em manca l’alegria, 
ja he conegut, dia a dia, 
una convivència doble 

que mai no us desitjaria. 
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Jo crec en Déu i volguera, 

tal com ha dit el vicari, 
que gaudiu la sort suprema 

de respectar la barrera 
on entra en joc el Dimoni. 

 
 

I que, l’egoisme, infame, 
no corcorque el matrimoni. 

I que l’amor us reclame 
compartir el territori... 

fins que la mort us separe. 
 
 

I  ja,  per finalitzar, 
no vull perdre l’ocasió 
en prolongar el sermó... 
a tot l’entorn familiar: 

 
 

Les famílies necessiten 
d’assossec i pau cristiana, 

per assolir mantenir-se 
en la convivència sana. 

 
 

Huí, en aquest lloc parroquial 
de l’Horta Nord de València, 

s’ha consagrat una llar 
basada en la tolerància. 
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I, per a  col.laborar, 
sempre haurem de recordar 
que, en la unitat familiar, 
les parelles són de dos. 

Si ho preferim venturós... 
Mai no ho deguem d’oblidar!. 

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