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Pròleg

Josep Vicent Frechina

Des que Vicent Andrés Estellés escrivira aquells versos lluminosos
—“Assumiràs la veu d’un poble / i serà la veu del teu poble...”—
són molts els poetes que, segons el criteri d’algun exegeta rumbós,
han fet els mèrits suficients perquè se’ls endosse aquesta colossal
assumpció. Potser serà sobrer afegir que, massa sovint, els mèrits es
redueixen a ser l’únic poeta de la població, o el més destacat, o el
més popular. Rara vegada, però, la veu individual assoleix el grau
de representació col·lectiva escaient per a que la comunitat es perceba fidelment representada en els versos del poeta. Un d’aquestos
casos excepcionals el constitueix Vicent Sebastià, Vicent d’Anna.
En la seua obra, abundant i desigual, totalment dispersa fins ara,
hom pot reconéixer, fora de tòpics, la veu d’un poble, Puçol, i si
molt m’apureu, d’una comarca, l’Horta: el Puçol i l’Horta de la
primera meitat del segle XX, d’abans de la industrialització, de la
mediatització cultural i de la solsida identitària. Els seus versos
satírics glossen minuciosament els hàbits i costums d’una societat
rural que durant les darreres dècades s’ha vist arrossegada aigües
avall per la regolfada de la modernitat; i, a més, ens proporcionen
una foto fixa del valencià que es parlava a l’Horta d’aleshores, una
llengua riquíssima a la qual caldrà eximir, d’una vegada, del pecat
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de l’apitxat per començar a valorar-la en la mesura que veritablement li correspon. Les seues poesies constitueixen, doncs, uns
documents antropològics i filològics d’una vàlua inqüestionable.

Llaurador, músic i poeta
Vicent Sebastià Montañana nasqué a Puçol (l’Horta Nord) el 10
de febrer del 1900 al si d’una família conservadora i de profundes
conviccions religioses. Era el segon de set germans. El seu malnom,
Vicent d’Anna, reflecteix la gran personalitat de sa mare, Anna Montañana, una dona generosa i extravertida, amb la casa sempre oberta
per tothom, que influí profundament en el caràcter de Vicent.
Puçol era llavors una comunitat rural amb uns quatre mil habitants
dividits entre el nucli urbà, el barri d’Hostalets i la platja. Al seu
terme, amb secà, horta i marjal, es conreaven, a més del blat omnipresent, cebes, taronges, melons i arròs.
Als set anys, com solia ser habitual aleshores, Vicent deixà la seua
formació escolar per posar-se a treballar la terra, ocupació a la qual
es dedicaria tota la seua vida. Ací rau potser una de les raons de la
sorprenent autenticitat que destil·la la seua obra: la seua formació
eludeix tota “contaminació” culta i, amb ella, la castellanització de
lèxic i sintaxi, la decisiva influència acadèmica. Vicent rep la seua
formació a l’era, a l’ombra de la figuera, a la fresca en l’estiu i a vora
foc a l’hivern: una cultura secular, conservadora i tradicionalista,
transmesa oralment mitjançant l’ús eficaç de l’anècdota i la rondalla, el susoït i el romanç. La seua germana Dolores ho copsarà amb
una precisió exemplar: “el meu germà és com els melons de forana,
que com no es reguen són els més dolços”.
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De molt jove comença a fer versets satírics i a tocar l’acordió —un
acordió diatònic de la casa El Cid que encara conserva la família—
potser influït per Miquel de Galtetes, acordionista semiprofessional
amic de son pare, que a l’estiu voltava pels pobles de la rodalia amenitzant balls i saraus i que, arribat l’hivern, vora la llar, relatava les
anècdotes viscudes en la seua gira estiuenca. També Vicent tocava
l’acordió en les celebracions familiars i en les reunions d’amics juntament amb Josep Palamós, el Ceguet.
Cap el 1920, Vicent forma amb altres joves de Puçol —els germans
Nari, Pepet el de la Xata, Pere l’Aranya, el tio l’Abanderat...— una
murga a imatge de moltes altres que, aleshores, proliferaven pels
pobles de l’Horta. La Murga interpretava, amb instruments estrafolaris de fabricació casolana, algunes cançons de moda a les quals
Vicent canviava la lletra per una altra de satírica referida a alguna
persona o algun fet recent esdevingut a Puçol. També representava
peces teatrals breus on preponderava l’element grotesc i l’humor
directe i elemental. La Murga de Puçol rivalitzava amb les murgues
del Puig —la Rosalino patesllargues, creada el 1923, o la Panitoro,
fundada l’any següent— i es dedicaven mútuament algunes cançons
burletes com aquesta que glossa l’arribada des de Palma de Mallorca
de Vicent d’Anna, qui tornava de realitzar-hi el seu servei militar:
El dia set de setembre
quin dia més senyalat,
en el poble de Puçol
del tren baixava un soldat.
Portava tres sortijes
i un rellonge de pulsera,
eixe és Viçantet d’Anna
director de la perrera.
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Quan se’n va anar era pobre
i ara que ha vingut és ric,
com s’ha vist en fanecaes
se’ns ha fet molt presumit.
Vicent no ens presumisques
que te podria costar,
totes eixes sortijes
haver-les d’ampenyar.
En Palma estava servint
el simpàtic Viçantet,
diuen que té una xavala
que li ha fet un rellonget.
Pepica tu no t’ho cregues
que Viçantet no te vol,
sa mare li busca nóvia
en el poble de Puçol.

Les intranscendents composicions per a la Murga, però, començaren a adquirir amb el temps un caràcter més ambiciós
fins que, cap el 1930, Vicent estrena, a la Casa Social, la seua
primera comèdia musical, Ja saben qui és la Pilar, protagonitzada per la seua germana Dolores. Uns anys més tard, el 1934
concretament, estrena al mateix lloc, seu de la companyia teatral conservadora —el Sindicat Agrícola acollia a la companyia rival liberal— Un dia d’eleccions, peça teatral inspirada
segurament en les eleccions a Corts de novembre del 1933, les
primeres en què la dona pogué exercir el dret a vot que li reconeixia la Constitució del 1931. Són les úniques obres teatrals
que ens han pervingut i es tracta, en ambdós casos, de breus
joguets còmics musicats amb melodies de l’època que durant
anys i anys han estat representades als diversos teatres de Puçol
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i de la rodalia. Així ho recorda Paco Ramon, Panolla, a les seues
memòries recentment publicades:
Quins èxits! Quins plens de gom a gom registrava la Casa Social!
Amb quina gràcia desenvolupaven sobre l’entaulat els seus respectius
papers aquells improvisats actors, la majoria d’ells ja desapareguts.
Quina bona faena la de José Maria Ejarque, Juan Bautista Bayarri,
Pilar Garcia, Dolores Sebastià, germana del poeta, i molts altres que
no recorde...

Per aquell temps, i atés l’èxit de les seues obres teatrals, Vicent Sebastià comença a fer-se càrrec de la redacció de les bolletes que tiren
els clavaris durant les cavalcades de les festes patronals —el 8 de
setembre, els fadrins, i el 9, els casats—. Les bolletes eren poesies
breus, de caire crític i burlesc —allò que en altres pobles es coneix
com a dècimes, aleluies, etc.— que caricaturitzaven festers i veïns
i que el poble esperava àvidament per veure qui era en aquella ocasió el destinatari de la causticitat rimada del poeta. Molt sovint Vicent les improvisava a última hora, fet que exasperava els clavaris
neguitosos de no poder tindre-les apunt per la cavalcada, ja que,
abans de ser impreses, havien de passar la censura de l’alcalde. La
família en conserva més de quatre-centes, una selecció de les quals
donaran cos a un volum d’aquesta obra completa.
L’èxit de sainets i bolletes no és, però, comparable ni de bon tros
al que va assolir amb les seues poesies satíriques, èxit al qual contribuí, de forma determinant, la creació de la ràdio parroquial de
Puçol el 1948. L’emissora fou fundada per iniciativa del rector
Enrique Viñals i davall la direcció de Francisco Ramon, amb la
intenció de fer arribar als veïns els avisos de la parròquia i retransmetre eventualment la missa i el rés del rosari. A poc a poc, però,
l’emissora anà creixent, augmentà la programació i la potència
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d’emissió i acabà esdevenint una ràdio comercial integrada dins
de la cadena COPE i escoltada a tota la comarca fins la seua desaparició el 1964, arran de l’ordre governativa que regulava l’espai
radiofònic i que suprimia la majoria de les emissores de l’església.
Les poesies de Vicent d’Anna, llegides per Francisco Ramon, foren
un element crucial en l’evolució de l’emissora segons certifica el
propi Ramon en les seues ja esmentades memòries:
Un bon dia se li va ocórrer al nostre poeta Vicent Sebastià Montañana que un servidor recitara davant del micròfon un dels seus
primers poemes. I allò va ser una autèntica bomba. No sols a Puçol,
sinó als pobles del costat. A partir del seu èxit rotund, Sebastià,
que només havia compost sonets, quartets o poemes curtíssims, començà a produir a gran escala poemes basats en costums populars,
que retrataven perfectament els tipus locals i valencians en general, i
cada estrena d’un dels seus poemes era un èxit per a Radio Puzol, ja
que era comentat per tot el poble. Vist l’èxit, es va pensar d’ampliar
l’emissora en tots els seus aspectes. Mig quilovat de potència, la qual
cosa suposava augmentar l’audiència a mes de cent quilómetres, i
l’emissora va ser treta de l’església.

És en aquestes extenses poesies costumistes on Sebastià aconsegueix els millors moments de la seua producció poètica. Espontani, àgil, genuí, demostra una gran capacitat d’observació i una
insòlita facilitat per treure-li suc a l’anècdota més intranscendent.
Treballa ràpid, a colps d’inspiració, i escriu tot d’una, sense a penes revisar ni esmenar res de l’escrit, per això la seua veu raja amb
tanta naturalitat i manca d’impostura. Els protagonistes de les
seues poesies, la majoria personatges reals de Puçol i pobles de
la contornada, s’afalaguen de reconéixer-se als versos, malgrat no
eixir sempre massa ben parats dels esmolats esbossos realitzats per
Vicent. Novament Paco Ramon, ens documenta la seua rapidesa
en la composició i la seua habilitat per amanir l’anècdota:
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Ens trobàvem a la platja de paella amb una quadrilla d’amics. Jo acabava
el meu treball a Radio Puzol sobre les tres de la vesprada i a eixa hora
m’esperaven tots per a dinar. Doncs bé, quan vaig arribar a la caseta ja
havien posat l’arròs. El panorama era desolador, l’arròs a mig coure, que
ja se n’eixia, i els cuiners vinga a afegir-li aigua amb un poal. Aleshores
entrà Vicent, va veure què passava, va intuir alguna cosa i se’n va anar
tot dient amb un somriure irònic: «Bon profit». Resumint: l’arròs quan
va traure’s la paella del foc estava dur, com per a ser ensacat de nou, i a
més blanc com la neu; la carn, duríssima; n’hi ha prou en dir-vos que
més d’un menjà pa i xocolata aquell dia.
A la nit, quan estava emetent el programa habitual, a través de la cristallera veig Vicent amb uns papers en la mà i que em fa senyes perquè
òbriga la porta. D’entrada em diu amb aquella candidesa tan seua: «Ací
tens una poesia perquè l’estrenes demà. Es diu Una paella a lo loco».

Esperonat per la popularitat que li proporcionava la ràdio, Vicent
decidí publicar una selecció dels seus poemes més reeixits i així,
el 1959, s’edita Mentires y veritats, l’única obra seua que passà pel
taller de l’impressor. S’hi recullen vint poemes, entre ells l’aleshores molt celebrada suite de Micalet, el llaurador que anà a la lluna.
Sorprenentment, l’edició dels poemes, lluny de reportar-li un major prestigi i reconeixement, esdevingué una absoluta decepció: el
llibre no va tindre les vendes esperades fet que el va disuadir de
continuar editant els versos que s’havien quedat al calaix. El poema “Una pesseta, un llibret” reflecteix el seu desengany editorial
i ajusta els comptes amb un veïnat que no respongué a les seues
expectatives:
Pensant en guanyar quatre duros,
va pensar este abüelet...
l’arxiu de poesies
les impresà en un llibret.
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Gastà tot lo que no tenia.
Ho sacrificà tot el pobret,
per a deixar en el poble
un record l’abüelet.
[...] I quant els llibres tingué,
de casa en casa anava el pobret,
diguent a totes les dones:
—“Una pesseta, un llibret!”
—“Ui! Que car!” li dien totes;
no volien saber res.
No volien poesies
perquè costaven dinés.
L’oir-les gratuïto
a tots solia agradar,
tant poc que era un pesseta
i no la volien gastar.
El pobre abuelo, va vore
despreci no mereixcut;
despreciaren el seu mèrit
a on ell havia nascut,
[...] Aixina ha passat a sàbios:
no apreciant el seu talent,
quant ja mor de desenganys,
pensant que li han causat danys,
li fan un gran monument.

Aquest inesperat fracàs comercial té el seu fonament en un fet
que abordarem un poc més endavant: el caràcter oral de la seua
poesia. Els seus poemes triomfaven en les emissions radiofòniques on hom no havia de fer l’esforç de llegir: recordem que
l’Horta d’aquells anys era una comarca poc “urbanitzada”, amb
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una escolarització força precària i un analfabetisme funcional encara molt extés.
Tot i les escasses vendes del llibre, Vicent continua escrivint. Publica regularment en els llibres de festes, elabora cada any les bolletes de les cavalcades i supera sense desencoratjar-se tots els esculls
amb què es va trobant pel camí: l’apoplèxia que li paralitza el costat dret el 1962 —aprén llavors a escriure amb la mà esquerra— o
el tancament de Radio Puzol el 1964, de forma que segueix component versos ben bé fins el dia del seu traspàs, el 29 de setembre
del 1976.
Des d’aleshores ençà s’han prodigat els homenatges, promoguts
per l’Ajuntament i diverses entitats de la població, però no ha estat
fins el 2003 que hom no ha iniciat el recull i la publicació de la
seua obra completa.

Pel camí del desengany
L’obra conservada de Vicent Sebastià consta de 85 poemes satírics,
vora cinc-centes bolletes i les dues comèdies musicals que ja hem
citat. Per a la seua edició, hem dividit els primers en dos volums
—Pel camí del desengany i P’a festes les de Puçol—, hem fet una selecció de les bolletes que constituirà un tercer volum i hem deixat
per al quart les dues peces teatrals, Un dia d’eleccions i Ja saben qui
és la Pilar. A més dels quatre llibres, l’edició de l’obra completa
s’enllestirà amb la publicació de dos CDs dobles amb una tria de
poemes recitats per Enric Esteve, impulsor i coordinador de tot el
treball.
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Amb aquest volum, doncs, iniciem la publicació de les seues poesies satíriques, aplegades per la seua família i pel propi Esteve
després d’un intens treball de recerca. De les vuitanta-cinc poesies
conservades, vint es recollien a Mentires y veritats, vuit havien estat
publicades, entre 1950 i 1965, als llibrets de festa de Sant Antoni, de quaranta-tres se’n guardava còpia manuscrita, de quatre, el
mecanuscrit i la resta han estat transcrites a partir de les gravacions radiofòniques originals de Francisco Ramon que custodien els
seus hereus.
El títol que hem escollit per encetar l’edició, Pel camí del desengany, prové directament dels seus versos —“I pintant-s’ho molt
bonico / pel camí del desengany / Uns se’n van a la montanya,
/ els atres, dret a l’estany”— i ens remet a un dels temes centrals
dels seus poemes: el desencant davant de les expectatives fracassades. No és tracta, però, d’un desencant misàntrop, fruit d’una
visió fatalista de la vida, sinó d’un desencant alliçonador concebut
per fustigar els seus personatges —generalment pobres diables que
volen ascendir en l’escala social amb estrambòtiques iniciatives
empresarials, matrimonis de conveniència o aparençant el que no
són— des d’una posició moral decididament conservadora. Perquè, abans que tot, els seus poemes són preceptes morals exemplificats amb històries humorístiques i reiteradament al·ludits amb la
dita que els dóna títol i que tanca el poema.
L’obra de Vicent Sebastià s’emmarca així dins d’una arreladíssima
tradició valenciana que pren carta definitiva de naturalesa amb
els col·loquis set-centistes —composicions satíriques nascudes i
adreçades a les classes populars rurals i urbanes— la popularitat
dels quals travessa els segles fins arribar a les primeres dècades del
segle XX quan eren declamats en els entreactes del ball de Torrent,
14
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durant les festes dels pobles. Uns col·loquis que, a més, projecten
les seues inquietuds castissistes, els seus personatges estereotipats i
la seua moral conservadora sobre el teatre popular dels segles XIX
i XX fins que el rotund èxit d’aquest acaba fent-los desaparéixer.
Així, si volíem esbossar l’arbre genealògic del nostre poeta hauríem
de recular, si més no, a Pasqual Martínez (València, 1772-Carlet,
ca. 1850), autor del cèlebre col·loqui de Nelo el Tripero i Manuel Civera (Valencia, ca.1780-1822), responsable de les no menys
cèlebres conversacions entre Saro Perrengue i el Dotor Cudol.
Després hauríem de detenir-nos en les paròdiques astracanades
dels sainetistes del vuit-cents, des de Josep Bernat i Baldoví (Sueca, 1810-1864) a Eduard Escalante (El Cabanyal, 1834-1895)
passant per Rafael Maria Liern (València, 1832- 1897), Francesc
Palanca i Roca (Alzira, 1834-1897), Joaquim Badaler (València,
1828-1893), etc. I, finalment, caldria fixar-ne els coetanis més o
menys còmplices: continuadors de la tradició sainetista com Josep
Peris Celda (València, 1882-1960) o Faust Hernández Casajuana
(València, 1888-1960); redactors de llibrets de falla; folkloristes
com Francesc Martínez (Altea, 1866-1946) o Joaquim Martí Gadea (Balones, 1837-Mislata, 1920); escriptors costumistes com
Joaquim Amo (Monóver, 1872-1915); o poetes festius com Lluís Català (Gandia, 1856-1931), Lambert Oliver (Cullera, 18601937) i tants altres que vivien i escrivien a la perifèria geogràfica i
literària, les obres dels quals romanen oblidades en les pàgines de
llibrets de festes o en manuscrits desats en qualsevol calaix.
Òbviament, quan vinculem tots aquests noms —i el centenar llarg
que en podríem afegir—a l’obra de Vicent Sebastià, no pretenem
elaborar una nòmina exhaustiva de les seues influències estètiques
i ideològiques sinó enquadrar-lo dins de la tradició literària a la
15
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qual pertany, tot i que no en siga conscient. Una tradició que li
procura el to i la dicció, els recursos formals —l’estrofa arromançada, per exemple— i el caràcter francament oral dels textos.
Aquesta evident oralitat és un dels trets més característics de la seua
poesia, reblerta de modismes i locucions i escrita en un riquíssim
llenguatge col·loquial seguint uns patrons rítmics que emfasitzen
la narració i que, potser instintivament, governen un còmput sil·
làbic més o menys irregular —utilitza l’heptasíl·lab clàssic de la
cobla i el romanç però no l’importa passar-se’n o no arribar confiat que el rapsode ajustarà la prosòdia a l’exigència rítmica del text.

La llengua de Vicent Sebastià
Acabem d’assenyalar la riquesa col·loquial del registre lingüístic de
Sebastià i ara potser caldria analitzar-la. Al contrari de molts dels
seus coetanis capitalins, administradors d’una llengua impostada,
encarcarada, pretesament popular, enconsertada en tòpics i absolutament castellanitzada des de la seua concepció —no debades el
castellà era la seua llengua de formació i de relació social—, el llenguatge de Vicent Sebastià, una vegada esporgat de solucions ortogràfiques estranyes, esdevé d’una naturalitat i vivacitat poc comuns
en l’època: es tracta d’un registre genuí, vibrant, amb una opulència
lèxica considerable i una extraordinària proximitat a la llengua popular de l’Horta, sempre assetjada per la pressió institucional —fixeu-vos com hi utilitza el castellà en les parts corresponents a textos
escrits (cartes, missatges, etc.)— i tant de temps menystinguda per
la miop assimilació apitxat-degradat. A continuació tractarem de
fer-ne una caracterització més o menys sumària.
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En primer lloc, si ateníem els trets provinents de les peculiaritats
fonètiques comarcals, podríem assenyalar:
a) Caiguda d’algunes consonants intervocàliques: la –d– en paraules
com vesprà, maüres, cansaes, llauraor...; la –r– en encà [encara],
p’a [per a], a’vorem [ara vorem]...; la –b– en auelo; la –g– en juar,
aülla, ;
b) Alternança de vocals. Així, –a– per –e–: armosar, ascomençar (i
alcomençar), davantal, llançol, tarallines, jo ha estat, ham de; –i–
per –e–: giner, sinse...; –u– per –o–: cuet, pual, Juana; –o– per
–u–: bolxaca; –e– per –i– : desparar; au– per o– a principi de
paraula: aulor, aubert...
c) Afegiment de a- inicial: aparar, arruixar, ajuar, avespa.
d) Reducció de diftongs: dumenge.
e) Substitució de –c– per –v–: provessó.
f ) Substitució de –t– per –n–: rellonge.
g) Substitució del grup –mpt– per –nt–: conte, pronte.
h) Assimilació de –n– en –d–: domés.
i) Assimilació de –ll– en –ny–: nyenya.
j) Dissimilació de palatals pròximes i reforçament en –t–: llunt,
alluntar.
k) Dissimilacions eliminatòries: pedre, abre, atre, dinés.
l) Aparició de –t– epentètica després de –i– àtona final: ensòmit,
gènit.
m) Transposició de sons dins d’una paraula o locució: raere, milacre,
pac allà

En segon lloc, podríem apuntar com a característiques morfològiques més destacades:
a) Conjugació dialectal d’alguns verbs. Present d’indicatiu: jo vullc;
jo faç. Pretèrit imperfet d’indicatiu: jo fea, tu fees..., ells feen; jo
dia, tu dies..., ells dien; n’hi haven. Pretèrit perfet: ell fon.
b) Pronoms personals forts: mosatros, vosatros.
c) El pronom personal ens/nos adopta la forma es o mos. El pronom
vos mai adopta la forma reforçada us.
d) Noms amb plural invariable per imitació de paraules semblants:
17
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e)
f)

g)
h)

“ells són capaç de...”. Plural en –ns dels proparoxítons llatins:
hòmens.
Ús molt freqüent del diminutiu: mateixet, sovintet, trosset...
Profunda castellanització del sistema adverbial —entonces, antes
(però també ans), después, casi, menos— però amb algunes
solucions genuïnes: ensamai, de moment (per “de sobte”), a
espaiet, de pressa i de correguda, a voltes, a muntó...
Ús d’algunes preposicions i conjuncions castellanes, o d’influència
castellana: baix, en, hasta, a penes que, pués, aunque...
Ús de l’article lo: i) com a article determinat masculí després de
les preposicions en i per: en lo bar, en lo dit, per lo carrer. ii) A
bastament com a article neutre.

Finalment, pel que fa al lèxic i la fraseologia només cal pegar una
ullada al glossari que adjuntem per copsar la transcendència lingüística de la seua obra tot i l’abundància de castellanismes: aparato,
aseo, banquete, cuarto, encuentro, juez, junio, loco, modo, nada,
olvidar, postín, tornillo...
En el glossari, hem assenyalat amb un asterisc les paraules no recollides al Diccionari Català-Valencià Balear (DCVB), que hem
mirat d’acaçar als diccionaris d’Escrig (Es) i Martí Gadea (MG),
dos autors relativament pròxims en el temps i l’espai al poeta de
Puçol —el primer era de Llíria i el segon, tot i nascut a Balones, va
exercir de rector durant molts anys a Mislata. Quant a la fraseologia, hem consultat també l’important recull d’Estanislau Alberola
(Al) i el recent treball de Joan Lluís Sanxis (Sa) fruit del buidatge
de vora un centenar de sainets.

18

Pròleg

Glossari
*Ablaürat. Ple de blaüres, de moradures (taques blaves produïdes
en un cos per un colp violent).
Acevar-se. DCVB (E): Aplicar-se a una cosa amb gran intensitat
i eficàcia.
Aclamar-se. DCVB: Demanar socors.
Aconhortar. DCVB: 1. Fer passar la pena a algú dient-li paraules
encoratjadores. 2. Satisfer en la mida justa el gust o desig d’algú.
Acorar. DCVB: Afligir molt fondament.
*Acovardament. Accepció no recollida al DCVB. MG: hacer perder el ánimo.
Adreç. DCVB: Joc de joies per a dona, que sol consistir en anell,
arracades i agulla de pit.
Aire de dalt. Ponent.
Aixar. DCVB: Recular, caminar de cul arrera les bésties o carruatges.
Ajocar-se. DCVB: Posar-se les gallines o els ocells en el lloc on
han de dormir.
Algepsó. DCVB: Guixot; tros de guix procedent d’una casa derruïda.
Amoïnar-se. DCVB: Preocupar-se, entristir-se.
Amollar. DCVB: Deixar anar una cosa que es retenia.
Amprar. DCVB: Emprar. Demanar en préstec, manllevar.
*Andana. Accepció no ben recollida al DCVB. MG: Desván o za19
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quizamí: asi se denomina en la Vega de Valencia el aposento de la parte
superior de un edificio, dispuesto por lo regular con listones y cañizos
para la cría de gusanos de seda y para guardar algunas cosechas.
*Andret. MG: Endret. Haz: derecho o cara de un paño o otra tela.
Anella. DCVB: Baula de la porta. Peça circular o semicircular que
serveix per trucar a la porta.
Anguila maresa. DCVB: Anguila de la mar.
Animeta. DCVB: 1. Substància espiritual de l’ésser humà. 2. Petit
ble que, revestit de cera, ficat en una llauneta amb un suro que
nada dins d’un tassó d’oli i que la nit de Tots Sants es deixava anar
séquies avall en memòria dels difunts.
Ans. DCVB: Abans.
Apegar. DCVB: Comunicar una malaltia, un germen, un costum,
etc. Encomanar.
*Aranyer. Niu d’aranyes.
*Arrear. Anar-se’n. Accepció figurada no recollida al DCVB, ni
per MG.
Arrop i talladetes. DCVB: Dolç compost per most de raïm, espessit per ebullició i evaporació arrop) i tallades de fruita confitada.
Assarar. DCVB: Pertorbar de por o de vergonya.
*Asseciar. Assaciar. Satisfer plenament la fam.
Atarantat. DCVB: Esmaperdut, privat del lliure exercici de les
facultats anímiques per la intensitat d’una impressió sensitiva o
sentimental.
Atendència. DCVB: Vulgarisme per atenció, esment.
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Atroncat. DCVB: Insensible, que sembla un tronc.
Atropoll. DCVB: Tropell, conjunt de gent que va en desordre i
avalotant.
Ausades. DCVB: Certament, en veritat.
Avesper. DCVB: Vesper. Conjunt de grans que surten en la superfície del cos.
Baldat. DCVB: Mancat del moviment dels membres, per efecte de
cops violents o d’un estat patològic.
Barandat. DCVB: Paret prima, feta generalment de rajoles i guix,
que separa dues habitacions.
*Baronia. Fig. contornada, comarca.
Barro. DCVB: Castellanisme per barb. Cada un dels grans vermellosos o moradencs que surten a la cara, gneralment en la pubertat.
Batre. DCVB: Ferir intensament el sol, la pluja o el vent.
*Benganelles. “Arturo va tropessar / i se quedà en benganelles, / si
es descuida cau gitat / en la séquia les anelles”.
Birbar. DCVB: Tallar o arrabassar les herbes i fullaca que creixen
dins del sembrat i el perjudiquen.
Bledà. DCVB: Ufanós, que ostenta exuberància de bellesa o de
salut.
Boç. DCVB: Entrelligat de corretges, de corda o de filferro, que
posen enrevoltant la boca dels cans perquè no mosseguen o de les
bésties cavallines perquè no mengen.
Bolcà[da]. DCVB: Conjunt de peces de roba que formen el vestit
i faixadura d’un infant nou-nat o quan el porten a batejar.
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*Borruig. MG: Borruget: borriquillo, burrillo, asnillo.
*Botaina. “Les [figues] que hi havien baixetes, / totes botaines
estaven. / Ramona igual se les fot; / i els lábios tots li s’unflaren”.
Braçat. DCVB: Quantitat de llenya, herba o altra cosa que es pot
agafar amb els dos braços.
Bufalaga. DCVB: Planta de la família de les timeleàcies que es fa
servir de purgant.
*Bufo. Cosa, persona o fet banal, sense transcendència. MG: Buf.
El que hace papel de gracioso en la ópera italiana.
Bugà[da]. DCVB: Fig. Feinada molt grossa, conflicte o situació
difícil de resoldre.
Bugia. DCVB: Espelma, candela d’estearina o cera blanca.
Cabeçà[da]. DCVB: Conjunt de corretges entrelligades que subjecten el cap de la béstia cavallina quan ha d’estirar un vehicle.
A Puçol se sortejava una cabeçada al final de la processó i una altra
al final de la desfilada de les caballeries davant del sant.
*Calaixó. Caixó dels bous. MG no detalla l’accepció.
Calentura. DCVB: Febre. Temperatura del cos més alta que la
normal.
Caminàs. DCVB: Topònim. Camí ample. Camí que hi ha a la
terra d’arròs i que mena a la mar.
Canella. DCVB: Os prim de la cama i la part més prima d’aquesta.
Canterella. DCVB: Tro molt fort que es despara al final d’una
traca.
Canyaret. DCVB: Avalot de crits, especialment de baralla.
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*Capçà[da]. Part de dalt del poble.
Carassa. DCVB: Expressió lletja de la cara adoptada per fer por o
per fer riure. DCVB
*Carburero. Foguer o làmpara que utilitza carbur com a combustible.
Casporra. DCVB: Barra o garrot que a un cap té un bolla o regruix.
Metonímicament, i en sentit figurat, aquest mateix regruix.
Cebollí. DCVB: Ceba petita, de planter. DCVB
Citró. DCVB: Ravenissa groga
*Coentor. Presumptuositat exagerada i ridícula. Accepció no recollida al DCVB. MG: Anar u coent: Ir uno cursi: presumir de
elegancia y riqueza en el vestido, y vestir ridículamente.
Colliter. DCVB: Qui fa o té collita d’alguna cosa.
*Colomer. Fig. gran quantitat.
Conhort. DCVB: Consol.
Contornà[da]. DCVB: Voltants, paratge que envolta un lloc, regió veïna.
Cop. DCVB: Xarxa.
Cornaló. DCVB: Cadascuna de les dues bosses o recipients que
forme la sàrria.
*Corrucó. Acte de acorrucar-se.
Cosquerelles. DCVB: Pessigolles.
*De moment. De sobte. Accepció no recollida al DCVB.
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Debades. DCVB: 1. Gratuïtament. 2. Inútilment.
Deler. DCVB: Passió que es posa en un acte; anhel, desig vehement.
*Delinquir. Fig. trencar (?). Aguiló: Arrancar, separar.
Desinquet. DCVB: Vulgarisme per inquiet.
Despatxar. DCVB: 1. Fer anar-se’n algú d’un lloc. 2. Acomiadar,
despedir, manifestar a un criat, un dependent, etc., que hem acabat de fer ús dels seus serveis.
Despeat. DCVB: Molt cansat i dolorit dels peus per haver caminat massa.
Desullar-se. DCVB: Esforçar-se molt a mirar una cosa que no es
veu bé.
Dit gorrí. DCVB: El dit més petit.
*Ditxaratxos. Ocurrències gracioses. Facècies.
Ditxós. DCVB: Irònicament, es diu d’una cosa molesta, massa
insistent, massa preocupant o de què s’ha parlat massa.
*Duret. Fig. major, vell.
*Embotxar. Embutxacar. “Mira, esta és doña Adela. / Tenen punxes en els cors! / Ni tan sols s’ha merescut / una corona de flors? /
De les finques que tenia, / sí que les han embotxat”.
*Empiporrar. Fig. Emborratxar.
Empomar. DCVB: Agafar a l’aire una cosa llançada, no deixant-la
arribar a terra.
Encanar-se. DCVB: Perdre l’alé per excés de rialles o de plorar.
Encisam. DCVB: Fig. Barreja desordenada i confusa de diverses
coses.
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*Encomanar. Demanar, reservar. Accepció no del tot recollida al
DCVB.
Encourat. DCVB: De color del coure. (Potser sinònim de florit).
Engrunsar. DCVB: Engronsar. Gronxar. Donar un moviment de
vaivé.
Enllepolir. DCVB: Avesar-se a una cosa pel plaer que dóna.
Enllestir. DCVB: Irònicament, posar a punt.
Enramà[da]. DCVB: Conjunt de branques de murta i altres herbes i flors amb què s’encatifa el sòl del carrer en celebració d’una
festa.
*Ensamai. Jamai. Mai.
*Ensajar (un meló). Esclafar-lo per veure si està madur.
Entrà[da]. DCVB: Autorització dels pares d’una xica perquè el
seu festejador puga entrar a casa d’ella.
Entrevills. DCVB: Entreví. Tel greixós i entreteixit de venes, nervis i glàndules, al qual estan adherits els budells.
Escamar-se. DCVB: Agafar desconfiança per l’experiència passada.
Escarot. DCVB: Enrenou, avalot.
Escarotar-se. DCVB: Avalotar-se. Moure enrenou.
Esmarrar-se. DCVB: Fer torteres o marrades, desviar-se del camí.
Esparrelló. DCVB: Peix roquer de cos aplanat, color platejat o
dauradet, amb moltes espines damunt l’esquena.
Estacar-se. DCVB: Encallar, ficar dins d’un lloc moll, d’on és difícil sortir.
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Estufat. DCVB: Inflat, que ocupa més espai fent-se menys atapeït.
Esvaró. DCVB: Esvarada.
Fadrí. DCVB: Que encara no s’ha casat.
Falòria. DCVB: Idea errònia, raó dèbil o gratuïta amb aparença de
veritat o de solidesa.
*Faroler. Que es posa on no el demanen. MG: Manifeser.
*Feixà[da]. Feix gran.
Femar. DCVB (E): Apurar, fastidiar o consumir.
Figa politana. DCVB: Figa napolitana. És negra, grosseta i bona,
i madura pel setembre i octubre.
*Fotimanya. Insecte de la marjal.
Frontera. DCVB: Paret anterior o posterior d’una casa, edifici o
construcció en general.
Galfí. DCVB: Dofí.
Gallina Anglesa. DCVB: Varietat de gallina de casta petita i molt
baralladissa.
Gallina Favadeta. DCVB: Varietat de gallina tacada de clapes rodonenques a manera de faves.
*Gallina Morronga. Varietat de gallina.
Gamber. DCVB: Bossa de xarxa amb mànec o amb una ansa de
corda, per a agafar gambes o peix.
Gamberà[da]. DCVB: Conjunt d’animals o altra cosa que s’aplega amb una calada de gamber.
Gamelló. DCVB: Recipient de fusta on mengen les cabres i les ovelles.
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Gargoll. DCVB: Borboll. Porció d’un líquid que es mou reiteradament, impulsada de baix a dalt amb violència.
Garrofí. DCVB: Pinyol o llavor de garrofa.
*Gemeca. Fig. persona que es queixa excessivament.
*Grupera. Dona que forma parella amb un home encavalcats en el
mateix cavall formant part d’una cavalcada en les festes populars.
Guitarró. DCVB: Instrument músic de la mateixa forma que la
guitarra, però més petit, usat per acompanyar cantades i danses
populars.
Haca. DCVB: Cavall petit i vigorós.
Jumenço. MG: Carantoña, zalamería. (A: deixeu-se estar de jumenços).
Junyir. DCVB: Acostar les orelles posant-les verticals una béstia
cavallina en senyal d’alarma.
*L’u i el dos. Modalitat de cant d’estil valencià que interpreta un
cantador acompanyat d’una rondalla de vent i corda i d’un versador que li dicta la lletra a cau d’orella.
*Llatueta. Lletugueta. Planta semblant a una lletuga petita.
Llémena. DCVB: Ou de poll.
Llevantança. DCVB: Fals testimoni, calúmnia.
*Lliurejar. “El varen matar en casa [un porquet]. / Se fiquen a
lliurejar. / Anaven en romeria, / tots els volien tastar.”
*Llonguera. “Esta pareix la llonguera [referint-se a la fotografia
d’una làpida del cementeri]. / Quin retrato li han ficat! / Pués
quantsevol la coneix; / mira que està desllustrà.”
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Malcorar. DCVB: Descoratjar; llevar el bon propòsit d’algú, dissuadir.
Maldar. DCVB: Insistir, no cessar de fer o dir una cosa. Esforçar-se.
Malús. DCVB: Malaltejant.
Mampendre. DCVB: 1. Emprendre. Escometre algú, acostar-se
a parlar-hi (generalment d’assumpte litigiós o difícil). DCVB. 2.
Començar.
*Mandrango. Poc treballador.
*Marcera (carxofa) Carxofes que ixen pel mes de març durant un
segon brotament de la carxofera.
Marmolar. DCVB: Vulgarisme, per murmurar. Especialment, renyar.
Maror. DCVB: Fig. Agitació de l’esperit, sia per baralles, sia per
irritació, disgusts, etc.
Matxutxo. DCVB: Grandolàs. Fadrí granat. (Home major que
s’ha quedat fadrí).
Maula. DCVB: Qui usa artifici per enganyar / Qui sempre es
queixa o gemega sense prou motiu. (Al: Anar fent la gata maula.)
Mella. DCVB: Fig. Impressió, efecte produït per un avís, una desgràcia, un consell.
Micapà. DCVB: Cataplasma de farina o d’herbes que s’aplica al
ventre per reblanir-lo.
Mico. DCVB: Fig. sorpresa desagradable.
*Mòlec. DCVB: Mole. Cosa massissa i de gros volum. Accepció
no recollida al DCVB.
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Molinà[da]. DCVB: Bolla formada amb moles de cucs entravessats amb una agulla, i que serveix per a pescar anguilas.
*Morrutxar. “Eixe personal de dalt, / tots veuen en pitxeret, /
morrutxen pel mateix puesto. / Ningú vol beure al gallet.”
Moscarda. DCVB: Mosca més grossa que l’ordinària.
Mudat. DCVB: Ben vestit, amb la roba que no és de feina o dels
dies feiners.
Nugassa. DCVB: Lligall. Corda o altre lligam posat formant nus.
Nyaular. DCVB: Miolar.
Pagat. DCVB: Content, satisfet.
Pallola. DCVB: Xarampió.
*Pandar. Menjar.
Parar. DCVB: Fer cap, arribar com a terme (de moviment, d’actuació, de canvi d’estat)
Pardalet. DCVB: Ocell petit.
Passera. DCVB: Freqüència de pas.
Pegar-la. DCVB: Enganyar.
Pipar-se. DCVB: Menjar-se, engolir.
*Piverroig. Pebre roig.
Polit. DCVB: Gall dindi
Pollero. DCVB: Galliner, lloc tancat on habiten les gallines i pollets. DCVB (?)
Povil. DCVB: Fill únic.
Predic. DCVB: Sermó.
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Preguntats. DCVB: Pregunta DCVB.
Previndre. DCVB: Provenir. Tenir el seu origen.
Privar. DCVB: Prohibir.
*Quereguilla. Creïlla. Patata. Grafia no recollida al DCVB.
Rabera. DCVB: Ramat d’animals de pastura.
Rajar. DCVB: Llançar raigs de llum.
*Rampuixó. No DCVB. ‘Rampucó’: Castellanisme i vulgarisme.
Empenta, impuls violent.
*Rascar. Tallar amb l’aixada la brossa d’un camp.
Rastell. DCVB: Filera de pedres que forma la vora de l’empedrat
o l’acera. DCVB.
Ratat. DCVB: Marcat amb molts clotets com a senyals de pigota.
*Ratjà[da]. Fig. per a referir-se a una persona molt lletja.
Recel. DCVB: Ànsia, excés de rapidesa en menjar, com d’un que
té por que li ho prenguen.
*Recolzar-se. Sentit figurat: gitar-se. Accepció no recollida al
DCVB
Reguinyar. Accepció no ben recollida al DCVB. Queixar-se, renegar.
*Relaixador. Relaixer.
Relaixer. DCVB: Que porta relaixos: contalla insubstancial però
portada amb intenció de divulgar-la, sobretot si perjudica algú.
Cast. xisme. DCVB.
*Repeladura. Porció de vísceres o de pell d’un animal.
*Repeló. Rascada, ferida en la pell.
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*Retenyir. Tenyir de nou. Fig. amagar, ocultar.
Revolica. DCVB: Avalot. Conjunt de persones o coses movent-se
desordenadament en confusió.
Roglà[da]. DCVB: Rotllada. Conjunt de persones o coses disposades formant cercle.
Rogle. DCVB: Contornada. Accepció no ben recollida al DCVB.
Roín. DCVB: Roí. Dolent, que no és bo.
Roll. DCVB: 1. Séquia. 2. Sentit figurat ‘roll de sofocos’.
Rollar. DCVB: Rotllar. Fer rodar, imprimir un moviment circular.
DCVB.
Samaruc. DCVB: Peix menut, de color fosc que es cria dins les
séquies.
*Sambori. Fig. negoci.
Sarpà[da]. DCVB: Cop de grapa.
*Sequer. Fig. Cementeri.
*Sequiol. Mal recollit al DCVB. Séquia gran de la marjal.
Soneguera. DCVB: Son, ensopiment, ganes de dormir.
Tanda. DCVB: Conjunt dels budells, lleu, fetge, cap i peus d’un
animal de llana.
*Testo. Fig. assumpte.
Tibà[da]. DCVB: Acció i efecte d’agafar molta cosa DCVB. (especialment de menjar)
Tifell. DCVB: Atuell, ormeig, sobretot recipient per a líquids.
Tir. DCVB: Neurosi de les bésties caracteritzada per la deglució d’aire.
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*Tortosí. Vent del nord-est, gregal.
*Tramar. Inventar. Accepció no ben recollida al DCVB.
Tramús. DCVB: Mena de granet o tall que es forma a la comissura
dels llavis.
Tremoló. DCVB: Forma antiga de tremolor.
Trompà[da]. DCVB: Cop violent.
Trompicó. DCVB: Trompada, cop violent.
Tronxat. DCVB: Trencat per una acció violenta.
Tronxet. DCVB: Diminutiu de tronxo, tronc d’una planta d’horta.
Tros [de terra]. DCVB: Porció de terreny considerat a part del
terreny immediat, sia per a conrar-lo a banda, sia per a alguna
altra finalitat
Ull de poll. DCVB: Durícia rodona que es forma al peu i que és
molt dolorosa.
Vaqueta. DCVB: Caragol gros, de closca blanca, molt saborós.
Vedriola. DCVB: Guardiola. Recipient per guardar diners.
Versador. DCVB: Poeta popular.
Vileros. DCVB: Teuladins.
*Xarrà[da]. Comentari despectiu. MG: dicho propio de un charro
o aldeano.
*Xarruxar. Xarrar.
Xiflar-se. DCVB: Castellanisme. Perdre el seny.
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Locucions, refranys i sentències
*A mantaes. Derivat de ‘a manta’, DCVB: molt, en abundància.
*A muntó. E.: Molt. Accepció no ben recollida al DCVB.
*A sovintet. Freqüentment.
*A tall de. A punt de.
A voltes. DCVB: A vegades.
*Açò no són fetes. Expressió de contrarietat. ‘Feta’. DCVB: acció
assenyalada, esdeveniment notable.
*Agarrar-se el cap. Sorprendre’s, commocionar-se.
*Al remat. Al final, al capdavall. Accepció no recollida al DCVB.
Alçar el bull. DCVB: Començar a bullir un líquid.
Amb tot el lleu. DCVB: Descaradament, amb desvergonya.
Anar a l’encesa. DCVB: Caçar o pescar de nit amb fanals.
Anar a la briva. DCVB: Dur vida relaxada.
*Anar de cap. Estar molt ocupat.
*Anar de cabecet. Anar de cap.
Anar espai (o espaiet). DCVB: Anar en calma, a poc a poc.
*Anar pegant barretades. MG: «Pegar barretades». Solicitar algo,
pedir favores. No sembla aquest el sentit amb què l’empra Sebastià:
“Me la deixe allí assentà i / me’n vaig pegant barretaes, / en busca
d’una farmàcia / i estaven totes tancaes.”
*Armar-se un bon cacau. Avalot, embolic. Accepció no recollida
al DCVB. Al. Sa: «Haver-hi cacau», haver un gran embolic.
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Arromanga’t un camal. Prepara’t. (Al: «...i voràs quin aigua cau»).
Beure al gallet. DCVB: Beure engolint un raig prim de líquid
sense tocar amb els llavis el recipient que el conté. Al.
*Bramar com un vedell. Cridar molt fort. Sa: Plorar amb gran
escàndol.
Cada perol té la seua tapadoreta. DCVB: «No hi ha olla ni olleta,
que no trobi la seva cobertoreta», significa que qualsevol pot arribar a casar-se si s’ho proposa. Al: Cada olleta...
*Cada u dins de sa casa, sap a on penja el seu cresol. Al.
*Calfar-se el cap. MG: Fatigarse meditando en alguna cosa.
Caure mal. DCVB: esser incòmode, malavinent.
*Caure més llarg que s’és. (Al: Caure u tot lo que és de llarg) MG:
«Caure ú tot lo qu’es de llarch». Caer de plano, tendido a la larga y
sin poderse valer.
*Carregar amb el motxuelo. Al: carregar en el mussol.
Catarroja descoberta! DCVB: exclamació amb què es burlen d’un
qui creient dir una cosa nova, diu allò que tothom ja sabia. Al.
Com a tonto! Exclamació que s’utilitza per a expressar l’obvietat
d’una decisió.
*Com Déu mana. Correctament. Sa: D’acord amb els valors socials, tenint com a referent la classe dominant.
*Confondre naps per cols. Confondre coses o fets molt diferents.
Sa: «No prendre col per nap».
*Confondre claus per panys. Confondre una cosa per la contrària.
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*De forment, ni un gra. Sa: de profit, no res. (Es diu d’una cosa
desproveïda de contingut, o d’una acció que no ha donat rendiment, etc.).
*De moment. De sobte. Accepció no recollida al DCVB.
*De pressa i de correguda. El DCVB recull les dues locucions per
separat però no la locució composta (tan usual a l’Horta). Apressadament, sense temps d’aturar-s’hi.
Déu mos guarde! DCVB: Invocació a Déu perquè allunyi de nosaltres alguna contrarietat.
Déu provirà! DCVB: Locució per a indicar que deixam en mans
de Déu les coses que han de succeir. Al.: «Deu provirà per a calces... i no tenia cames».
*Dir les tres-centes. Dir molts de pensaments o insults, atacar
amb paraules molt ofensives.
*Donar un susto que p’a què.
Eixir el tir per la culata. DCVB: Resultar una cosa al revés de
com s’esperava. Al.
El festejar no és casar-se. DCVB: es diu referint-se a una cosa que
no és definitiva ni compromet seriosament.
El que envia, no va. DCVB: vol dir que moltes vegades les coses
surten millor anant-hi personalment l’interessat que enviant-hi un
subaltern o qualsevol altre que no hi té tant d’interès.
En conte de. En compte de. En lloc de.
*En tota ma vida! S’utilitza per expressar estranyament o sorpresa
davant d’un fet.
Enviar a pastar fang. DCVB: Enviar algú a mal viatge, malair-lo. Al.
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És cull el que se sembra. DCVB: vol dir que el profit surt de l’esforç que es fa per obtenir-lo. Sa: «Qui abans sembra, després cull».
Estar de mala veta. DCVB: Estar de mal humor, no tenir ganes
de dir res.
*Estar en un tremoló. Estar extremadament preocupat o commocionat per alguna cosa.
*Estar entre dos parets. Estar sense possibilitat de triar en una
disjuntiva.
Estar més gelat que un poll. DCVB Estar molt enfredorit.
*Estar o quedar-se com un barandat. Estar o quedar-se molt
prim.
*Estar per a combregar. Sa: En sentit figurat, es diu d’aquell que
es troba en un tràngol de mort.
*Estar bé/mal/tocat del cap. Estar sa/boig. Al.
*Fer cantonà[da]. Festejar.
*Fer cap. MG: acudir a un lugar determinado.
*Fer denteres. MG: Causar deseo vehemente de una cosa; mover a
envidia.
Fer el cap com un tabal. DCVB: Marejar enraonant o cridant molt.
*Fer el ninot. Fer el ximple.
Fer goig. DCVB: agradar, esser desitjable; esser bonic, agradable
de veure, de contemplar.
Fer morros. DCVB: Mostrar irritació o enfadament.
*Fer parlar. Accepció no recollida al DCVB. Molestar, fer nosa.
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*Fer patir. Molestar, irritar. S’utilitza especialment en el sentit de
no obeir (el fill als pares).
Fer rogle. DCVB: Fer-se escoltar o respectar, tenir prestigi. (Es diu
habitualment com a sinònim de cridar molt l’atenció).
*Fer xas. Destrossar.
*Fer-se l’ànimo. Mentalitzar-se, assumir algun fet. Al.
Guanyar la mà. DCVB: passar davant a algú, arribar primer que
ell i impedir-li de fer allò que volia.
La primera al nom de Déu. DCVB: Es diu per començar una
feina. (I, sovint, emfàticament, per començar una enumeració).
*Les verdes per les madures. Vol dir que els fets que ens són contraris es compensen amb els que ens són favorables.
Llevar del cap. DCVB: Fer desaparèixer una idea de qualcú.
*Lo primer és lo primer. A l’Horta es completa sovint amb «...i
se n’anava als bous».
Mala gana. DCVB: Desmai, acubament.
*Mala seguida. Successió de desgràcies que afecten a una persona
(referents, especialment, a la seua salut).
*Menjar la gana. Menjar molt, tot el que es desitja.
*Més que no siga! Es diu per relativitzar la gravetat d’un esdeveniment.
*Més haguera pogut ser! Igual que l’anterior.
Molt bona planta i mals fets. DCVB: Es diu d’una persona o cosa
que sembla bona i no ho és.
*Ni mitja de calaix. Es diu quan no es trau cap rendiment d’alguna acció o negoci.
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No acabar-s’ho. DCVB: No comprendre una cosa, trobar-la impossible.
No dir ni pruna. DCVB: No parlar gens. No badar la boca per
parlar. Al. Sa.
No donar coll. DCVB: No poder-hi donar abast, no poder atendre una cosa com cal.
No guanyar prou per a sustos. DCVB: Sofrir-ne amb gran freqüència. Al: «Per a sustos no guanyem prou».
*No mane Déu... S’utilitza per emfasitzar la determinació a no
realitzar una cosa. —“Me crec que no ho mane Déu / que jo torne
a ser padrina!”
On mengen set, mengen vuit. DCVB: «Allà on mengen dos,
mengen tres»: es diu per indicar que convidar algú a dinar no fa
augmentar la despesa, sempre que no es facin extraordinaris. Al:
«On mengen tres, mengen quatre».
On millor s’està és en casa. DCVB: «Bo és anar a visitar, però és
millor a casa estar»
Parar bé (o malament). DCVB: Resultar, escaure, venir bé (o malament).
Parar l’oït (o l’orella). DCVB: Disposar l’oït per a escoltar amb
atenció.
Paréixer el gat i el gos. DCVB: estar barallats o mal avinguts.
*Paréixer el que matà a Dato. Es diu d’una persona amb fesomia
poc agraciada i fa referència a Eduardo Dato (1856-1921), polític que milità al partit conservador i que fou diputat des de l’any
1883. Morí víctima d’un atemptat dut a terme per sindicalistes
catalans.
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*Per a pa i pimentó, al cantó. Al: «Per a pa i pimentó, tots els dies
hi ha ocasió».
*Per a postres. Al.
*Per a viure uns, altres tenen que morir.
Poc a poc. DCVB: Lentament.
*Portar a l’altar (a una dona). Sa: casar-se amb ella.
*Prendre-s’ho fort.
*Que la Magdalena te guie! Sa.: Fórmula d’acomiadament.
*Que tia por dos reales!
*Quedar-se per a vestir sants. Quedar-se fadrina. Al.
Qui bé estiga que no es moga. DCVB: significa que quan un gaudeix de benestar en un lloc, no cal que vagi a viure a altra banda.
(La definició que recull el DCVB és força imprecisa. La locució
s’empra en sentit figurat i genèric i és una expressió evident de
conservadorisme). Al.
Qui busca el mal, pronte el troba. DCVB.
*Sense saber on pegar. Sense saber què fer, sense saber on anar.
*Sentar igual que un tir. Sentar malament (un menjar, l’acció
d’altri, etc.)
Ser faves comptades. DCVB: Ser una cosa molt segura, no poder fallar.
*Ser-ne un fardo. Fig. ser-ne molts, ser moltes coses.
*Si estàs loco, que te tanquen.
Si vols ser Papa, fica-t’ho en el cap. DCVB: Significa que la voluntat ferma i la constància aconsegueixen les coses més difícils.
Al: «... en la testa».
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*Tindre (o anar amb) cara d’astral. Anar fent mala cara. Derivat
probablement de ‘tenir llengua de destral’: ser malparlat, calumniador.
*Tindre el cap com un capçal.
*Tindre igual alguna cosa. Ser indiferent. (amb l’expressió característica: “igual té”)
*Tindre la clau en el pany. Tindre el control d’una situació.
Tocant de. DCVB: En el que es refereix o ateny a.
*Tots a defecte hem d’eixir. Es diu per subratllar la impossibilitat
d’ésser perfectes i per justificar els defectes d’algú.
Tractar algú igual que un drap. DCVB: tractar malament, malfamar, insultar. Al: «...mal llavat».
Valga’m Déu! DCVB: Exclamació que s’utilitza per expressar diversos afectes i sentiments: admiració, alegria, dolor, impaciència,
resignació, etc.
Veges quin pito toquem. Es diu per expressar indecisió.
*Veure per on se la ventila un. Veure quina solució hom li dóna a
un problema, quina decisió es pren, com aconsegueix algú alguna
cosa.
Xuplar-se els dits. DCVB: Trobar una cosa molt bona, disfrutar
molt menjant-se-la.
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La nostra edició
Per a l’edició de les poesies de Vicent Sebastià, l’original de les
quals presenta com hem dit moltes vacil·lacions ortogràfiques,
hem seguit els criteris actuals de regularització ortogràfica i gramatical.
Així hem transcrit els originals modernitzant l’ortografia, l’accentuació i la puntuació i separant les paraules que ho requerien
amb apòstrofs i/o guionets. N’hem respectat, però, els trets lèxics,
morfològics i sintàctics sense subratllar amb cursiva els abundants
barbarismes presents. Només hem fet servir aquest subratllat per
remarcar les cites conscients en altra llengua distinta del valencià.

Bibliografia
Alberola, Estanislau (1929): Refraner Valencià. Colecció de refrans
populars. València: Arte y letras.
Alonso, Manel (1989): “Vicent Sebastià, un producte netament
de Puçol”, Notícies de Puçol, 30, setembre-octubre, p. 2.
Alonso, Manel (1989): “Vicent Sebastià, un poeta per a un poble”, Notícies de Puçol, 30, setembre-octubre, p. 16.
Alonso, Manel (1990): La veu d’un poble. Puçol: Falla els Hostalets.
Escrig, José (1851): Diccionario Valenciano-Castellano. [València]: J. Ferrer de Orga.
Fuster, Joan(1984): “Próleg”, dins Lluís Bernat, Caciquisme roig.
València: Institució Alfons el Magnànim.
41

Obra completa i - Poesia

Luis i Rodríguez, Pere (2000): El Puig de Santa Maria: el parlar
d’un poble de l’Horta Nord. El Puig: Fundació pública municipal
per a la cultura i l’educació, Ajuntament del Puig.
Martí Gadea, Joaquim (1891): Diccionario General ValencianoCastellano. València: José Canales Romá.
Pou, Jordi (1989): “Vicent Sebastià, la veu d’un poble”, Notícies
de Puçol, 30, setembre-octubre, p. 2.
Ramon Claramunt, Francisco (2002): Cinquanta anys d’Història
de Puçol (1933-1983). València: Brosquil edicions.
Sanchis i Forriols, Joan Lluís (2002): Fraseologia popular inspirada en el món agrícola i religiós. València: Brosquil.
Sebastià, Vicent (1959): Mentires y veritats. València: Artes Gráficas Zamit.

42

No torne més a la lluna

No torne més a la lluna
És el famós Micalet
criat en una alqueria,
i cansat de treballar
li diu a la dona un dia:
“Ací estem fent el ninot,
se matem a treballar;
del modo que està hui la vida
ja no podem ni menjar.
Ací hi ha que discurrir
i no la vida buscar.”
I li diu la seua dona:
—“No sé pués a on ham d’anar”.
—“Demà me’n vaig a València
en el cotxe de la una.
Pués m’han dit que van buscant
qui vullga anar a la lluna.”
—“Mira, estàs loco passat!”
—“No tinc atres il·lusions.
Tu xiqueta has de mirar
que donen quatre millons.”
—“I si no tornes, què fem?”
—“No te sofoques, Pepica,
al menos, si jo no torne
tu p’a sempre seràs rica.
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I jo passaré a la Història
per pujar en el cuet.
I no es parlarà d’atre,
domés que de Micalet.
Aniré en tots els diaris
i hi haurà gran nomenà.
Tu per ser la meua viuda
també aniràs retratà.”
—“Mira antes fija’t bé,
no penses en la pujà...
Tu lo que tens que pensar
en com ha de ser la baixà.”
—“Hui està tot adelantat.
Voràs com res passarà.
Tu saps de què tinc jo por?
Que m’haixquen guanyat la mà.”
No fa molt en un cuet
va pujar una goseta.
Segons diuen va morir
perquè ja estava maleta.
Un dia es ficà mudat
i allà se’n va Micalet.
Directe al camp de Manises
d’a on té que eixir el cuet.
Se presenta en oficines
i allí es van assustar;
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al vore que un espanyol
es decidia a pujar.
Li varen fer un banquete
i el varen empiporrar
per por se’n tornara arrere
i no volguera pujar.
—“Entonces, quant és l’eixida?”
—“Hui a les tres ix el cuet.”
—“Jo volia despedir-me
de la dona i el xiquet...”
—“Mire escriga quatre lletres
que ella igual ho agrairà.
Perquè mentres se’n va i torna
li van a guanyar la mà.”
I agarrant paper i ploma
estava que se batia.
El pobre malhumorat,
estes paraules li dia:
“Adiós, hijito y esposa,
esta tarde partiré;
cuando llegue allá a la luna,
urgente os escribiré...
Mira cuida de los toros
y recoge la mistera
que olvidada se quedó
allí debajo de la higuera...
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Adiós, hasta pronto, adiós,
que sois mi único anhelo.
Si no nos vemos aquí
os espero allá en el cielo.”
Li va dir el director:
—“Hala, toque Micalet
i li ensenyarem la forma
que ha d’anar en el cuet...”
Varen obrir la portilla
i li varen explicar....
“Mire a este departament
no se tinga que arrimar;
a este costat té el wàter.
Li tinc que dir un detall,
no se repantigue molt;
no se’n vaja pac avall.
A penes arribe allí,
éste embut és p’a parlar.
Aprete bé éste tornillo
p’a que el pugam escoltar.
Té menjar per a huit dies,
que no se l’acabarà.
En quant arribe a la lluna
lo que veja, ja ho dirà.
Quant estiga de regrés
vaja alerta, Micalet.
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Per a que el cuet agarre marxa
estire este tornillet.
Mire, en això de fumar
té que anar molt espaiet,
no olvide de la memòria
que va dalt d’un cuet.
Pués arribarà el dimecres
a les tres de la vesprà.
Quant abaixe tinga en conte,
i la pistola en la mà.”
Vingué l’hora designà
i amollaren el cuet.
Deien agarrant-se el cap:
—“Què serà de Micalet?”
A l’hora que calcularen
que tenia que arribar
tots en gran ànsia esperaven
notícies d’ell alcansar.
Quant ja passaren dos hores
arribà l’hora oportuna.
Pogueren saber lograr
notícies des de la lluna.
Pués la primera notícia
que Micalet va enviar,
diu que es moria de set.
Que l’aigua se va olvidar.
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Diu que allà a una gran altura
el cap s’agarrà entre les mans.
Perquè veia les estrelles
com el Picaio de grans.
Diu que la temperatura....
Allí no se sent l’hivern.
Ell creu que allò no és la lluna.
Li pareix que allò és l’infern.
Sobre un muntó de brasers
el cuet va aterrissar.
I s’ha trencat un tornillo,
que creu que és el de baixar.
—“Vegeu que puge un mecànic
p’a este tornillo arreglar.
Sobretot pugeu-me aigua,
que me vaig a dessecar!
Envieu-me suministre
que jo no veig res ací.
El menjar que em ficàreu
el vaig perdre pel camí!
Jo no em menege un pas
perquè açò es veu molt fosquet.
Ademés, és que tinc por
que me furten el cuet.
Els inventors van buscant
qui puge, però ni pruna.
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Es queden tots espasmats
quant els parlen de la lluna.
I quant passaren dos dies,
sinse alientos p’a parlar,
foren les darreres notícies
que Micalet va enviar:
—“Però pugeu o que féu?
Ai Déu meu, què pilleria!
El meu cap és un tabal,
sols pensant en l’alqueria!
Encara hi ha qui té por
per si mos ve alguna guerra?
Ai, què donaria jo,
per xafar la meua terra!
Penes hi hauran en el món,
però com esta ninguna!
Si me donen deu millons,
No torne més a la lluna!”

49

Obra completa i - Poesia

La dona de Micalet
La dona de Micalet,
el que va anar a la lluna,
hasta ara notícies d’ell
la pobra no en té ninguna.
Passa les nits desvelà,
i la infeliç té raó.
Ja li ha escrit quatre o cinc cartes
i no té contestació.
Dos bous que té, estan p’a traure.
Que els venga, és el consell;
no es fa avant perquè va dir
que els vendria en vindre ell.
Li han desfet tot el pessebre.
No hi ha qui s’arrime allí.
Pués els refila el menjar
de mitja hora de camí.
L’atre dia, acalorà,
li diu a una veïna:
—“Mira la ditxosa lluna
si m’ha dut mala ruïna.”
Fa molt poc, li ha eixit un nóvio,
i ella no gosa acceptar...
Com no sap si és mort o viu,
no sap quin camí agarrar.
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L’atre dia anà a Manises
i van passant-la en raons,
perquè ella ans de casar-se
vol agarrar els millons.
Quant la veu el director,
aconsolant-la li diu:
—“Vaja a casa i no se case;
sabem que Micalet viu.
Han ficat un aparato
que és a modo d’una antena,
i se sent el ruïdet
de Micalet quant alena.”
Totes les cartes que escriu
la dona de Micalet,
li diuen que les envien
per mig d’un atre cuet.
En ésta última carta
li dia: “—Ai, quin Belén!
Los toros estan p’a traure,
con que piensa lo que fem.
Tu creías que subiendo,
gran fama alcançabas ya;
por no creure a tu mujer
ja has hecho buena empastrà.
Ni vas publicao en la prensa.
Ni se habla de tu pujà.
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Ni menos de Micalet.
Ni yo, he ido retratà.
Si no has de venir, lo dises.
Si reclamo, no hay rasones,
no quieren nada saber
sobre los cuatro millones.
Pregunta por ti tu hijo
i de noche me importuna.
I se me queda dormido
mirando cara a la luna.
Bajate así como sea!
A ver si verte consigo;
prueba a bajar sin tornillo.
Quiero verte muerto o vivo.”
Li diu cada u una cosa.
El seu cap és un tenor...
Ara ha llegit en la prensa
lo que explica l’inventor.
Diu que han tret un aparato
que l’assunt està claret.
Opinen que fa molt poc
que va morir Micalet.
Pués divisen el cadàver
i que a pressa se’n va anant
i un colomer de moscardes
prop d’ell li van revolant.
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Les alenaes que se senten,
pués de Micalet, ni hablar.
Són d’animals molt feroços
que han acudit a menjar.
Al saber estes notícies
la pobra no té consol;
ni corta ni peresosa,
s’ha ficat tota de dol.
Al nóvio ha donat el sí;
s’ha decidit a casar-se,
va en arreglo dels papers
p’al dumenge amonestar-se;
I tropesa en un detall,
o millor dit, un calvari.
Per ara no es pot casar
perquè falta el mortuori.
Li aconsellen del casório
que no menege a res.
Pués li han dit que va a la lluna
Baltasar, el de Petrés.
Se’n va anar en busca d’ell
i ja el té localisat.
Pués se trata d’un mecànic
que del cap està tocat.
I li ha dit que si vol algo,
ell eixirà el dia tres;
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Lo que li haja d’enviar
que li ho porte allí, a Petrés.
Un dia va carregà
a casa de Baltasar,
en un caixò de a vint quilos
en variació de menjar...
—“Ai, enrecorde’s de l’aigua,
no la tinga que olvidar!
I, sobretot, els tornillos
per el cuet arreglar!
I done-li esta mistera
que olvidà es va deixar.
També diga-li que els bous,
els dos, estan p’a matar.”
Com la gent en inventar
no paren mai de fer traces,
pués la lluna en un cristal,
la veuen a quatre passes.
I diuen que Baltasar,
als tres dies que pujà
el veren en Micalet
agarraets de la mà.
I ara en el cristal d’augment,
quant la lluna està en lo ple,
igual a ells que als cuets
els veuen la mar de bé.
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Ella ha adquirit el cristal
i se passa nit i dia
sols mirant cara a la lluna
a la porta l’alqueria.
Com la pobra no veu res,
a la lluna i al cuet,
els malaïx a tota hora,
La dona de Micalet.
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Entorna-te’n a la lluna
La dona de Micalet,
el que se n’anà a a lluna,
pués de vore’l la pobreta
espera l’hora oportuna.
Ja està més que acovardà
i en ella no hi ha alegria,
perquè es veu abandonà
a soles en l’alqueria.
De nit, a la seua porta
li toquen molt espaiet.
I p’a que òbriga, li diuen:
—“Obri que sóc Micalet!”
Ella com coneix la veu
pués, d’això d’obrir, ni pruna.
Diu en gènit desinquet:
—“Si és que eres Micalet,
entorna-te’n a la lluna!”
S’han ajuntat cinc o sis
d’atracaors d’eixos nous
que han intentat a la pobra
poder-li robar els bous.
Intenten de la manera
que lograran fer-li el fet;
pensen primer anunciar-li
l’arribà de Micalet.
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Li escrigueren una carta
p’a realisar l’intent.
I en molt mala picardia
li posaren lo siguient:
“Mi apresiadísima esposa:
Llegó la hora oportuna
de verme ya en libertad
i regresar de la luna.
Cuando llegue te diré
todo lo que aquí ha pasado
pués ya tengo en mi poder
el pasaporte firmado.
Bajaré en picardias,
no sé que será de mí.
Por no encontrar el tornillo,
el cohete queda aquí.
Intentan los de la luna
a tierra poder bajar.
Tú no digas nada a nadie,
verás la que se va a armar.
Pués ha llegado un cohete
i ha explotado un proyectil
i se dice en cosa cierta
que ha muerto a más de tres mil.
Tú cuidame de los toros
i lo que sea será;
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supongo que nuestro hijito
hecho un mozo ya estará.
Como regreso sin rumbo,
no sé donde caeré.
Tú no salgas a esperarme
que yo a la alqueria iré.
Mira, si llego de noche,
pués para no confundir,
no tengas que abrir la puerta
que tú no oigas decir:
“Abre la puerta, Pepica,
que ya salí de la red.
Ábreme no tengas miedo
que ha llegado Micalet.”
Ya sabes la contraseña.
Piensa que estás en la huerta;
de no oir estas palabras
no tengas que abrir la puerta.
Llegaré del cinco al seis.
Ves alerta, te repito.
Adiós, hasta pronto, adiós.
Mil besos a nuestro hijito!”
Al recibir esta carta
va plorar quatre vegaes.
Pués no dormia pensant
en les fetxes anunciaes.
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Els que pensen atracar-la
pensaren la nit del fet.
Quatre asaltar el corral,
i u, fingir-se Micalet.
Este se ficà un barba
que hasta es podia fer trena,
pués pareixia un flaret
d’eixos de la Magdalena.
Anava en trage de bany
en la mala intenció tuna
de dir-li que aixina van
els que habiten en la lluna.
Era un nit de gran vent
del que hasta els abres retorça
I per si això era poquet
també se’n va anar a la força.
Al sentir tocar la porta,
Mare de Déu, que alegria!
I com Déu l’encaminà,
pogué encendre una bugia.
Quant les frases indicaes
ella sent, ja s’aconhorta.
Pués ja li faltava el temps
I pronte va obrir la porta.
Quant damunt al lladre veu
en barba i trage de bany,
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en gran pànic, exclamà:
—“Ai, Déu meu, quin desengany!”
Ell intenta d’assarar-la.
El xiquet plora espantat,
cau ella en una desgana
perquè veu que és falsetat..
Pepica està atarantà
I l’assunt està palpable;
mentres ella torna en si,
li trauen els bous de l’estable.
Quant li passà aquell mareig,
pronte la porta tancà;
trobà de menos els bous
a l’endemà quant s’alçà.
I diu mirant a la lluna:
—“Ai, Deu meu, que pilleria!
Si no abaixes, Micalet,
jo me’n vaig de l’alqueria;
Si quant véns, ací no estic,
que no te vinga de nou.
Vinga “toc, toc” a la porta
i p’a sustos no guanye prou!”
I el xiquet tot assustat
li preguntava a sa mare:
—“I els bous que hi haven ahí?
Se’ls va endur, anit, el pare?”
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La pobra té un mal humor
quant estes paraules sent.
I de vore a Micalet
l’esperança va perdent.
Una nit voreta al foc,
un ruïdo està sentint.
Quant un caldera d’aigua
la té a tot anar bullint.
Se sent tocar a la porta,
sent u que diu molt baixet:
—“Obri la porta, Pepica,
obri que sóc Micalet”
Pensà agarrar la caldera,
i, pensant-ho, així ho va fer.
I té dalt una finestra
que desemboca al carrer.
Que òbriga aquell espera,
i en un moment donat
des de dalt li refilà l’aigua,
I el deixà tot escaldat...
I ell contesta: —“Què m’has fet?
De les grosses, n’has fet una.”
—“No dius que eres Micalet?
Entorna-te’n a la lluna”.
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No me parles de cuets!
En un dia de giner
i en un fred que se batia
se presentà Micalet
a la porta l’alqueria.
Pepica quant el va vore
no el coneix i algo estranyà,
creguent-se que era un pobret,
diu: —“Atra volta serà”.
I quant se tira a abraçar-la
lo mateix que al seu xiquet,
va exclamar en un xillit:
—“Ai, si és el meu Micalet!”
Com l’havia de conéixer
si anava tot esgarrat,
d’una cama tot a rastre
i estava desfigurat!
Antes de dir “Com esteu?”,
pels bous li va preguntar.
I anant directe a l’estable
Pepica es fica a plorar.
Li contà lo sussoït
i li diu, en gran pesar:
—“Lladres hi hauran en la lluna,
però com ací, ni hablar.
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Vas vore al de Petrés?
En ell te vaig enviar:
la mistera, aigua i tornillos.
Lo que em vares demanar.”
—“Xica, tu estàs bé del cap?.
Veig que estàs liant-te’n una...
És que hi ha algún ordinari
que fa servici a la lluna?”
—“Però, xe! Quant tu arribares,
no mos vas demanar
que et pujàrem un tornillo
que faltava p’abaixar?
I que t’enviàrem aigua,
que també te l’envií.
I lo mateix que el menjar.
Que el pergueres pel camí...”
De tot el que estàs diguent-me
sentint-ho pense, confús,
que no tindré més remei
que tancar-te allà en Jesús.
—“Pués tu, no véns de la lluna?
Acaba en una raó.....”
—“Estàs feta una gemeca.
Tu saps d’a on vinc? De Maó.”
—“A les tres de la vesprà
donàren marxa al cuet
63

Obra completa i - Poesia

i el meu cap era un tabal
pensant en tu i el xiquet.
En eixe mateix moment
estava que em tremolava...
Ai, què havera donat jo
per tornar a on tan bé estava!
I lo mateix que un rellamp,
no cregues que és friolera,
saps on vaig aterrisar?
En lo mig de l’Albufera.
El cuet se va afonar
i puguí eixir per davant,
i allí tens a Micalet
mig mort del susto, i nadant.
I me veig als caçadors
preparant-se p’a apuntar
I creguent que jo era un pato
cinc tirs me varen tirar.
Me varen ferir la cama,
Que sério era aquell quadret!
Jo xillant, dic: “No soc pato!”,
Per Déu que sóc Micalet!
Menos mal que me deixaren
i la fuga puguí agarrar.
D’aquell riu de perdigons
me vaig poder escapar.
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Jo em dia: “Menos mal
que he caigut en puésto moll.”
Tu pensant que em dessecava,
I jo estava en aigua al coll.
Jo divisava una barca
que, penant, poguí alcançar.
I els peixcaors m’arrepleguen
i me lograren salvar.
En això un barco mercant,
que en eixe moment crussava,
preguntat poguí saber
que a Maó s’encaminava.
Me trasbordaren al barco
i en menjar bé me trataven.
Com anava tot banyat
la roba me canviaren.
A pesar que estava bé,
sempre estava desinquet.
Ni menjava, ni dormia
sols pensant en el cuet.
Infinitat de delfins
rodant el barco portàvem.
P’a lograr fer-los fugir
mira tu lo que intentaven:
Els disparaven cuets
I ells fugien amb gran por.
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Jo quant sentia un cuet
me se tremolava el cor...
Jo li dic al que els tirava:
—“Per a evitar canyarets,
una cosa tinc que dir-li,
jo, ja estic fart de cuets.”
I mira la mala sombra
el mal que va ocasionar,
refilant atre cuet
me cau i se va aufegar.
Quant les coses marxen mal
tot va pel camí tort.
Cauen en mi les sospetxes
i diuen que jo l’ha mort.
Me varen nugar els braços
i quant arribem a Maó
m’acusen autor del crim
i em tanquen en la presó;
Pués no vullc pensar Pepica
lo que allí m’han fet sufrir;
I no és que m’han amollat
pués he pegat a fugir.
La culpa, els quatre millons,
que agarrar-los me creïa.
En tan tranquil i tan quet
que estava jo en l’alqueria.
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Jo que aní cara al cuet
de pressa i en por de fer tard.
Pensant que anar a la lluna
era com anar-me’n a Segart!
—“Ja t’ho dia Micalet;
me faràs una empastrà.
Enrecorda’t quant et dia:
El perill és la baixà...
I què és això de l’orella
que la dus ensangrentà?”
—“Lo menos que pogué ser.
Això és d’una cuetà.
Quant eixia del presili
corria com un dimoni.
Me veig que estan encenent
la falla de Sant Antoni.
Quant de cuet, mare meua!
Allò de foc s’encenia.
Tot explotant prop de mi,
I jo més apressa corria...
Mira si tenia susto
que no vea les parets.
Serà açò condenació?
Si estaré fart de cuets.
Ara si vaig i em presente
als que me feren pujar,
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damunt de no cobrar res
encà me voldran tancar.”
—“Tu no t’acostes a res
I creu-me a mi, Micalet,
que són capaç de pensar-se
que has malvenut el cuet.
Ai, Déu meu, que pilleria
tenim a dreta i esquerra!
Ells embarquen a la lluna
però ells se queden a terra.
Pués tu no saps Micalet
si en cuets ni ha mal revol.
Fa temps ne tiraren u
que està més amunt del sol.
I pronte n’eixirà un atre
que van marit i muller.”
—“Xica, canviem de texto;
jo d’allà dalt res vullc saber.
Ara en esta soledat
a treballar nit i dia
i la lluna la vorem
des d’ací de l’alqueria.
I viurem en harmonia,
ací en casa els tres juntets.
Sols t’encarregue una cosa:
No em parles de cuets!”
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No plante més carxofars!
Com la gelà que tinguérem
mos va portar malestar,
Ximeta li diu a Nelo:
—“Hi ha que plantar carxofar.
Enguany no tindrem taronges,
—li dia Ximeta a Nelet—
aixina tenint carxofes
podem fer algun contet.
Planta’m plantons de Tudela,
no tingues que escatimar.
El abono que no dolga.
Perd el que no en vol tirar.”
Sinse saber-ho la dona
té un bolsillo apart Nelet,
perquè té afició a les cartes
i a fumar-se algun puret.
Ella es fica feta un bou
en quant dinés li demana,
s’empenya que en un duret
tinga prou p’a la semana.
Quant arribà el mes d’agost,
temps de fer les plantacions,
li va dir al seu marit:
—“Vullc de Tudela els plantons”
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Dia ell: —“Pués ara és hora
de fer algun caragol.
Li dic que són de Tudela
i els plante d’ací Puçol.
Com de preu hi ha diferència
ja tinc la clau en el pany,
pués en esta jugaeta
tinc p’als vicis de tot l’any.”
Plantà Nelo el carxofar,
plantons de lo més pobrets;
en dir-los que li costaren
no arribà a dos quinzets...
—“Costen a una cinquanta,
—li va dir a la muller—
però que plantons, Ximeta,
millors ja no poden ser.”
Li va entregar els dinés
per a pagar els plantons,
ja que ella porta el bolsillo
i ademés els pantalons.
A on de carxofars parlaven
dia, ficant-se farol:
que plantons millors que els d’ella
no n’han entrat en Puçol!
Sinse saber la ignorant,
tan lista i tan soberana,
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que els plantons d’ella han vingut
d’ahí prop de la Terana.
Tots els carxofars brotaven
en tres ulls per l’estaqueta;
l’únic que no brotava
era el de Nelo i Ximeta.
Pel carxofar li pregunta
i ell li contesta enfadat:
—“Ai, no me parles, xiqueta;
no n’han brotat la mitat.”
Ja collien tots carxofes
i Nelo en la part, callà;
I al sentir els preus, Ximeta
estava desesperà...
—“Mira tira amoníaco
a vore si vol brotar;
carxofes a deu pessetes,
ja val la pena tirar...”
—“Xica, ja n’hi han deu sacs
anotats en un paper;
que no pagues, jo no torne
a casa de Traginer.”
—“Ves ara a casa el Foiero,
que en vendre tots tenen gana;
Després a l’altra tirà,
a Pepe la Gaiatana”.71
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—“Mira, el que envia no va,
lo que va a passar és gros;
p’a pagar tot el abono
mos costarà vendre un tros.”
Portà un dia una carxofa,
més grossa ja no podia ser;
i ella molt pagà i joiosa
l’ensenyà a tot el carrer.
—“Totes són iguals, Ximeta.”
Dia Nelo fent denteres.
Pués ignorava el pobret
que totes eren marceres.
—“No tingues pressa en collir,
que més grosses se faran.
I ara quant a França tiren,
les carxofes pujaran.
El rabo talla-lo llarg,
lo que jo te diga fes,
carregant de rabo i fulles
voràs com condix el pes.”
Passaren set o huit dies.
Se’n va Nelo al carxofar.
Mira com eren de grosses
que en raó es va assustar!
Per al nit arribà a casa
i a la dona li va dir:
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—“Siga p’a Frància o Gilet
demà precisa collir.”
Se previngué de paneres.
Quant arribà al carxofar,
a soles en quatre tires
el carro va carregar.
Ella al voreu, exclamà:
—“Mare de Déu!, Què dansaos!
D’anchura i altes estan,
lo mateix que els panquemaos!”
Corregué tres comissions.
Tots contestaren iguals:
—“No perdes temps, roda el carro
i tira-les als animals.”
Quant ella se veu el carro
amb les carxofes tornar,
se caïa a males ganes.
Ningú dels dos va dinar.
A l’endemà van al Port
amb huit paneres replenes;
perquè els digueren que allí
els agraen molt rellenes.
Ell li diu anant allà:
—“Mira, jo no sé pesar.”
—“D’això m’encarregue jo,
la teua missió és cobrar.
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Quant veges que s’aglomeren,
molt alerta tens que estar,
que moltes quant hi ha tumulto
s’esmunyen sinse pagar.”
Quant arriben al mercat
els diu el guàrdia Maties:
—“Estes carxofes estan
més de tres dies collides!”
Al fer dos dies ponent
estaven totes pansides.
Tenien tot el semblant
de les olives marcides.
Tot el matí en el mercat
se varen tirar de peu;
encara no ha hagut ningú
que els preguntara a quin preu.
Sols una es quedà mirant;
en tantes que van i vénen.
Tot assustada, diu: —“Jesús,
que rabo más largo tienen!”
—“Que, t’enrecordes Ximeta?
Lo que jo te diga fes:
“Cull-les amb el rabo llarg,
aixina cundirà el pes...
Deixa-les que es façen grosses!”
—“He fet lo que m’has manat...!
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Per creure’t a tu Ximeta,
ja veus, no s’ham estrenat!”
Mentre discutien,
un guàrdia els va avisar;
que tragueren les carxofes
que ja anaven a tancar.
Pel camí del Port, amunt,
pensaren Nelo i Ximeta,
per no tornar-les al poble
tirar-les a la cuneta.
Com el peó caminero
va vore l’espectació,
els pren nota d’ells i del carro
i els denuncià amb raó.
Els se les fa carregar,
Ximeta plora i s’apura,
i els se les féu traslladar
al depòsit de basura.
Venint per la carretera
comentaven afligits,
i pensant amb les carxofes
venien els dos pansits.
Diu Ximeta:—“I les que queden?
Segur que allí espigaran.”I li contesta Nelet:
—“Si obrin Frància, pujaran.”75
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—“Mira Nelo, estic mirant
que el que compra té el seu dret;
cull les carxofes tendretes
i en lo rabet, ben curtet.”—“Tot açò és lo que reporta
duur a casa un malestar.
Jo, a les faenes de l’horta.
I tu, a cosir i a escurar.
No m’aconselles que plante
tant cebes com melonars.
Aunque als meus peus t’agenolles,
No plante més carxofars!”
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Parlarem de més espai...
Trinitat, la de Montroi,
és de lo més faenera.
Pués sols un defecte té,
que és la mar de relaixera.
Ahir eixia de missa,
i s’ajuntà en Soledad
i se passaren dos hores
xarrant, damunt l’empedrat.
Això que estaven dejunes
i passaes del desmai.
I encà dia, despedint-se,
—“Parlarem de més espai.”
El marit de Trinitat
li anava a dinar a casa,
i l’arreglo del putxero
se’n va a comprar a la plaça.
L’home ja li té dit:
—“Excusa no en vullc ni una,
ante tot ja massa saps,
que vullc dinar a la una.”
Quant li va a dinar a casa
se dóna per convençuda,
de que va tot el matí
de pressa i de correguda.
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Però con todo i con eso,
entrà en la carnisseria.
Li varen passar el turno
i ella xarrant en Maria.
Eixia a les onze i quart
en l’arreglo del putxero
i al eixir se va encontrar
en Pili, la del Pellero.
—“A on te fiques, Pilareta?
Per ningún puesto te veig...
Tenia ganes de vore’t...
Què me contes del festeig?.
—“No estic a gust, Trinitat.
En ell, no m’ha de casar.
Tu no ho digues a ningú,
pronte el vaig a despatxar.”
—“I faràs molt be, xiqueta.
En ell has de viure mal.
I viciós i molt mantero.
Està fet un carcamal.”
I quant tocaven les dotze,
xarrant, que no es cansa mai,
li va dir a Pilareta:
—“Parlarem de més espai.”
S’en va i veu una parà
que venen mel de romero.
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En compra i la va ficar
junt l’arreglo del putxero.
S’encontra en la Bernardina,
que en dir-los més, ja no cal,
en l’assunt de la xarrera
no cal dur-la a Sant Pasqual.
—“Portes pressa, Trinitat?”
—“Ai, no em puc parar!
No cal què res més te diga,
el meu home ve a dinar.
Tinc que ficar el putxero,
no cal que te diga més....”.—“Te sobra temps, Trinitat
si guises en olla exprés.”
—“Ni en exprés, ni en mercancies,
t’ho dic en lo cor sancer.
Tindré que fer el putxero
en nyenya de taronger.”
—“Xica, Què me dius de Petra?
Diu que han parat branca en mà?”
—“Ai, quin cacau, Bernardina!
Que palissa li pegà!
I té raó Basiliet.
Se pasa el temps de ranxillo.
No li fa mai de calent.
Passa el matí de corrillo.
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Xarra més que un saca-muelas
i de faena, ni un gra;
se passa el dia de bando
i la casa sempre tancà.”
—“Què direm d’ell, Trinitat”.
—“No és molt digne d’alabar:
Despús-anit, a la una,
borratxo estava en lo bar.”
—“I Patrícia, la Palaia?
Suponc que t’hauràs enterat?”
—“No sé ni mitja paraula.
Que què passa, Trinitat?”
—“Els hòmens, en les esquadres,
fa temps la porten al vol.
Pués, m’estranya que no ho sàpies.
Valga’m Déu! Hi ha mal revol”
—“Ai!, no faces cas dels hòmens
perquè els fema ficar mal,
que en assunt de llevantanses
tenen la llengüa d’astral.
I tot ho paguen les dones
i ells..... deixa-los estar
que quant s’ajunten en l’horta
no fan més que criticar.”
—“Què me dius de la Miquela?
Que manera de gastar.
80

Parlarem de més espai...

No fa més que estrenar trages.
Això dóna en què pensar.
No paren de comprar trossos...
—“Saps què dia Quico el Moll?
Això no pot ser, xiqueta.
Robo o apretó de coll.”
—“T’has enterat que Roberto
ja ha venut un atre tros?
Ai, què llàstima d’hacienda!
Pareix que no i això és gros!
Ja se veu. Ell no en fa una,
i la sogra té el castic.
Tots per a la filla, eren pobres.
Volia un nóvio ben ric.”
Trini, xarra que te xarra,
i les mosques en recel
van rodant-li la cistella
perquè li busquen la mel.
Com les despatxa a sarpaes
tomba la mel de romero
i es veu que està xorrant
en l’arreglo del putxero.
—“Trinitat, que són les dotze”,
diu passant el tio Blai.
I li diu a Bernardina:
—“Parlarem de més espai”
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I s’en va en direcció a casa.
Quant anava pel carrer,
mosques buscant-li la mel
ne portava.... un colomer!
Veu un tumulto de gent.
—“Què és això?” pregunta en pressa.
—“Trini, espera’t, que la nóvia
està a tall d’eixir de l’iglésia.”
Diguent i fent, el desfile
de la nóvia va passant.
Mentres, Trinitat i Tere,
allí es queden comentant.
—“Tere, a tu t’agradat?
Si em sangren, no em trauen sang.
En els quaranta ja fets
i me se casa de blanc!
Entre lo baixeta que és
i la cara ja arrugà
lo millor era casar-se
de negre i de matinà...
Ai, què llàstima li tinc
al pobre xic que ha agarrat!
Ella és més mala que un llop
Tere. I lo passat, passat.
T’has fijat en la padrina?
Mira que du cuentor!
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Lo que duu, tot és amprat.
I encà no saps lo millor...
Els nóvios van de viatge
a gastar aplacerats.
I jo sé d’una persona
que han prés els mobles fiats.”
I quant sent tocar la una,
casi es cau en un desmai.
I encara li diu a Tere:
—“Parlarem de més espai!”
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El festeig serà curtet
Tres filles té Bernardeta.
Res tenen que despreciar,
i les tres ja hui s’encontren
en edat de festejar.
Bernarda malhumorà,
dia a les seus veïnes:
—“Estic mirant que les tres,
me se quedaran fadrines!”
Tres amics en bon humor,
les van vore passar;
pensant en bromes pesaes
u de tants, va contestar:
—“Ja que Pasqua s’aproxima,
a les tres podem parlar;
demanem l’entrà enseguida
i que mos paguen el sopar.”
En esta Pasqua florida,
un dia va Bernardeta
i li diu al seu marit:
—“Estes xiquetes, molt tarden.
Ja són les deu de la nit.”
Se va asomar a la porta,
i es quedà tota asombrà,
quant es veu que les tres filles
estaven fent cantonà.
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—“Xè, Cristóbal! Què alegria!
Asoma’t al carrer. Ves!
Crec que les nostres xiques
ja mos festegen les tres.”
Si atres dies, del passeig
se solien retrasar,
xillant els dia: —“Ja és l’hora!
Açò s’haurà d’acabar!”
Ara, si vols o no vols
torna a calfar el sopar.
Toquen deu i toquen onze
i elles xarrant acevaes.
Res, en dir-los que el sopar
el va calfar tres vegaes.
Quant s’asomava a la porta
i veia l’expectació,
Bernarda, se ria soles,
plena de satisfacció.
—“Saps qui són eixos, Cristóbal?”
—“Lucas, Fermín i Daniel.
Bons xics Bernarda, i pessetes
ne tenen tots a granel.”
—“No aniran per passar el temps?”
—“Són de massa posició!”
—“Ja saps que les nostres filles,
tenen molta distinció.
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A pesar de ser pobretes
per a on passen les envegen.
Quantes me diuen a mi:
“M’estranya que no festegen!”
Diguent i fent, sent la porta
i quant se les veu entrar,
molt contenta i pagà, dia:
—“Ale, filles! A sopar!”
Quant en taula s’assentaren,
no era cosa d’amagar,
de les tres, una de tantes
se feu l’ànimo en parlar:
—“Tenim que fer-los saber
que ja hem tingut pretensions.
Les tres ham donat el sí
per ser xics en condicions.”
—“Pués heu fet molt bé, xiquetes,
—va dir Bernarda en deler—
el que vinga, assegurar-lo!,
que està molt mal el teler.
Els xics estan molt parats
en assunt de festejar.
Aquell que vinga, agarreu-lo,
i no el deixeu escapar!
Diau que pronte en los pares
se tenen que entrevistar;
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que jo no vull cantonaes.
Dins de casa a festejar!”
Dimecres Sant, per la nit,
els nóvios se presentaren,
demostrant formalitat
estes paraules crussaren:
—“Com no som ninguns xiquets,
venim en l’ànimo fet;
después que no els vinga de nou,
el festeig serà curtet.”
Bernarda, a València va,
però res d’escatimar,
a comprar els millors fiambres
per als nóvios obsequiar.
Tots sabem que ací és costum
la que es fica a festejar,
totes les nits de Pasqua
convida al nóvio a sopar.
Bernarda, va sofocà
comprant ous a les veïnes,
pués a la pobra fa molt poc
li se moriren les gallines.
Va fer tres contes de coques!
Llamà l’atenció de la gent,
pués moltes li preguntaven
si eren p’algun casament.
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La primera nit de Pasqua,
quant anaren a sopar,
allí un detall, no faltava;
en res se va escatimar.
Bernarda, diu: —“Mengeu!
Vergonya no en tingau ja.”
La pobreta es ria soles
de vore’s tan gran taulà.
Cincs sopars se menjaren.
a base fenomenal.
Bernarda li dia a l’home:
—“M’ha gastat un dineral!”
—“I lo que anem a gastar-se!”
—“Déu sap quant pronte xiquet!
Pots pensar lo que digueren,
el festeig serà curtet.
Pués no t’estranye Cristóbal
que estos xics siguen urgents;
ja voràs com se presenten
en un any, tres casaments.
Però què goig vore en taula
tres nóvios tan formalets.
Aguarda’t quant se vorem
els dos rodejats de netets!
El dia de Sant Vicent
fon gros lo que va ocurrir....
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soparen aplacerats
i donen la bona nit.
A l’endemà els esperaven
per al viatge arreglar;
anar d’excursió al Picaio
i la festa celebrar.
Allí, espera que t’espera
i per fi es varen gitar.
Clar! Com no s’acostaren
ja donen en què pensar.
Dimecres tampoc s’acosten,
elles pensant lo acertat;
ploren com les Magdalenes
perquè ja les han deixat.
Una dona els dugué un recao
que els va servir de consell;
va vore als tres d’excursió
en xiques de Massamagrell.
El dijous va Bernardeta
i veu pel carrer a Fermín;
el va tractar de poc home
li va armar un San Quintín;
li va cantar les tres-centes,
Fermín, tot ho va aguantar.
Quant de dir-li ja acabà,
ell seré, va contestar:
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—“És molt cert que jo a sa filla
de festeig li vaig parlar;
no va dir que ho pensaria,
en l’acte el sí em va donar;
pensàrem passar el temps
i pel carrer xarruxar;
vosté per si s’escapàvem
en casa mos féu entrar.
I per seguir la costum
mos va convidar a sopar
i per no fer-li un desprècit
pués li vàrem aceptar.
Si algun nóvio a sa filla
vol que la porte a l’altar,
crega’m Senyora Bernarda,
faça’s més de respetar.
No hem enganyat a ningú.
Lo que pensarem hem fet;
enrecorde’s quant diguérem:
El festeig serà curtet!”
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No puges dalt la figuera
Carmelet i Ramoneta
patixen d’estrenyiment;
i un dia van a ensenyar-se
a don Patrício Climent.
Els va dir que molta bleda
p’a evitar eixes fatigues;
i sobre tot, molta fruta
i si pot ser, moltes figues.
Com la fruta, hui està cara
i els pobrets van alcançats;
manera d’evitar gastos
és valdre’s dels descuidats.
Sempre anaven solts per l’horta,
sinse allargar molt el pas,
ací pomes, allà figues.
La fruta la feren xas.
Pués de l’horta, Ramoneta,
del que més sentia ganes;
anava més que de cap
a per les figues politanes.
A mitja horeta del poble,
tenia Quico Vendrell
una figuera molt alta,
que pareixia un castell.

91

Obra completa i - Poesia

Carmelet i Ramoneta,
cada dia se n’anaven
i la figuera de Quico,
molt matinet visitaven.
El primer dia que anaren
estava tota pleneta.
Después que en menjaven prou,
omplien la cistelleta.
Si “D’a on veniu tan de matí?”,
preguntava quantsevol,
contestava Ramoneta:
—“Ja venim del caragol!”
Diguent i fent, tropessà
i va caure anant alerta.
Li s’escaparen les figues,
i Catarroja descuberta!
A l’endemà, matinet
ja estaven baix la figuera;
com passaven en pa i figues,
allò, tot un negoci era.
Per molt que puge la carn,
a estos dos no els fea mella.
Primer omplien el cos,
però después, la cistella.
Carmelo vol pujar dalt;
lo de baix, ja tot verd era,
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i Ramoneta, li diu:
—“No puges dalt la figuera!,
Pués si ve l’amo o el guarda
pensa lo que va a ocurrir;
mentres tu de dalt abaixes,
no tindrem temps de fugir.”
Les que hi havien baixetes,
totes botaines estaven.
Ramona igual se les fot;
i els lábios tots li s’unflaren.
Li se feren hasta plaques.
Quin cacau li s’armà allí!
Li se féu una morrera
igual que un porc jabalí.
Tornaren a l’endemà.
Buscar per baix, és debaes.
I Carmelet veu que dalt
estaven les clavillaes.
—“Xica, jo vaig a pujar!
Contesta feta una fiera.
—“Creu-me i fes lo que et mane!
No puges dalt la figuera!”
Diguent i fent, pujà dalt
i les maüres triava;
i la dona des de baix
totes li les empomava.
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Un viatge li refila
i li’n tirà una a tot braç;
i una figa en mil miquetes,
li se féu damunt del nas.
Entre els llavis plens de plagues
i lo que acabe de dir,
pareixia aquella cara
una fatxà per lluir.
Al oir-la gemecar,
Carmelo no sap de què era
i atrotinat, va esvarar
i me cau de la figuera.
Va dir, torcant-se la cara:
—“Ja ne tenim prou p’a hui.”.
i ell, queixant-se d’una cama,
mamprengueren el camí.
Per la vesprà, va anar Quico,
l’amo de la figuera,
i se la veu sinse figues
i se’n ve, fet una fiera.
Per les vespraes anava
i mai figues veia allí;
i és que Carmelo i Ramona
sempre anaven de matí.
Quico, un dia tornà a anar
i el conte no s’acabava;
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i pensa a postes de sol,
untar-les de bufalaga.
I per no perdre el costum
la parella de sempre
s’encaminen cap allí.
Veuen que baix estan verdes
i dalt estan les maüres;
Diu Carmelo, decidit:
—“Vaig a pujar! No t’apures.”
—“Ai, que tornaràs a caure
i voràs que friolera!
Ai Carmelo, creu-me a mi.
No puges dalt la figuera!”
—“Calla! Que no passa res
I vull que tranquil·la estigues;
perquè si no puge dalt,
hui, no tastarem les figues.”
De les que estaven untaes,
ja ni conte se donava.
Buscava les clavillaes
i pell i tot se menjava.
Ramona, des d’allí baix,
buscava les més entraes;
i menos mal, tingué sort
que baix no estaven untaes.
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Al poc de rato, Carmelo,
a tots els Sants s’aclamava;
i se sentia en el ventre
un dolor que l’agobiava.
—“No sé què tinc, Ramoneta!”.I als cinc minuts que li ho diu,
no tingué temps de baixar.
El seu cos era allò un riu.
Sentia en el paladar
un sabor que l’amargava;
i dia tot afligit:
—“Déu meu! Si açò és bufalaga!”
Ramoneta s’escapà;
que gràcies té que donar.
Carmelo en retorçons de ventre
del colmo pogué baixar.
I menos mal. Passà un carro
i a casa el varen portar;
però és cert que la tormenta,
tres dies li va durar...
I el pobre tot mig pansit
de passar tantes fatigues,
a sa muller, li va dir:
—“No tornaré a menjar figues!”
En untar la bufalaga
Quico tingué el pensament;
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fon ell bon especialista
p’a curar l’estrenyiment.
Ramona, diu al marit:
—“Ja te servirà d’esmera;
quantes vegaes t’he dit...
No puges dalt la figuera!
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Pac al costat de la dreta
Doña Virginia enviudà
i d’una renta vivia.
En el món no estava soles,
set o huit nebots tenia.
Tots renyien p’agarrar-la.
Tots, li busquen els caudals.
Ella els dia: —“En heretar,
vullc que sigueu tots iguals!”
Un nebot de tants, un dia,
mil pessetes li va amprar;
i com l’home no podia,
ja no li les va tornar.
Un dia, va i el mamprén
i li va parlar molt clar.
Xillant-li li diu: —“Buen mozo!
En vida vols heretar?”
Después anà una neboda
que la filla ha de casar;
vol que li deixe mil duros
p’acabar-li l’aixovar.
Después va un atre nebot,
que la ficà en un bon fang;
com vol tirar-se al comerç
la féu firmar en el banc.
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I aixina anaven en cola,
a traure-li lo que tenia;
i en quant els parava els peus,
què roín era la tia.
Tingué un atac de tensió
i la pobra quedà privà.
Ningú a vore-la va anar
de tots els que l’havien sangrà.
Li diu al nebot Benito:
—“Ací mentires, ni una.
Si t’encarregues de mi,
p’a tu serà la fortuna.”
Benito té el cor molt tendre
i a casa se l’amportà;
pués no se creguen que el pobre
se ficà en mala bugà.
Com la pobra estava a règim
p’a postres, postrà en el llit,
prepara-li tots els dies
el peix torrat i el bullit.
No es podia deixar casa,
pués sempre estava cridant.
Si no acudia en l’acte,
al pobre estava insultant.
Recolzà sobre el coixí
tenia una caixeta;
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i sempre estava gità
pac al costat de la dreta.
Tombar-se a la part esquerra,
dia que tenia por;
ficant-se d’eixa postura
se fatigava del cor.
Allà a les tres del matí,
quant Benito a gust dormia,
ja me’l despertava a xillits,
ja estava cridant la tia.
—“Benito, calfa’m la malta!
Porta’m també una ensaïmà!”
—“Però tia. Són les tres!”
—“Xico, que estic desmaià!”
Quant la deixà alimentà,
el pobre, es torna a gitar.
Serien sobre les cinc
i ja no para de cridar.
—“Però... Ara que vol, tia?”
—“Aploma’m la caïreta.
I tomba’m poquet a poc
pac al costat de la dreta.
Mira, canvia’m els llançols.
P’a d’ara fica’m els vells.
De passo dus la manteta,
crec que ha passat als taulells.”
100

Pac al costat de la dreta

Un dia, li diu la tia:
—“Benito, que mala estic!
Si jo me morira pronte
tu, encara series ric.
Si Déu m’allarga la vida
no sé lo que va a passar....
M’ho menjaré casi tot
i poc te podré deixar.”
La pobra d’estar gità
es queixava dels renyons;
i el metge li va ordenar
una caixa d’injeccions.
Benito al vore les receptes
diu enfadat i en moïnes:
—“Si Déu li allarga la vida,
tot volarà en medicines!”
Ella li tenia dit:
—“Hereus, domés hi ha u;
en quant jo falte, ja ho saps,
lo que hi ha en el banc, p’a tu.”
Benito, se dia entre ell:
A on aniré jo a cobrar?
Al Crèdit o al de València?
No siga al banc de guisar!
El pobre era un esclau.
Ella, molt inaguantable.
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Res, ell no podia anar
lo que se diu, ni a l’estable.
Varen fer bou embolat
i li diu domés sopar:
—“Me sostindràs al cordero,
que vullc vore-lo passar.”
I raere de la finestra,
el pobre va patir prou;
carregat en el motxuelo,
esperant que passe el bou.
Ella diguent: —“Xe, no ve
este bou endimoniat!”
Entre tant, Benito diu:
—“Quin mòlec, m’he carregat!”
De cada dos o tres hores
ja estava en la manieta;
—“Vine i tomba’m a poc a poc
pac al costat de la dreta.”
I al cap de cinc anys patint,
fent patir i fent parlar,
un dia s’acabà tot.
La pobreta va faltar.
I quant dien: —“Ja descansa.”
Dia Benito, en raó:
—“No ha descansat ella a soles,
que també ha descansat jo.”
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A l’endemà se’n va al banc
en el taló p’a cobrar...
Hi havien cent pessetes!
Pués tot açò va heretar.
Diuen d’esperar que es muiguen.
Res d’esperar-se! Enseguida!
En lloc de sis, val més dos,
però heretar-ho en vida.
De nit va el sepolturer
i li diu assustat: —“Ai, Benito!
Allí dalt hi ha mal cacau!
Ai, Santo Cristo Bendito!
Pués que la tia està viva
i auxili està demanant;
i està preguntant per tu.
Veges si puges volant!
Se sent com pega pataes.
La caixa es veu que ha trencat
i el tabic del nitxo es veu
per puestos tot clavillat.”
—“Pués mira, jo allí no puge,
aunque em duguen entre deu.
Mira si faria goig
vore vindre un mort a peu.
Que torne a morir en vindre
i entonces vindran els erros.
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Pués no he quedat jo prou fart
que torna a pagar enterros.”
—“Ella te reclama a tu.
Sols a Benito nomena.
Diu que panxa per amunt
no pot estar, que està en pena.”
—“Pués eixa faena és teua.
A mi de difunts, què em dius?”
—“Jo m’encarregue dels morts,
no dels que duen vius”.
—“Mira, si torna a xillar,
si vols que s’estiga queta
la tombes sols un poquet
Pac al costat de la dreta.”
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Virgínio, jo me’n vaig al poble!
A unes obres de València
Virgínio anà a treballar;
i estava en una pensió
hasta a tindre l’ocasió
d’un piset poder trobar.
Com açò de les vivIendes
tan mal s’està posant,
a on poder ficar el cap
ja fà temps està buscant.
Està ausentat de la dona,
per eixe mateix motiu;
i ella en totes les cartes
sempre, lo mateix li diu:
—“Mira Virginio, yo quiero
un piso de esos chiquititos.
I que juntos podamos vivir
allí, los dos muy tranquilitos.
Yo padezco de mareos;
me da pena oir hablar.
Ya sabes que me molesta
hasta si oigo gritar.”
Virgínio, busca que busca
i a tots va fent preguntats.
Per fi va encontrar un quarto
d’un piso en realquilats.
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Un quarto molt espaiós
li va agradar enseguida;
té un balcó que desemboca
a la mateixa avenida.
Apenes conseguix la clau
a la seua muller li escrigué;
i molt content i pagat
estes paraules li digué:
—“Ya he logrado lo que quieres.
Creo que bien estarás;
da un balcón a la avenida
que mucho te distraerá.
Mañana manda los muebles
i tú te vienes detrás.
La hora de tu llegada
ya me la comunicarás.”
Vingué la dona i els mobles.
Ella li diu: —“Bé estarem.
Ja que vore quin silenci;
pareix que en el cel estem.”
No feren més que gitar-se
i a la porta estan tocant;
sentien dir lo que no era,
però a tot açò, xillant.
Ella li diu a Virgínio:
—“Què és lo que estic escoltant?
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Què és lo que fas en València?
Crec que m’estàs enganyant!”
fugint, ell va aubrir la porta,
un poc més que desinqiet...
i se’n veu una esperant-lo
duguent en la mà un ganivet;
li diu: —“Tu, eres el culpable
de tot lo que m’està passant!”
Els veïns van acudint;
Ai, que escarot s’està armant...!
I ve el pare d’esta xica
i diu ple de pena i confús:
—“No facen cas que està loca!,
pués l’ham treta hui de Jesús!”
—“Pués va i la torna a tancar!
Sí que estem ben arreglats!
Per a que ella estiga solta,
haurem d’estar tots tancats!”
Diu la muller: —“Quin cacau!
Si mos descuidem fa rogle,
si seguix este sarau...
Virgínio, me’n vaig al poble!”
Allà a les tres del matí,
quant dormien aplacerats,
senten colps i cantories
pels mateixos barandats.
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Diu la muller indignà:
—“Xe Virgínio, estàs sentint?!
Saps què pareix este pis?
L’infern quant està ardint!
A mi m’has dut enganyà;
com el que tima i estafa.”
—“Este quarto del costat
és que el tenen realquilat
les coristes del Russafa.”
—“Veges, com hem de dormir
en tot este canyaret!
Això que ja te vaig dir:
Vull un piso ben quetet!”
Allà a les huit, quant s’alçaren,
ell se n’anà a treballar,
i ella arreglant tots els mobles
se va ficar a cantar...
De moment, toquen el timbre
i una artista va exclamar:
—“Què trabajamos de noche
i queremos descansar!”
—“A eso, dicen trabajo?
Mira tú que golferia.
Si usted trabaja de noche,
pués yo trabajo de día.”
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Com de nit no va dormir,
quant acabà de dinar,
com estava tot prou quet,
un ratet es va recolzar.
Dalt, a plom a on ella estava
un piano estan tocant;
sent que toquen castanyoles
de paso taconejant;
aquell pis es tremolava,
diu donant un gran suspir:
—“Verge dels Desamparats..
Ací qui té que dormir?”
Li pregunta a la portera
què és alló..., aquell guirigall:
—“Pués que té que ser senyora?
Una acadèmia de ball!”
Per la nit, domés gitar-se,
a Virgínio li va dir:
—“En quant vinguen les artistes,
ja ham acabat de dormir.”
Quant estaven adormint-se
senten molt fort engrunsar
i un crio de poc de temps,
fent-se loco de plorar.
—“Xè Virgínio, ahí qui viu?”
—“Un matrimoni, pobrets,
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tenien cinc de família
i ara ahir, dos bessonets.”
-Si es passen la nit aixina
sí que estic arreglà jo!”
—“Xè, ves i dis-los que proven
a donar-los biberó!”
Sentint plorar els bessons
logren poder-se adormir;
i se senten: —“Alto, Alto..!
i de moment, sona un tir!
—“Xè Virgínio, estàs sentint?
Molt prop se senten clamors.”
—“Això és que en la quinta porta
viuen uns atracaors.”
A l’endemà, quant s’alçaren,
diu ella en mala veta:
—“Con que m’envies a dir
que ací viuria queteta!
En dos nits que estic ací
mira si jo he passat por,
que encà estic tota afluixà
i me pega bots el cor.
Jo no estic p’a desvelar-me,
ni p’agarrar molts sofocos.
Jo, no puc aguantar més
en esta casa de locos.
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Demà m’ho prepares tot
i ací que no quede ni un moble;
tu faràs lo que vullgues...
Virgínio, jo me’n vaig al poble!”
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Ningú vol beure en botija
Dionísio Pontevedra
fon fabricant de mistela;
el pobre es va quedar net,
per dur damunt mala estrela.
Derrotxà una fortuna,
un any, en el mes d’agost.
Tota la seua riquea
se la va gastar en most;
i después dels tonells plens
p’a vendre’ls en l’estranger,
li se féu tot el most agre
i se quedà en el carrer.
—“Ara, a on pegue?”— dia ell,
es gastà uns poquets caragols
i me se féu venedor
de cassoles i de perols;
se comprà un matxo i un carro;
venent de poble en poble anava.
Tot era pegar crits
i el pobre no s’estrenava.
Pregonava de porta en porta
oferint perols. I res.
Tots dien lo mateix:
—“Guisem en l’olla exprés!
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Mira tu! Perol d’obra!”
—una dona li va dir—
que necessites tres hores
per fer l’aigua bullir!”
Totes li dien lo mateix,
totes li eixien aixina;
i el pobre Dionísio dia:
Mare de Déu! Que ruïna!”
Después mamprengué un negoci
en un fabricant a mitges;
ell dia ple d’il·lusió:
—“Este conte, m’ix redó!”
i es ficà a vendre botiges;
carregà el carro ben ple,
pujà allí dalt assentat...
i al vore’l pujar, diu l’amo:
—“N’esclafaràs la mitat!”
—“Pués si que la farem bona,
en càrrega tan delicà!”
—“Tu te creus que les botiges
són totes palla de blat!
Tu ves a peu i espaiet.
Ves alerta en bolcar!,
i quant divises un clot,
vigila i procura embarcar.”
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Al primer poble que anà,
en la plaça del Pilar,
com era bon punt p’a vendre
començà a descarregar;
pués menuda faeneta
Dionisio mamprengué!,
p’a descarregar el carro
passà d’una hora estigué.
De moment, va l’aguacil
i li diu tot enfurit:
—“Escolte, fer paraetes
ací està prohibit!”
Torna a carregar les botiges
i pregonant va pel carrer,
Pués les dones de botiges,
ninguna, res vol saber.
Li va dir a una: —“Estrene’m,
que l’aigua la fan fresqueta!”
—“Senyor home, en este poble
tots beguem de la fonteta!”
Agarra rumb a atre poble,
un poc més que cabrejat;
de passo va de pujà,
i el matxo, mig desmaiat;
anava parlant a soles,
diguent: —“...De calaix ni mitja.
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Mira que són animals,
ningú vol beure en botija!
Me crec que venent puals,
el negoci és més redó.
Ací la mitat beuran
en pual o en gamelló.”
—“Compre’m una botigeta!”
a una senyora li va dir.
El parlar-li de botiges
li sentà més mal que un tir!,
i altanera contestà:
—“Ací no té res a fer!
Ací no anem de botiges!
Tots beguem l’aigua en pitxer!”
Después que passà tres dies
plens de penes i desditxes,
li va costar regressar,
tot carregat de botiges.
El matxo, el pobre cansat
sinse aliento ja p’a anar,
li cau dins de la cuneta
i el carro li va bolcar;
Les botiges resbalaven.
La que no va resbalar
és perquè es féu en deu trossos
i en el puesto es va quedar.
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Li desbolcaren el carro,
i encara gràcies donaes,
i tornà a recarregar
les sanceres i trencaes.
Tots tenim que compendre
este negoci tan clar,
Pués ell, gènero o dinés
tenia que presentar.
I quant va arribar a casa
i el va vore el fabricant,
se quedà mirant el carro
i li va dir tot estranyat:
—“Què poca venda has tingut!
Dus les mateixes botiges!”
—“Pués no crega, en porte més,
entre sanceres i mitges!
Eixe personal de dalt,
tots veuen en pitxeret,
morrutxen pel mateix puesto.
Ningú vol beure al gallet.”
—“Allí a on veges garroferes,
no vages a vendre res,
perquè dins de la vedriola
es guarden tots els dinés.
Està vist, p’a anar a vendre,
ves a on hi hasquen tarongers.
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Allí se venen botiges,
gots, vajilles i pitxers.”
—“I encà parlen del progrés?
P’a què vols eixa desditxa?
Per no gastar dos ni tres,
Ningú vol beure en botija!”
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El que lloga és el que paga
Coses rares en la vida,
a voltes solen passar.
Entre elles, esta és una;
la que ara vaig a contar.
Es tracta de don Cristóbal,
que familiars no en tenia.
Pensa que en el seu enterro,
ningú a ell li ploraria.
Lo que pagava a l’Ocaso,
quan s’ha apuntà, ja ho trataren.
Entrava: enterro i caseta,
i a quatre p’a que el portaren.
Ell va fer la petició.
Volgué un poc més pagar
i què els de l’Ocaso llogaren
a set o huit, p’a plorar.
Li diuen, —“Vosté, llogue dones,
i en els dinés en la mà,
si se mor, quant no hi ha faena
pués tindrà les que voldrà”.
Un dia, se’n va al mercat
a on de dones hi ha passera;
i a unes quantes va cridar
des d’allí, dalt de l’acera.
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I al saber p’a què llogava,
riguent varen esclatar:
—“Vaja una ocurrència,
Vindre a llogar p’a plorar!”.
Açò anava comentant-se,
i se va escampar.
I un dia quatre plorones
a sa casa varen anar.
—“Mosatros venim ací
a llogar-se p’a plorar.
Però antes volem saber
què és lo que hem de cobrar.”
—“Xiquetes, dinés no en tinc,
açò queda p’a mosatros,
tots els mobles de ma casa,
si es llogueu, són p’a vosatros.
Jo crec que ho pague bé.
Pessetes no en tinc ni una,
però els mobles que jo tinc,
hui, valen una fortuna.
La faena que vos mane,
crec que no vos va a cansar.
Ai! Quantes se’n llogarien,
per eixe preu, a plorar!”
I una d’elles li pregunta:
—“Ací en casa, qui ha d’estar?
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És per saber la persona
que els mobles ha d’entregar.”
—“Jo, vos firmaré un paper.
En casa estarà tancat.
El juez se farà de tot càrrec.
Ell, ja farà lo manat.
Después que em diguen la missa,
les quatre se presenteu.
Ell vos donarà la clau,
obriu i s’ho amporteu.
Si no me xilleu ben fort,
espionatge tindreu.
Heu de plorar amargaes,
perquè si no, res tindreu.
L’armari de ropero,
te l’emportes tu, Ramona.
Cada any per Tots Sants,
pensa en dur-me una corona.
Lo que sí que agrairia
és que de mi s’enrecordeu;
i per la meua animeta
a vore si me reseu.”
El tracte queda arreglat.
Tot en sèrio i molt formal.
I elles comenten que els mobles,
hui, valen un dineral.
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Una diu: —“Xica que taula!”
L’atra diu: —“Xica. Que aparaor!”
Això s’ho sortejarem
classificant el valor.
Este tracte ventajós,
com ja pel poble se dia,
a casa del Senyor Cristóbal,
anaven en romeria.
Per a plorar, disponibles,
aquella casa se plou.
I ell els dia despatxant-les:
—“Aneu-se’n, que ja en tinc prou!”
I quant passaren tres anys,
don Cristóbal, va faltar.
Quan s’enteren les plorones
se fiquen a comentar:
—“Xica, a les sis és l’enterro.
Jo, no pare de pensar.
Ara mateixa, jo hui,
no tinc ganes de plorar.”
—“Lo mateix em passa a mi.”
Les atres han contestat.
Una de les quatre, pensa
i té raó en lo que diu:
—“Ham de fer lo que jo dic
i plorarem en motiu.
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Sabeu lo que jo dic?
Agarrem aülles saqueres
i dissimulant, se punxem,
i voreu com plorem de veres.
Jo te punxaré a tu, Ramona,
i tu a mi, m’has de punxar.
Pilar que li punxe a Tona,
i Tona que punxe a Pilar.”
Pués sols per curiossetjar
com quedaria l’assunt,
s’agotaren les cadires
en la casa del difunt.
La una li diu a l’atra,
a l’orella en veu callà:
—“Mira que deu ser pesat,
el plorar a sang gelà.
I quan entraren les quatre
fingint-se desconsolaes;
en l’aülla en la bolxaca
i en manto molt enlutaes,
s’assenten en un rincó,
a on estaven les poltrones.
Les que van a escudrinyar,
sols miren a les plorones.
Ramona els diu a les atres:
—“Xiques, que ja ve la creu!”.
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I els diu a l’orelleta:
—“Coneiximent quant punxeu!”
Escomencen a xillar,
i vinga l’aüllonà.
Com a Tona punxarien,
que la tiraren gità!
Com ploraven amargaes,
pareixia realitat.
La casa estava pleneta
i allí plorà, hasta el gat.
Tona, de tantes punxaes
no la poden retornar.
Li fiquen al nas vinagre,
creguent-se que és de pesar.
Quant anava retornant,
i pareix què s‘espavila;
p’a fer-ho creure millor
els diu que li porten til·la.
A la pobra Ramoneta,
lo que li passà fou gros.
Una punxà de les tantes,
li va arribar fins a l’os.
A l’endemà, les plorones
ploraren més amargaes;
nada menos que tenien
les punxaes infectaes.
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I un dia, quant s’ajuntaren,
se fiquen a comentar.
I una diu: —“No mane Déu,
que jo em llogue a plorar.”
I d’allí cinc o sis dies,
la missa es va celebrar.
I l’eixir, les quatre juntes,
al jusgat varen anar.
I quan reclamen els mobles,
el juez, els diu indignat:
—“Tot lo que està dins de casa,
des d’ahir està embargat!”
—“I mosatros, d’a on cobrem?
—“Cristòbal no va enganyar.
Té un deute que ell ignorava
i sols té els mobles p’a pagar.
Jo, com a juez, puc donar-los
solament este consell:
Pués este assunt, p’aclarar-lo,
l’hem de confrontar en ell.
Pués hasta els tontos ho saben
que la raó no s’amaga.
I saben lo que els vullc dir:
El que lloga, és el que paga!”
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Tot prevé de la tensió
Magdalena i Robertet,
ningun dels dos té il·lusió;
pocs habers i prou edat
i els dos tenen tensió.
Ell, el pobre, té marejos,
s’ho passa de lo més mal;
hi han voltes que en dos setmanes
domés guanya que un jornal.
Pués Magdalena, la pobra,
lo que sent ella i li cou;
com els dos estan a règim,
en lo que ell guanya, no té prou.
Se prenen ara unes herbes
i diu ella: —“No hi ha dret!
Com se valen dels malalts!
Tres duros un grapadet!
Podem dir que és un negoci
el dedicar-se a herbolari;
viuen com a cavallers
i guanyen un bon salari.
I total herbes de monte,
que no són difícils trobar.
Si tu saberes buscar-les,
ja vories prosperar.
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Pués hi ha que donar-se conte,
si eixe negoci és net;
quatre tronxets, dos rametes,
i ja està el sambori fet.”
Roberto, agarra les herbes
i a la muntanya se’n va;
si seran o no seran
però, en portà una feixà.
Magdalena quant el veu
se mira fora d’apuros.
—“Ai Roberto, açò mos val
pués passarà de mil duros!”
Mamprenen a trossejar-ho,
i en paperets tot rollat,
i a l’endemà se n’anaren
fora del poble, a fer mercat.
Ficaren en paper verd
les herbes de la tensió.
En papers blancs les del fetge,
i en blavets les del renyó.
La primera que va anar,
pregunta la pobra dona:
—“Escolte, per als marejos,
quina herba serà bona?”
—“Estes del paperet verd
què són les que me prenc jo.
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Eixos marejos que té,
tot prevé de la tensió.
Pués crega que farà efecte
esta herba que se’n du;
això es bull ben bullidet
i una taceta en dijú.”
—“Entonces, açò que val?”
—“Cada paquet, deu pessetes.”
—“Pués mire, done-me’n cinc;
tinga, cinquanta pessetes.”
Después, li va anar don Clàudio,
que en els huitanta ja està,
i pregunta: —“ P’al renyó,
quina herba em donarà?”
—“Les gràcies em donarà,
quant vosté, taste estes herbes.
Estes, prenint-ho en dijú,
dissolen hasta les pedres.”
Mentres este li pagava,
en cola a comprar-li anaven;
pronte varen agotar
les herbes que allí portaren.
I Magdalena se ria,
quant estaven de regrés;
i no s’ho pot acabar
vore’s damunt, tants dinés.
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Ell li diu: —“ Tu estàs riguent-te
de guanyar-los a grapats;
jo tinc por per si a vegaes,
moren tots envenenats.”
—“Les herbes totes són sanes!
i a casi tots cauen bé;
i tu saps lo què vullc dir-te?,
que lo que cura, és la fe.”
Ai Roberto, quin negoci!,
i tot ho he proposat jo.
Saps açò de què prevé?
Tot prevé de la tensió.”
Com les herbes s’agotaren,
al monte se’n tornà a anar;
va llogar a u en un carro
p’a ajudar-li a segar.
Feren herbes de mil classes;
no perden temps en triar.
Diu ella, quant les va vore:
—“Quin cacau anem a armar!”
—“Si no són bones p’al fetge,
pués p’a la tensió, igual té.
Tu no acabes de dir
que lo que cura és la fe?
Els negocis, són negocis.
Quant u es mor i va al sequer,
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pués té negoci el que hereta,
i també el sepulturer.”
Ja guanyaven els dinés
com el que carrega en sària;
en el poble ja li dien,
Magadalena, l’herbolària.
Pués dels mateixos veïns,
clients en té un colomer;
i és que el que s’encontra mal,
avorrit, no sap què fer.
Petra, és la propagandista,
de casa en casa va explicant
què eixes herbes tan famoses
gran èxit estan donant.
Un dia, va Doña Aurèlia,
perquè a on pegar ja no sap,
Diu que a tots els de sa casa
ni el metge sap el què es passa,
pués tots se queixen del cap.
—“Les quereguilles novelles
tenen culpa, opine jo.”
—“No ho crega —diu Magdalena—
tot prevé de la tensió.”
I Aurèlia com creu a ella,
de herbes va carregar,
en dir-los, setanta duros!
el conte li va pujar.
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Se’n bevien a tot beure,
però no en tassa, en pitxer;
miren com s’afluixarien
que es cauïen pel carrer.
Ja de nit, ningú dormia;
no s’aguantaven ni drets;
uns entrant i atres eixint,
al wàter fent viatgets.
Pués ja pensen què les herbes
els ha deixat marxitats.
En casa de doña Aurèlia,
set que eren, pués tots gitats.
Pués no són estos a soles,
els que tenen eixa creu;
tots els que han tastat les herbes,
estan p’a entregar-se a Déu.
Alcomencen a morir-se,
tot per culpa d’estos erros,
en dir-los que hi hagué dia
que varen fer cinc enterros.
Entrà un pànic als veïns,
degut a eixa mala sort,
i per a evitar més tristor,
privaren tocar a mort.
Per a fer nitxos per a tots,
no donen coll els obrers
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i ficaren p’a enterrar-los
cinc o sis sepulturers.
I sospitant en les herbes,
les varen analisar,
i com eren venenoses
els envien a cridar.
I els varen dir: —“De moment,
a la càrcel faran cap.”
I quant anaven a endur-se’ls,
ell dia, tot assustat:
—“Xiqueta, crec que les herbes
mos duran mal resultat.
Ara, en eixir, ves davant,
jo al vore gent me desvie,
aixina el que mos vorà
és segur que a mi em dirà:
La Magdalena te guie.
Mos tancaran i voràs
com pagarem allí els castigs,
I tot per creure’t a tu,
quina pressa en fer-se rics!”
I quant van dret a la cárcel,
ella se fica a plorar,
i el guàrdia que els conduïa
implorant, va preguntar:
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—“De què prevé esta tancà?”.
—“Vosté, ho sap millor que jo.
Mire, sap de què prevé?,
Tot prevé de la tensió”.

132

Ya tienes lo que querías

Ya tienes lo que querías
Tenia un fill Ursuleta.
Sols a ell tenia en sa casa.
Si es tracta d’un xic povil,
ja sabem tots lo que passa.
Mentres era xicotet,
la pobra, quant té passat!
Ni menjava, ni dormia.
Sols el veia costipat.
Quant ja se li féu major,
què gojosa se’l mirava!
Sols de sentir-lo parlar,
li caïa hasta la baba.
En l’assunt del festeig,
massa ganes no sentia.
I sa mare, a sovintet,
estes paraules li dia:
—“Maties, has de pensar
que la mare se fa vella.
I a lo que jo estic mirant,
el festejar, no et fa mella.”
El bon consell de sa mare,
Maties el va escoltar.
I d’allí molt poc temps
li se ficà a festejar.
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Sa mare apenes s’entera,
li diu, tota sofocà:
—“Xiquet, què mal camí portes!
Eixa xica no m’agrà!”
Se posa feta una fiera
i li féu un gran sermó.
I, nada, acabà diguent-li:
—“P’a pa i pimentó, al cantó!”
I és que ella vol per al seu fill,
una que ne té fitxà;
que en assunt de fanecaes,
està prou ben arreglà.
Maties, p’a evitar lios,
el festeig desarreglà.
Li digué que ha pensat atre
i la va deixar plantà.
D’allí cosa de dos mesos,
en una atra se ficà.
Una xica bé, i moderna.
Però de forment, ni un gra.
Pronte s’enterà Ursuleta;
Ai Déu meu, la que es va armar!
—“Ja no hi havia atra cosa?
—al fill li va preguntar—.
Si això pareix un artista!
Si en ella te vols casar,
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pots contar que no tens mare!
El fardo hauràs d’agarrar!
P’a tu no veig atra xica.
L’única que vullc jo,
és eixa la què et convé.
Pilarín, la de Moltó.”
P’a donar gust a a sa mare,
a tal xica va parlar.
Sinse pèrdua de temps,
el festeig se va arreglar.
Diguent-li la gran notícia,
li diu a sa mare, Matías:
—“Ja festeje en Pilarin!
Ya tienes lo que querías”
Úrsula se ria a soles
mirant-se fora un perill.
I a on anava, a tots dia:
—“Ai! Que nóvia té el meu fill!”
Quant va arribar el seu sant,
mirant gojosa el destino,
nada, li va regalar
tot un adreç de platino.
Tot li pareixia poc,
li dia al temps que l’abraça:
—“Ai, filla. Tu tens que ser
l’alegria de ma casa!”
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Designaren que la boda
tenia que ser urgent,
i pensaren que p’a junio
seria el casament.
Li va montar una casa
que allí no faltava un toc.
Pués ella p’a Pilarín,
tot, li pareixia poc.
De viure les dos juntetes,
ell ja esperava l’hora;
sinse pensar un detall,
de que eren sogra i nora.
Vingué el dia de la boda.
Un capital va gastar.
Mira com la besaria
què li va tirar l’azahar!
Quant vingueren del viatge,
quedà l’assunt arreglat;
Allí, a viure en harmonia
i en tota felicitat.
Ursuleta era molt rica,
però els vells tenen manies;
ella estava acostumà,
a fer olla p’a dos dies.
Pilarín no anava d’olla
per què ha viscut regalà.
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Aveà al llomello i magre
i servir-li-ho la crià.
Ja comencen les marors,
i va amotinant al seu fill.
Diu que és un moble de lujo
i que no li agrà l’espill.
Si de matí, allà a les huit,
encà no s’havia alçat,
se’n anava de ranxillo,
diguent-ho pel veïnat.
—“Ai, fill meu!, diu Ursuleta,
Quin mal pas, crec que has pegat!
Tan bona que pareixia,
quin timo mos ha pegat!”
—“Mire, calle!, diu el fill.
Xarra més que Zacarias.
No volia a Pilarín?!
Ya tienes lo que querias!”
Ella, com encara està fresca,
no para d’amenaçar.
—“Que si no se porten bé,
pués se tornarà a casar.”
El fill, quant sent esta frase
arriba hasta a tremolar-se.
Que si sa mare se casa
li costa anar a llogar-se.
137

Obra completa i - Poesia

Pilarín, al seu marit
un disgust no la malogra.
Però la xica ha notat
que li fa morros la sogra.
Ursuleta va pel poble.
De la nora va parlant.
Sinse pèrdua de temps,
a Pili, li ho van contant.
Ella li diu a Maties
que allò és una inquisició.
Que no és prou que els fa pastons,
què els porta a mitja ració.
Ell diu: —“Pili, tin paciència
perquè és precís aguantar.
Veges quin pito toquem,
si se tornara a casar!”
L’assunt se va agravant
i no se pot viure allí.
Ara ha agarrat la mania
que vol que s’alcen matí.
I Maties l’obedix.
I un dia a l’horta se’n va.
Pili, en el seu cos no fa mella,
i se va quedar gità.
I espentejant-li la porta,
li va dir lo que no era.
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La insultà lo que volgué.
Li va dir hasta perrera.
La paciència s’ha acabat.
Més insults, ja no soporta.
Se va alçar acalorà
i del carrer tancà la porta.
Va agarrar una corretja
i li’n va donar la gana;
i demanant-li perdó
li caigué en una desgana.
La va deixar de manera
que no podrà caminar,
ni crec que tinga més ganes
de dir què se vol a casar.
Maties, quant ve de l’horta
com voria aquell telar?
Sinse pèrdua de temps
portaren el combregar.
Casi morint-se, al seu fill
li va dir: —“Què mala sort!
Puc dir-ho sinse mentir,
la teua dona m’ha mort!”
—“De mi, no té queixa mare.
Un disgust no li he donat.
No he pogut fer més que he fet.
A gust seu m’ha casat.
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A buscar a Pilarín,
feu anar al seu Matías.
El desig va ser complit.
Ya tienes lo que querias!”.
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Més haguera pogut ser
Sabem massa que Tadeo
disfruta, però no poc.
Du una vida de burgués
degut a que de l’albercoc
està traguent molts dinés.
Enguany li dien de vendre
i ell a ningú va escoltar;
el que li’ls comprà l’any passat,
el capital, va doblar.
Els que anaven a comprar-li’ls
no varen ser escoltats.
A tots els dia lo mateix:
—“Vullc vendre, però pesats.”
El cinc de junio va vendre.
El dia sis a collir.
—“Ne tindrem dos mil arroves.”
a la muller li va dir.
—“Ai Tadeo, quina suma!
De sentir-ho, m’he assustat!
Pués casi que traurem el doble
de lo que traguérem l’any passat.
Jo ja he avisat als obrers
per què es fa precís, Tadeo,
d’empisar els dormitoris
i fer un quarto d’aseo.
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També saps que dels renyons
m’ho passe de lo més mal.
Este estiu, saps lo què ham de fer?
Anar-se’n a Benassal.”
Diguent i fent, se presenta
a parlar el corredor;
i diu: —“Demà de matí
ja passaré per ací
i el cridarà un collidor.”
diu ella: —“Quant cobrarem?”
—“Dona, en cert no li ho puc dir.
Però lo més segur...
quant acabem de collir.”
—“Pués vosté diga-li a l’amo
que m’avance un poquet.
Pués li tinc que dir que en casa
no tenim ni un centimet...”
—“Hala Tadeo, gitem-se
que matinet t’has d’alçar.
Ja has sentit que el collidor
molt matí t’ha de cridar.”
De quatre a cinc del matí
pareixia que tocaven;
però eren pedres molt grosses
que en la porta rebotaven.
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Diu ella: —“Tadeo, alça’t!
Mira que eres dormidor.
Estan tocant a la porta
i deu ser el collidor!”
Tirant-se del llit a terra
pel carrer remor se sent;
diu ficant-se els pantalons:
—“Me pareix que està ploguent.”
I apenes va obrir la porta
parlant la llengua li s’enredra,
quant li diu a sa muller:
—“Ai xiqueta, quanta pedra!”
—“Santa Bárbara bendita!
Tot mos eixirà al través!
Caurà pedra ací en el poble.
En l’horta a lo millor res.”
Pronte al terme anà i vingué;
i els clamors no eren pocs.
Li diu a la seua dona:
—“Ja han volat els albercocs!
Sols els arbres han quedat.”
diu ella: —“Que anem a fer?
Si encara estan drets els arbres...
Més haguera pogut ser!
I ara? A on pegarem, Tadeo,
si és que hi ha tan de mal?”
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—“Agarrarem les maletes
i els dos drets a Benassal!”
—“Pués hauràs d’anar al banc.
És l’únic que mos consola.”
—“Allí p’a traure dinés
has d’agarrar la pistola!”
—“Pués mira, demà a llogar-te,
que l’assunt es fica mal.”
—“Que no hi ha qui faça riure?
Faré jo goig a jornal?”
—“Mira, p’a que no et vegen,
parla en Ximo, el Perdiguer.
Vas en ell a la muntanya
i deprén de pedrapiquer.
Enguany hi ha que fer de tot,
que els conflictes no en són pocs.
Déu provirà: l’any que vé
ja tindrem els albercocs.”
Va poder conjuminar-lo
i a l’endemà se’n va anar
en companyia de Ximo,
que és el que li ha d’ensenyar.
Ella diu conformà:
—“Hui ja guanyarà jornal...
En la crisis que tenim...
N’hi hauran de molt més mal.”
144

Més haguera pogut ser

A les dotze del matí,
en casa se’l veu entrar.
Ella lo primer que pensa
és que no vol treballar.
—“Que no t’agrà esta faena?”
—li pregunta en gran orgull
—“Ai! Què coent vinc xiqueta!
M’ha botat un pedreta
i la porte dins de l’ull.”
Li girà l’ull i li la va traure.
Ella de metge va fer.
—“Que sort hem tingut, Tadeo.
Més haguera pogut ser!”
—“Si estaré jo fart de pedres.
Enrecordar-me no vull!
Els albercocs pedregats
i ara una pedra dins l’ull.”
—“Tadeo, saps què he pensat?
Pareix una friolera,
però es guanyen molts dinés
venent pedres de mistera...
Hui en compraré en València.
Ací se l’ham de buscar.
Jo les vendré ací, en casa
i tu les vens en el bar.”
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Venent pedres va Tadeo;
pel cafè pregonant va.
Com tots estaven servits
el pobre, ni s’estrenà.
I li diu a la muller:
—“Pués sí que estem arreglats!
En quant els parles de pedres
se fiquen tots horrorisats!
Mira, saps que vull dir-te?:
que no sóc pedrapiquer.
Me fien un carro i una haca
i preferisc ser carreter.”
I li’n varen portar una
que saltava com una llebre.
A penes entrà en la quadra
li assolà tot el pessebre.
De que era mossegona,
el tratant li ho va advertir;
tira a llervar-li el cabestre
i en un mos, li fot mig dit.
Va dir el metge curant-lo:
—“Faeneta, hi ha que fer!
I diu la dona de Tadeo:
—“Més haguera pogut ser!”
Quant vigueren de la cura,
ella diu: —“Saps què has de fer?,
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Ves i torna el carro i l’haca!
D’animals, res vull saber!
En tota la mà enfaixà,
del morro la va agarrar;
se’n va per la carretera
directe a Massalfassar.
Li pren por a un camió
i nada, es va esmarrar.
Va bolcar en la cuneta
i a ell, el va atropellar.
Uns al passar l’auxiliaren,
i a casa el varen portar...
en les dos cames trencaes
i casi a tall d’expirar.
Al vore’l mig mort, pregunta la dona:
—“Però Senyor, què li ha passat?
Mare de Déu, qué tragèdia!
Però l’haca s’ha salvat?”
—“Pués és lo únic senyora.
Ahí la té en el carrer.”
—“Encara tinc que donar gràcies.
Més haguera pogut ser!”
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Es quedarem sinse arròs
Entre Nelo i Carmeleta
hi ha una tragèdia entre els dos.
En assunt dels interessos
pareixen el gat i el gos,
pués ella està que flameja
i estava ahir comentant:
—“Tant que busquen la taronja,
i jo encà la tinc penjant!”
Als que traten en taronja,
d’u en u, a tots ho ha dit.
Però a donar-li preu,
ningú de tots ha acudit.
Com dels comerciants parlava,
li va dir Quico Panceta:
—“Qui ha de voler la taronja,
si està plena de serpeta?”
A l’endemà s’encaminà
a vore l’hort, sinse goig;
i se veu que els tarongers
estaven plens de poll roig.
De rosar-se per les rames,
se va vore Carmeleta
que portava tot el llom
en quatre dits de serpeta.
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I quant tornava a casa
anava loca per complet.
Sols li passà desfogant-se
quant li va dir al seu Nelet:
—“Petate! Encara me dius
que tenim tan mala sort!
Quantes vegaes t’he dit:
Ante tot, cuida’m de l’hort!”
—“Calla! Per Déu, Carmeleta!
Que me fas desinquetar...!
Tu també saps massa bé
que l’hort vaig pulverisar.
Enrecordat que va anar
Marianet, el de Medina.
I quina culpa tinc jo
si no ficà medicina?”
—“Deixa’t estar de Medina
i lo que te mane, fes.
Tindràs l’hort net, si te’l deixes
en les mans d’Àngel Cortés.
No mos faltava atra cosa!
Lo que mos passa és molt gros.
Mos faltava la taronja
i per si era poquet, l’arròs.”
I té raó Carmeleta...
L’arròs li va dur mal any;
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i p’a postres el tenia
allà, vora de l’Estany.
—“Sega’m l’arròs, diu ella,
de ploure són els senyals!”
I el pobre Nelo esperava
que abaixaren els jornals.
Es posà a ploure de firme;
es ficà dins del soroll,
i li va costar segar-lo
en l’aigua rant al genoll.
Nelo a Déu, sols demanava
bon sol i que no ploguera;
les garbes, igual nadaven
que els patos en l’Albufera.
Com seria el panorama
que veia vindre Nelet,
que per poder salvar-lo
el va traure en un barquet.
En lo alt del pedregal
el va deixar escampat;
i a sovint girant les garbes
perquè estava tot grillat.
Se féu una barqueta
perquè l’havia de cuidar,
pués les gallines, en cola,
allí anaven a picar.
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El dugué a la trillaora,
tot encés com una falla;
i com estava banyat,
l’arròs, anava a la palla.
Quant l’escampà en una era,
creguent del tot descansar,
se va ficar a ploure
huit dies sinse parar!
Entre unes coses i atres,
el dir-los més ja no cal,
l’arròs l’entrava en casa
a les vespres de Nadal.
Com el tenia encourat,
massa tots podem comprendre,
al no estar en condicions,
l’arròs, era mal de vendre.
Anaven a traure mostra
en cola i en processó;
i ningú de tots anava
a tornar contestació.
I és que ara, açò de l’arròs
no són contes ni manies.
Antes d’anar al molí
hasta fan radiografies.
Tan xicotet que és un gra,
els hòmens adelantats
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opinen, que pot tindre
vint o trenta enfermetats.
L’arròs que està tocat
i li falten vitamines,
com va el mal en los mitjans,
es moren moltes gallines.
I este arròs, el de Nelet,
d’estar tant en la marjal,
es gelà de tal manera
que li previngué el gripal.
I ara té dins unes taques
que d’ahí prevé el nerviós.
I com tot li s’ha fet crònic,
està hasta tuberculós.
Ara diuen que hi ha un barco
que se té que carregar
i molt d’arròs en defectes
no miren a l’envasar;
però l’arròs de Nelet,
ahir li parlaren clar,
com tenen por a un contagi
al barco no pot anar.
Nelet li diu a Carmela:
—“Xiqueta, açò no pot ser!
El que vinga a traure mostra,
el refiles al carrer!
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Açò tot és un negoci,
a on els guanyen a grapats,
perquè en les ditxoses mostres
s’han endut vora cinc sacs.
El que el vulga, sinse mostra,
que lo que mos passa és ben gros,
per què si no els parem cara
Es quedarem sinse arròs!”
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Ai... No fóra la vejés!
Ja fa anys, Quico i Pasquala
els dos de veïns estaven.
Después casaren als fills
i un poc se desapartaren.
I un dia prenint el sol,
sinse voler s’encontraren.
I sentint gran alegria
sols faltà que s’abraçaren.
—“Com vius, Quico?” —diu Pasquala.
—“En felicitat completa!”
—“Què estàs en alguna filla?”
—“Vixc a soles, Pasqualeta.
Me guise i me faig el llit.
Eixa és la meua tarea.
Per quantes coses passem
quant arriba la vellea!
Per no vore desenganys,
morir-se valguera més;
i encà podem donar gràcies.
Ai... no fóra la vejés!
Cinc anys ha estat en les filles,
i si t’anara a contar
no te diria mentires.
Mira si m’han fet passar!
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Poquet és lo que cobrem,
però ja tenia ganes.
Tu saps açò lo trist que és?
Que et mantinguen a semanes?
Tinc un gendre que, total,
me va comprar cinc vedells.
Res te dic, me fea anar
a segar brossa p’a ells.
Un dia, caiguí en la séquia,
dins de l’aigua, tot gitat.
Si no passa u i me trau,
allí m’haguera quedat.
De dur tanta brossa al llom,
ja fart, li vaig protestar.
Me comprà un carret i un burro
i ara te vaig a contar:
En quant sentia una burra,
en tan a penes bramar,
despedix-te de tot, Quico,
que tot t’ho vas a ajuar.
Un cert dia vaig bolcar.
Vaig eixir ablaürat.
Sobre anar calent a casa,
me va dir desmanotat.
Estar en aquella casa
era per a mi allò un presili.
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Me’n vaig a ca l’atra filla
i canvie de domicili.
Jo dic al no vore bons,
Nostre Senyor que m’empare!
I me diu la meua filla:
“Ja vorà que bé està, pare!”
Este gendre és verdulero.
Jo cregut en que era un sant
i el primer dia a les quatre,
ja m’estava despertant.
—“Alce’s, que anem a Sagunto.”
Com desvaria u al ser vell,
jo dic com si ensomiara:
—“Em durà a vore el castell?”
I en el cor mig adormit,
la tramuntana sentia.
Em fa pujar dalt del carro
en un fred que me batia.
Quant veníem del mercat,
esbarant i pegant bacs;
en lo dinar en la gola,
ves a rentar espinacs.
De velà, a nugar garbetes.
i oint me ficava encés,
quant dia: —“El despertador,
l’ham de ficar a les tres!”
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Va comprar un camp de cols,
que va perdre hasta les bótes:
va moure l’aire de dalt
de moment pujaren totes.
Arrea de poble en poble,
renyint en Pepa i en Lola.
Mira si em feen xillar
que encà estic mal de la gola.
Com tingué tan gran roïna,
prop d’ell no es podia estar.
Se menjaven el meu sueldo
i no podia ni fumar.
Un dia, dic a ma filla:
—“El pare, ja està vellet.
Jo no estic p’a estos trajins.
Vullc viure un poc més quietet.”
Què te pareix, Pasqualeta?
No podia aguantar més.
A mi, me sobra p’a viure.
Ai... no fóra la vejés!”
Quico, tu estaves en filles
i encara reguinyes i plores;
pués veges què serà jo,
baix domini de sis nores.
En la primera que estiguí,
en té tres; i ella molt fluixa.
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Arregla-te-los a tots;
después agrana i arruixa.
I si fallaves un poc,
ja me parlava de sobra.
I dia pel veïnat:
—“Diuen de viure en la sogra?”
Jo, que sempre m’ha agradat,
menjant, beure algun traguet
i ficar-me dins la malta
unes gotes d’aniset,
me comprí una botelleta
i me la vaig amagar.
Ella, que me la va vore,
de borratxa em va tratar.
Si me compre caramelos
o torrons, p’a variar,
m’ha de tancar dins del cuarto
per a poder-me-ho menjar.
Si dia d’anar al cine,
el lio ja estava armat.
Me dia: —“Vegen vostés,
si li para bé a eixa edat?”
Jo, creu-me, jugar al burro,
és lo que més m’ha agradat.
Pués en tocar eixe testo,
érem com el gos i el gat.
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Perquè em va vore comprar
tres dècims de loteria,
pués no vullc enrecordar-me,
lo que em va dir aquell dia.
Si em vea menjar cacau,
o bé castanyes torraes,
creu-me, que me fea mal,
el sentir tantes xarraes.
Tu te creus que això era vida?
Això era un sacrifici!
Lo que jo sempre li dia:
—“Xica, no tinc atre vici!”
I un dia, en tinguérem una,
que ja no m’ha fet més riure;
parlí en lo meu Benjamín
i en ell vaig anar a viure.
Allí encà estava més mal.
T’ho diré en poques raons:
té un xiquet i tres xiquetes,
p’a postres, els dos bessons.
Quatre i jo cinc, en un llit.
Tots pegant-me trompicons!
I me passava la nit
queixant-me dels dos renyons.
La cuna dins del meu cuarto,
en els bessonets tenia.
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—“La llet la té en la mesita”—
anant-se’n a dormir, dia.
—“Que no falle el biberó!
Mire, no s’adorga, tia!”—
Com m’havia de dormir?
De pensar-ho era debaes.
Si m’alçava ablaürà,
i era de tantes pataes.
Quantes nits m’he passat
engrunsant als dos bessons?
Si tens ganes o no en tens,
mamprén a cantar cançons!
No te tenen compassió,
ni miren que ja eres vella.
Pués de pegar tants vaivens,
m’ha partit una costella.
Si de vesprà fea sol,
per travesses i cantons,
ves a tirar del carret
a passejar als bessons.
—“Tia, passege bé el poble
que han estrenat bolcà!”
Tu veus, p’a què són els carros?
Tot és una bufonà!
Si tots els que jo he criat
els passege en eixe esmero;
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de segur que p’a mi a soles
no hi ha prou en un carrero.
P’a que vegen les bolcaes,
ves pel poble mig baldà.
Totes fen-te preguntats.
Quant et descuides, roglà.
La una: —“Ai, són xatets!,
El retrato de sa mare!”
Ve un atra: —“Xica, si són
tot el semblant de son pare!”
Entre els romanços de totes
i en lo carret en la mà,
creu-me, que arribava a casa,
tota jo, desconjuntà.
I encara la buena moça
me dia, tota enfadà:
—“En tant que li ha agradat córrer,
i ara, pronte es veu cansà!”
I ja farta de xarraes,
i de pas, no menjar prou,
li vaig dir: —“Cria-te’ls tu,
que jo ja n’ha criat prou!
Ai, que llàstima li tinc
a la que ha de viure en la nora!
D’estar queteta i a soles,
gràcies, Quico, ha arribat l’hora.
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Tant si plou com si pedrega,
contem quant arriba el mes.
Què seria de mosatros!
Ai... No fora la vejés!
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Casa’t, casa’t i voràs
Modesta, la fideuera,
que dureta es va casar,
vore’s un home al costat
no s’ho podia acabar,
li pareixia un ensòmit.
Mira si estava pagà.
Si no se casa rebenta,
menos mal que en Quico Ausenta,
ha lograt vore’s casà.
Com veia que ningun xic
li va tocar mai l’anella,
solia dir enfadà:
—“Que no me voldran per vella?”
I un dia, li va anar Quico,
més lleig que ell, atre no hi ha,
com la pillà en tantes ganes,
d’arreglar-se, poc costà.
Ja té raó l’escolà,
pués ell ha segut testimoni,
de vore-la agenollà
implorant-li a San Antoni.
Ai, quantes voltes li ha dit,
despatxant-la de l’altar:
—“Modesta, ja n’hi ha prou.
Ves-te’n que anem a tancar!”
163

Obra completa i - Poesia

Els ciris que li té encesos...,
sols el Sant és el que ho sap.
Diu el ditxo: “Vols ser Papa?
Pués fica-t’ho en el cap!”
El dia que se casaren
en el poble hi hagué festa.
Les dones riguent-se, dien:
—“Xica, hui es casa Modesta!”
Li desparen la traca,
Santo Cristo que encisam!
li varen cremar el trage
i, fugint, va pedre el ram.
Com estava trastornà,
li passà al padrí bon mico,
en ves d’agarrar-se d’ell,
fugint s’agarrà de Quico;
i de que s’amollara d’ell,
les veïnes l’avisaren.
Es veu que tenia por
que per guapo li’l furtaren.
Pués està vist que no falla
lo que dia ahir, Nelet:
—“Sant Roc, se xiflà d’un gos.
Sant Antoni, d’un porquet”
.
I quant era novençana,
li solien preguntar:
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—“Com te va la nova vida?”
—“Ai, no m’ho puc acabar!
Si me pareix un ensòmit,
vore’m agarrà del braç.
No hi ha vida més bonica.
Casa’t, casa’t i voràs!”
Una amiga que tenia,
lliure i sinse compromís,
l’atormentava diguent-li:
—“Casa’t i viuràs feliç!”
—“Xica, Modesta, no faces
ja tant de riure, per Déu!
Primer fadrina, que em case
en un home com el teu!
Entre la cara que fa
i l’anar que el té de pato,
en quant va per afeitar
pareix el que matà a Dato.
Me crec que a causa del cels
no vas a agarrar moïna.
Jo, p’a un home com el teu,
primer me quede fadrina!”
Modesta, se’l mira guapo
i al costat d’ell se jalea
Diuen els vells: —“Ai, que por,
fa l’amor a la vellea!”
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Un dia, li va dir una:
—“Modesta, que templà estàs!”
—“M’ha provat molt el casar-me.
Casa’t, casa’t i voràs!”
Va encontrar a Clotildeta,
que de veïna la té,
i li diu: —“Casa’t xiqueta,
perquè aixina no estàs bé.”
Passaren quatre o cinc anys
i canvià tot per complet.
A Quico ningú el llogava,
i pareixia un abuelet.
I és que ho fea la lletgea,
perquè vell del tot no és.
Lo més mal que ni el llogaven
ni cobrava la vejés;
i no és això lo pitjor,
que hi havia un atre però,
que xiquets ne tenen tres
que caben baix d’un pollero.
L’encontrà una amigueta,
que encara fadrina està,
i li pregunta planyent-la:
—“Que, Modesta, com te va?”
—“Molt malament, Agustina.
Morir-se valguera més!
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Pués com quedar-se fadrina
jo mire, que no hi ha res!
El marit, el tinc parat,
i no és lo que més m’apura.
El menut té la pallola
i els atres en calentura”.
—“Tot no és glòria en esta vida.
També algo ham de sofrir.
Un camí de ditxa i pena
mos ensenyen a seguir.
Camí que tots el sabem,
el que han passat nostres pares.
Totes les coses del món
mirant-les bé són dos cares.
És el destino el que mana,
i el que fuig p’a res li val.
Quantes voltes estem bé
i busquem ficar-se mal.
I encara a tu Modesta,
te buscaren p’a casar-se.
Eixa sort, no ha tingut jo.
Ningú ha volgut arrimar-se.
No sé si serà p’a bé,
si serà ditxa o castic.
Sóc un abre sinse ombra.
No plore, però no ric.”
167

Obra completa i - Poesia

—“Ben rebé que estàs aixina.
No tens andret, ni revés,
pués com quedar-se fadrina,
jo me crec que no hi ha res.
Vas a on vols i estàs queteta.
Per ningú estàs molestà.
Pués al menos tu no tens
qui plorant demane pà.
Ninguna erraríem res,
tant fadrines com casaes,
si les coses meditàrem
no una, quatre vegaes.
Si te sents arrepentida
per que fadrina estàs,
si vols saber que són penes
Casa’t, casa’t i voràs!”
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El burro de marianet
El burro de Marianet,
no confundim claus per panys,
el xiquet burro no és
a pesar que té nou anys.
Era molt més xicotet
quant ple de vivor mos dia...
que per a guanyar-se el pa
no sap fugint de l’aixà,
a què se dedicaria.
Primer pensà en ser banquero.
No crec que anava mal,
com a tonto..., és que volia
aproximar-se al caudal.
Ell, pués clar, és que es creïa,
ignorància de xiquets,
que si ingressava en el banc
era l’amo dels billets,
però al saber que era un sueldo
lo que en la bolxaca ingressa,
als seus pares, els va dir:
—“Deixem-ho estar. No interessa.”
Después pensà en ser acòlic,
i diu son tio Vicentet:
—“Si això penses Marianito,
jo te pagaré el traget.”
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Però ell, què se pensava?
No creguen que és de tontets,
que tot lo que és recol·lecta
era p’als acoliquets.
Sempre cara a la moneda.
Ells sols vol que arreplegar,
i com no li estava a conte,
diu: —“Ho deixarem estar...”
Después posava el pretext
que molt matí s’havia d’alçar;
i era perquè les bandejes
no podia administrar.
Pués si arriba a ser acòlic,
no sé lo que passa allí.
Lo primer que va dependre
pués és a on fiquen el vi.
Li varen dir d’ingressar
al Convent de la Magdalena,
per vore si s’aquetava,
perquè és més mal que una hiena.
En això, ell no està d’acuerdo.
Ell estar tancat no vol,
pués diu que li ha dit el metge
que necessita aire i sol.
Però un dia se’l veuen
donant passes de muleta
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i fent grans manoletines
torejant a una goseta.
Com tot li va eixir tan bé,
molt alegre i bullanguero,
als seus pares els va dir
que volia ser torero.
Ell sent dir que molt se guanya
i u pronte es fa millonari.
Però no havia pensat
en els que van al cementeri.
Sentint-se torero, dia:
—“No me diran Marianito,
en les cartells llegiran
“Hoy torea Puçolito”.
Els cuernos del Jeresano,
quant al bou varen matar,
ell va lograr fer-se en ells
i els tenia p’a jugar.
I un dia fent de torero,
un xiquet li fot cornà
i mirant-se un repeló...
lo que pot vindre, pensà.
—“Si la cornà d’un xiquet
d’esta manera me cou,
pense jo..., què pasaria
si m’arreplegara un bou?”
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Ja no pensa en ser torero.
No és Puçolito, és Mariano.
Diu que cuernos en té prou
en els dos del Jeresano.
Después canvià de rumbo;
ja tan ric no pensa ser.
Vol que li compren un burro
perquè pensa ser vaquer.
Ell diu... com puja la carn,
vol bous. Però bona cosa.
Però li falta lo principal,
ganes d’anar a segar-los brossa.
Son pare li comprà un burro
que és de lo més valent.
També li va dur un bou
per a tindre-lo content.
El bou pegant al pessebre
un cuerno se va trencar.
Diu ell: —“Si no es trenca l’atre,
jo allí, no m’he d’arrimar.”
Quant va vore entrar el burro
que son pare va comprar,
com entrà fent cabrioles,
de costat, el va mirar.
Com du les orelles tieses,
ell a son pare li diu:
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—“Però pare, què m’ha dut?
Eixe burro és massa viu!”
Un matí se’n va a l’estable
i molt parat se quedà.
I de moment entra, i diu:
—“Xe, pare, el burro no està!”
—“Però serà això possible?
Pués robar-lo no pot ser!”
I se giren i se’l veuen
que es ficà en el galliner.
Com no vol aixar arrere
ni té puésto p’a rodar,
s’agarraren tots del rabo
i traure’l varen lograr.
Ell que anava al galliner
i entrava els ous tot pagat,
des de que va entrar el burro
al galliner més no ha anat.
Si allí dins el pilla el burro,
nada, del susto se mor.
Pués com ha de ser torero?,
siguent que al burro té por?
Justament quant fa el deber
brama més de lo que sap,
el desorienta, i els contes...
pués tots li se’n van del cap.
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Li ha dit el cosí Vicente,
que és el que en ell sol anar,
que encà no veu una burra,
corre i no el pot aparar.
Com té por, diu a son pare:
—“Del burro res vullc saber.
En quant s’acaben les burres
entonces jo carreter.”
I com damunt té gran pànic
mos diu: —“Vorem el meu fi.
No vullc morir en la plaça
i el burro, Déu que no ho faça,
que me mate en un camí.”
I mentres està pensant
quin negoci és el més dret,
el burro allí està esperant,
I pareix que el cride bramant,
El burro de marianet.
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Es quedarem sinse suc
Els comerciants volem salvar-se
i no tenim salvació;
i mos duen la ruïna
els que estan en la inspecció.
Tenim al senyor don Carlos,
que de treballar se’n passa.
Però mos porta de cap
pués apreta un poquet massa.
Pués té més vista que els gats.
Té una taronja en la mà
i sinse agarrar la navaixa
sap si està o no està gelà.
Santa Llúcia que li guarde
eixa vista ben guardà,
però el que és a mosatros,
mos porta una pedregà.
Pués no siga tan severo
i porte’s bé en els amiguets.
pués vosté ha de procurar
en fer-se molts cremaets.
Tenim també a don Enrique.
Simpàtic. Dels millorets.
Però li passa com el ditxo:
“molt bona planta i mals fets.”
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Quant ell se trau la navaixa,
mirant que la va a partir,
del susto, se tremolem
com si tinguérem el tir.
Un home tan carinyós
i mos fa anar de cabecet.
Pareix que siga mentira
que siga fill de Carlet.
Pués el senyor Altimira,
és un senyor respectuós.
Jo de mal res puc dir-te;
ell és, dels que val per dos.
La taronja que ell té dudes,
Ai! No hi ha res a fer!
Aunque intervinga Juan Carlos
eixa no va l’estranger.
Si fera la vista gorda,
ell guanyaria a muntó.
Segur que cada semana
es menjaria un pasteló.
I què direm de don Antonio?
Cada u té una opinió.
Este no té atra mania;
que és recte en la medició.
Igual té prima que grossa.
Valga’m Déu! Que maniós!
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Si no en tenen prou en una,
pués xé, que n’agarren dos.
Don Vicente, el de Borriana,
un home molt arrogant.
Pués té tan bona presència
que mos pareixia un sant.
Ell cumplix en el seu deure;
i això a mosatros mos mata.
Aixina que mos ha eixit
el bon tir per la culata.
Quant ell talla una taronja,
del susto, tots diguem: Ai!
I p’a que mos isca en bé
li resem molt a Sant Blai.
El dia que al senyor Aris
el tenim malhumorat,
se comenten uns en atres:
—“Hui tot ho vorà gelat!”
Pués no falla, aixina és.
Li fan els ulls llumenetes
pués a totes les taronges
els encontra llemenetes.
I quant va partint taronges
i se posa a rebutjar;
eixe dia tots perdem
hasta les ganes de dinar.
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Aguarda’t quant ve Don Paco
en la navaixa esmolà.
Ninguna en toca calenta;
tota la troba gelà.
I es que la vista li falla,
pués s’havia d’ensenyar:
necessita menjar molt
i no té costum ni d’armosar.
Aixina és que entre uns i atres
lo que passa, ningú ho sap.
Lo que toca, als comerciants
mos fan anar tots de cap.
Que si tenen taques verdes,
si sucre en tenen poquet;
per si això és poqueta cosa
està el conte del peçonet.
Ara sents als colliters
i tenim una atra cantà.
Ja pots parlar en qui vullgues,
que ningú la té gelà.
I si mou aire de dalt,
Ahí te quiero ver yo!
diuen que no estan gelades,
diuen que esta fluix el peçó.
Si vols saber la veritat
escorren una si vols.
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En ves de xorrar el suc
domés cauen que pinyols.
Ara tocant als vagons,
un trastorn a tots mos du.
Els almacens tots replens
i vagó, no en ve ni u.
Quant estem sinse taronja
i el almacén tot netet,
la rastrera de vagons,
arriba hasta allà el Vallet.
I ara el senyor León
que és un home molt cabal
mos dirà qui té raó;
qui va recte i qui va mal.
En veritats molt sagraes
tot el malestar de tots,
mos el porten les gelaes.
Els que estan en la revisió
ja saben el seu deber,
pués velen pel frut d’Espanya
que mos honre en l’estranger.
El comerciant, moltes voltes
es queixa sinse motius.
Compra taronges gelaes
a un preu casi debaes
i la ven a preus abusius.
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El colliter, també es queixa.
Quant enguany se trau la suma
i no pensa en l’any passat
lo que valgué la satsuma.
Ningú se queixa debaes;
jo arreglar açò no puc.
Si seguixen les gelaes
Es quedarem sinse suc.
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Estic entre dos parets
Me contava Leocàdio,
que no passa un hora bona.
Diu que li amarguen la vida
entre sa mare i la dona.
—“Jo, seria molt ditxós.
Poder viure tots juntets!
I entre la una i l’atra,
estic entre dos parets.
De nit quant arribe a casa,
ma mare me ve plorant
i en ploricos i en romanços,
comença a anar contant:
—“Ai fill. Açò no pot ser!
Quina dona has agarrat!
Ai, que llàstima te tinc!
Seràs molt redesgraciat!”
Tot el dia va de bando.
A on passa el temps, ella ho sap.
Com xarra tant, después diu
que li fa molt mal el cap.
Mira: per molt que treballes
quedaràs com la Miquela.
Hui p’a esmorzar s’ha pipat,
tres ous batuts en mistela.
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Después se n’ha anat de ranxo,
i els xiquets, abandonats.
Ha vingut vora les dos,
i els pobrets, tots desmaiats.
Tu clar, com te’n vas a l’horta,
de tot estàs despistat.
Quant vens te fa dos jumenços
i en contes te té abobat.
Jo ja sé que t’amotina,
i no té raó que l’aclare.
I lo que te diu, te creus.
Pots pensar, que sóc ta mare.
Ai senyor! Tant que he patit
per criar-te com Déu mana!
I ara que jo haja de vore
que és ella la que mana.”
—“No s’amoïne tant, mare.
Vosté també pot saber
que una dona me tocava.
Tot perfecte, no pot ser.
Vosté com a més edat,
dissimule un poquet més.
Per moltes coses que veja,
faça com que no veu res.
Lo que és marit i muller,
vosté ho sap i ho té olvidat.
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Pot pensar que en esta dona,
jo me casí enamorat.
Jo sé que als meus fills,
els vol i els dona besets.
Ha de mirar que és ella
la mare dels seus netets.
Vosté me vol com a fill.
Ella me vol com a marit.
De vore estes desconcòrdies
el meu cor està ferit.
Jo sé que les dos me volen;
tenen els mateixos drets.
Jo no me puc inclinar.
Estic entre dos parets.”
La dona de Leocàdio,
un dia, molt enfadà,
plena d’agravis i cuentos
en esta solfa li anà:
—“Mira, vaig a caure mala.
Ta mare m’ha de matar!
Lo que a mi me fa patir,
no t’ho pots imaginar.
Com no m’encontrava bé,
pués m’he pres dos ous blanets.
Diu què sols me cuide jo.
Què no fas cas dels xiquets.
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Com me fea mal el cap,
he eixit a passejar un poc,
i li he dit: “Tia, tinga en conte
el putxero. Faça foc.”
En vindre m’he descuidat,
i tot per d’ella fiar-me.
De tot lo que hui ha passat
no volguera enrecordar-me.
Tu saps que al no afegir aigua,
el perol s’ha socarrat,
i l’arreglo del putxero,
tot al corral ho he tirat.
Si és de llépola, no em deixa.
Lo que ha volgut m’ha insultat.
Lo que menge i lo que bec,
tot ho diu pel veïnat.
De tot lo que jo te dic,
jo sé que tu no fas mella,
i el dia menos pensat
explota la canterella.
Jo veig que vas a la teua
i de mi res vols saber.
I mira tu. Tin en conte
i pensa que jo sóc ta muller!
Com jo sé que t’amotina
i te creus lo que te diu,
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per a deixar-vos als dos
estàs donant-me motius.”
—“Mira, no ho prengues en serio
i agarra bé les meus consells.
Pensa que si ara som jòvens,
també arribarem a vells.
Tu m’has dit moltes vegaes
estes frases repetides:
que tu, per la teua mare,
donaries quatre vides.
Pensa que jo, per la meua,
si és que així fora precís,
tu ne donaries quatre,
pués jo en donaria sis.
Tu me dius que molt m’aprecies.
Crec que no vas a mentir.
El sentir-te tan ditxosa,
a ella, li ho pots agrair.
Segons me dius, pués sóc jo
la teua felicitat.
És ella, la meua mare,
la que un fill p’a tu ha criat.
És ella la que ha passat
moltes penes p’a criar-me.
I hasta en fam s’haurà quedat
p’al seu sustento donar-me.
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Quant em dormia en la cuna,
ja gravà en mi el seu voler.
Mosatros s’enamoràrem,
un dia, anant pel carrer.
Jo desitge en esta casa
pau i que acabe la guerra.
Pués pots pensar que ma mare
ja és un tarrosset de terra.
La que ja no té defensa,
i de la mort té el perill.
I en el món no té atra cosa,
més que a mi, que sóc son fill.
Jo sé que per a tu sóc,
del món, el més gran tesor.
Però pensa que a ma mare
li dóna vida el meu cor.”
I un dia, ficà a un costat
a la dona i als xiquets
i l’atre costat a sa mare
i ell al mig. Tots ben juntets.
I sentint-se el més ditxós,
estes paraules digué:
—“Jo sols demane que pau.
I, entonces, tots viurem bé.
Si me decline a l’esquerra,
la dreta reclama els drets.
Pués no pot ser declinar-me.
Estic, entre dos parets.”
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El festejar no és casar-se
Petra tenia una filla
i l’amargava un pesar;
perquè jove, joveneta
li se ficà a festejar.
Els bons consells de la mare
que a tot hora predicà,
no va lograr el desvio
perquè estava enamorà.
I sempre que discutien
ella enjamai enmendar-se,
i sempre li contestava:
—“El festejar, no és casar-se.”
—“Però, filla!” —diu la mare—
no és edat de festejar.
Per a esclavisar-se la vida
massa temps t’ha de sobrar.
Per culpa de l’amorio,
no tens temps ni de menjar.”
I descarà, contestava:
—“Vosté, també es va casar!”
—“Sí, filla. Jo me casí;
tre mesos vaig festejar.
Me casí als quaranta-dos
i a hora vaig arribar.
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Me passí la joventut
d’atra manera que tu,
divertint-me sinse estar
baix domini de ningú.
Sí, baix domini dels pares;
els que prediquen p’a bé;
i creguem que eixos sermons
ningún de tots mos convé.
Quant jo pujava a l’altar,
un pensament m’assustava
i és de pensar que d’un home
baix domini d’ell quedava.
No te cregues que al casar-te
seran tot felicitats;
de fora ho mirem bonico;
també hi han dificultats.
Al ficar-se a festejar
tot es veu de color rosa,
i sinse dècims comprar
pués,... te sol tocar la grossa.”
—“Per lleig que m’ho pinte, mare,
si no canvie de pensar.
Pués, si el nóvio no me deixa
en ell me tinc que casar.
A lo millor pense atra,
pués, d’això ni enrecordar-se,
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i li torne a repetir:
El festejar, no és casar-se.”
—“Mira xiqueta. Les dones
quant volem és de tot cor.
Els homes fan com l’abella;
van picant de flor en flor.”
—“Pués, el meu nóvio no és d’eixos
perquè m’ha dit que me vol.
I és prova que això és de veres,
perquè p’a mi, res li dol.”
Quant va demanar l’entrà
pareixia molt formal;
anava totes les nits,
i el festeig, no anava mal.
Ella en un riu d’il·lusions
dia riguent-se en bon fi:
—“Mare, em casaré de blanc,
a les onze del matí...”
Sinse pensar la pobreta
que se veuen desenganys.
Mentres, li dia sa mare:
—“Pensa que tens dèsset anys!”
Passaren cinc o sis mesos,
de cap a peus canviava.
Ella es quedava esperant.
Moltes nits, no s’acostava.
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Ella plora i diu sa mare:
—“Hala, anem-se’n a gitar-se;
no plores filla, no plores.
El festejar, no és casar-se.
Si t’amoïnes i plores
d’això no guanyaràs res.
Si vas plorant de fadrina,
de casà ploraràs més.”
Quantes hores ha perdut
esperant-lo, i ell no anava;
i ella nugà al seu amor
de tot, sempre, el perdonava.
D’allí poc, ell vol fugir.
De festejar està fart,
i el drama de l’amorio
entrà en la raera part.
Un dia encesa, li diu,
ensenyant-li un gran punyal:
—“Si intentes abandonar-me,
molt tràgic serà el final!”
Remordint-li la concència
i manera de salvar-se,
li promet un nou amor,
i li demana el casar-se.
La mare plora amargà
mirant el propòsit d’ells,
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i li diu apesarà:
—“Ja eixiran els meus consells.
Jo no estic p’a casaments,
enterada estàs de l’assunt;
pués, de casa t’enduràs
la roba que dus damunt.”
I un dia en missa primera,
se casà tota de dol...
Tan bonico que és casar-se
a la clara llum del sol!
I del seu cor li arrancaven
una filla que tenia,
millor dit, era un capoll
que de la rama naixia.
I al formar-se aquell hogar,
res de bo podia esperar-se.
La fruta que verda es cull,
sabem que no pot menjar-se.
Les risses de l’amorio
es transformen en dolor
És precisa l’experiència
p’a les coses de l’amor.
I quant passaren dos anys
resultà ser un mal pare.
I farta de desenganys,
li diu un dia a sa mare:
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—“Més ja no puc aguantar,
vinc a dir-li dolorida;
és un vago el meu marit,
me dona molt mala vida.
Ja no pensa que té un fill,
ni atén de mi el bon consell.
Treballe com una negra
p’a mantindre al fill i a ell.
Moltes nits, no dorm en casa
i se les passa jugant.
Ai mare! Pués no té ni idea
lo que en ell estic passant...!
Jo intentava anar-me’n d’ell
i tornar de nou ací...”
—“Mira, agarra el meu consell
i seguix el teu camí.
Ves-te’n i regressa a casa,
i viu en ell. No t’apures!
Si plores, primer te ries.
Les verdes per les maüres.
I si tens alguna filla,
la sabràs aconsellar;
i li tallaràs els passos
si pronte vol festejar.
Creure’m a mi no volgueres
el meu consell ventajós;
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i p’a que tu te rigueres,
ara, ham de plorar les dos.”
—“El seu consell, mare meua,
era tot realitat...
Per a ficar-se a festejar
falta experiència i edat.
Vaig a la seua raó.
La que no pot olvidar-se.
És ara quant pense jo...
El festejar, no és casar-se”.
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Ham de dir: “més que no siga”
En l’horta de Puçol,
igual en hivern que en estiu,
el llauraor molt treballa
i com molt guanya, canta i riu.
El ric que paga els jornals,
res li dol i està pagat
quant se veu la seua terra
sinse brossa i treballat.
L’humilde jornaler
que sols del jornalet viu,
com no li falta faena,
arreplegant fa el seu niu;
pués sempre té una esperança,
que siga pronte o tardet
pot lograr tindre la ditxa
de comprar algun trosset.
Primavera que a tots porta
risses i un roll d’il·lusions,
preparant totes les terres
per a fer les plantacions.
Podem dir que el més pobret,
com siga, ha pogut lograr
l’adquirir un campet
per plantar-se un tomatar.
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Sols per ell se sacrifica,
treballant les matinaes.
i dóna gràcies a Déu
quant les tomates penjades
dins de sa casa se veu.
Si és que no adivina el preu
o algo es perd, pués no s’intriga.
Sents que diu tot conformat:
—“Ham de dir: més que no siga!”
El que és bon treballador,
una esperança té,
i diu tot aconhortat:
Déu provirà a l’any que ve!
En el terme de Puçol
podíem dir, que fa molt poc
hi havia una riquea
solament en albercoc,
peres, raïm i taronges.
Res, en fruita un què mirar!;
i el pervindre dels pobrets
en tomates de penjar.
Senyor! Quantes matinaes!
En dir-los més ja no cal,
que els tomatars preparaven
en hores, fora el jornal.
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I que feliç se sent u
quant ja se’l veu arreglat.
Cada qual fa els seus contes,
pensant en l’any passat.
Que arreplegant bon contet
u sempre està més content;
i si fa fred en l’hivern,
en dinés, menos se sent.
La fetxa del sis de junio,
Puçol no pot olvidar;
aigua mesclà en pedra i vent
en tot lo que estic diguent,
en tot, pronte va acabar.
Quant el personal dormia,
els trons els van despertar;
i quant ja rajava el dia
tots pogueren presenciar;
i al contemplar els balcons
que estigueren plens de floretes,
senten pena els nostres cors,
mirant tronxaes les flors
que hi haven en les macetes.
Plora la que les plantà;
criant-les passà fatiga;
diu el pare pensatiu:
—“Ham de dir: més que no siga!”
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Mentres l’aigua de les cases,
molts veïns van desgotant;
lo que tenen fora en l’horta,
que està perdut, van pensant.
Al saber com està el terme,
pués els clamors no són pocs;
uns lamenten si les peres,
atres que si els albercocs;
i pensant en les taronges
donen ganes de plorar;
el que no té tarongers
també se sol lamentar;
perquè si en els almacens
estan les portes tancaes,
ni es treballa de dia
ni molt menos en velaes
Ham tingut fallo en taronges,
degut a les grans gelaes;
però ham tengut raïm,
melons i tomates penjaes.
Hi han collites que responen,
altres ixen al través;
lo que és en el nostre terme,
podem dir que no hi ha res.
En Puçol sols hi ha un silenci;
tots lo mateix comentem.
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Si arreplegant tot fa falta,
no arreplegant,... què farem?
Sols hem tingut un conhort,
igual els rics que els pobrets,
al contemplar en el terme
la mort de tants pardalets.
Els que dormien en l’abre,
esperant que eixira el sol,
p’a vore la llum del dia
i cantant alçar el vol;
i al pillar-los la tormenta,
sinse amparo, allí als pobrets,
presenciàrem baix dels abres
com estaven tots mortets.
Podem donar moltes gràcies
después de tanta maldat;
s’han destrossat les collites,
però els sers, tots, s’han salvat.
Sols esperem la visita
d’un sinfí d’espectaors,
que guasejant-se encà diuen:
—“Que bé estan els llauraors!”
Els que si prop d’ells pedrega,
se salven tacant la porta.
Les collites no se salven,
estan sinse amparo en l’horta.
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El que hui veu nostre terme
sé cert que s’assustarà;
no hi han cebes, ni tomates;
ni hi han postres, ni hi ha pa;
domés reina un comentari,
el com s’ha quedat Puçol;
sinse morir-se ningú
podem dir que estem de dol.
Mos deguem aconhortar,
sols pensant en el que mendiga.
Com hi han penes molt més grans,
Ham de dir: “més que no siga!”
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Jo te portaré a l’altar
De Roberto, el del Molí,
Emília s’enamorà.
Ell per ella loco estava
i per por a que el despreciara
més pronte no es declarà.
Eren dos sers que es volien
i s’estaven ocultant.
És com el foc de les brases,
que lentament va cremant.
Que feliç se sent la xica
si del que està enamorat
pot lograr, no molta cosa,
solament una mirà.
Ja se sent la més feliç.
Ja no sap on ficar-se.
A soles pensant està
si la voldrà p’a casar-se.
Ell pensa lo mateixet
També pensatiu està.
I diu: —“No pot ser voler-me,
una xica tan templà!”
Però per fi vingué un dia
que l’ànim desbordà.
Ell, un despreci esperava.
Joiosa un sí li donava
que ell molt atent escoltà.
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Són dos amors que prometen
ell ha dit: —“M’has d’enganyar?
Jo t’aprecie locament.
En quant arribe el moment,
jo te portaré a l’altar”.
I al sentir estes paraules,
ella contenta, se ria.
I pareix que el cor li diu:
“Ai Senyor! Quant serà el dia?”
En la vida tot no és riure’s,
sol haver algun pesar.
S’acabava l’alegria
perquè s’acostava el dia
que s’havia d’ausentar.
Ell sap que tenia un deute
que l’havia de pagar.
Se n’anava on van els hòmens,
al servici militar.
Són tristes les despedides
Totes les frases d’amor
canvien lo mateix que el vent.
Quant arriba eixe moment,
tot és pena, tot dolor.
Ella li diu despedint-se
i en les llàgrimes caiguent:
—“Seguiràs volent-me igual,
com ara m’estàs volent?”
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—“Ara, et voldré molt més.
Un ànsia em farà esperar,
hasta complir lo promés.
Jo te portaré a l’altar”.
Cartes d’amor se creuaven
aconhortant a l’impacient.
Sempre lo mateix se dien:
“Quant serà el llicenciament?”
Estant ell de maniobres,
l’alegria s’acabà.
Al costaet de Roberto
una bomba va explotar.
El rumbo de la metralla,
mala direcció agarrà.
Li va ferir els dos ulls
i p’a sempre, cego es quedà.
Alegries venideres
que espera tot militar,
d’abraçar al que l’espera
quant el solen llicenciar.
Eixe dia, tot soldat
d’alegria sol cantar.
Roberto, al llicenciar-lo
no va fer més que plorar.
El que junt en els amics,
acompanyat se’n va anar,
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per a poder vindre a casa,
l’hagueren d’acompanyar.
Canten els soldats quant tornen,
perquè ja els han llicenciat.
Roberto ni riu, ni canta.
Plora i està apesarat.
Pensant que torna al seu poble,
en el que allí es deixà
lo que del món més volia,
que voreu més no podrà.
Pensa en aquelles paraules,
que no les pot olvidar.
Són les que li digué a la novia:
—“Jo te portaré a l’altar”.
I quant el tren s’aproxima
i va a entrar dins de l’andén,
un soldat que l’acompanya li diu:
—“Roberto, ja estem!”.
La nóvia que està esperant-lo,
no té prou ulls p’a mirar.
Quant a penes el divisa,
abraçant-lo va exclamar:
—“Ai, Roberto què desgràcia!”
—“És gran t’ho pots figurar.
Tan feliç que era mirant-te,
que ja no te podré mirar!
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Eixes mirades d’amor
que en altres temps m’has donat,
ja no podré contemplar-les.
Emília, això s’ha acabat!
Sols em queda un record
que olvidar-lo no pot ser
P’a sempre he perdut la vista,
però conserve el voler.
Conduir-te com a dret
prometí dur-te a l’altar.
Ja no voré els escalons,
jo tropessaré al pujar.
Però poquet a poquet,
en pacència, he de provar.
De lo dit, no m’entorne arrere.
“Jo te portaré a l’altar”.
—“Roberto, no m’acalores
que això són penes passaes.
Saps que me feien feliç
les teues fijes miraes.
A pesar que jo tinc vista,
no pare d’anar pensant...
No voré més els teus ulls
contemplant el meu semblant.
Aunque estigam cara a cara,
és precís, hem de sofrir.
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Els ulls, sinse tindre boca,
quantes coses solen dir.
Sols mos quedarà un consol,
que passem el que passem,
ante tot i sobretot,
tard o pronte es casarem.”
I un dia del mes de Maig
les campanes anunciaven,
que a les onze del matí,
Emília i Roberto se casaven.
I quant ell entrà a per ella,
molt trist li està preguntant:
—“Estàs tan guapa com antes?”
—“Més, estic tota de blanc.
El regal que tu em feres
me l’acabe de posar.
Pots pensar, és la medalla
de la imatge del Pilar.
Tot passant-me la cadena
en gran fe li he demanat,
que aunque els nostres ulls
no es vegen, tingam gran felicitat.”
Quant entraren en l’esglèsia
ella, del braç l’agarrà.
I en el primer escaló
el braç d’ella, ell apartà.
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És ell el que vol conduir-la.
I del braç la va agarrar.
Ella li va dir pujant:
—“Ves alerta, en entropessar.”
I front al reclinatori
li va dir en gran pesar:
—“Enrecorda’t quant et dia:
Jo te portaré a l’altar”
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La fonteta i el ciprer
Era en un dia de maig
quant València visitava.
I per la vora del riu
a l’horta m’encaminava.
De lo que era aquella terra,
tot, m’ho dictava ja el cor.
Era una alfombra de roses.
Era una mina d’or.
Quedí mirant les barraques,
en les parres tant bledanes.
També em quedí admirat
al vore a les valencianes.
Tenen en la seua cara
de les roses el color.
I al sentir tan gran aroma
sents com del cor naix amor.
I mirant tant de clavell,
a la dreta i a l’esquerra,
pensí que serà ditxós
el que naix en esta terra.
I caminant, caminant,
beure aigua desitjava.
I em digueren que prop,
una fonteta manava.
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—“No té pèrdua —me diuen—
pués més fàcil no pot ser.
Està junt a una barraca;
la fonteta i el ciprer.”
I a penes arribí allí,
allò el cel me pareixia;
quant aplacava la set
d’aquella aigua que naixia.
I sobre l’ombra espessa,
que el ciprer em va prestar;
assentat sobre una pedra
un rato vaig descansar.
I al contemplar la barraca
se va remoure el meu cor,
quant veig eixir una xica,
que p’a mi, allò era un tesor.
Fon ella qui em despertà
un amor que en mi dormia.
Fon ella a qui prometí,
portar-la a l’altar un dia.
I allí, junt a la fonteta,
un amor li demaní.
I a l’ombra del ciprer
logrí escoltar el seu sí.
I allí, voreta del riu,
què feliç jo me sentia,
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mirant què gojosa riu,
una xica que em volia.
Ella em donà l’alegria.
Pareix que m’ho dia el cor;
que molt pronte colliria
dels jardins, la millor flor.
Trist, a casa regressava.
me deixava allí un voler.
I gravat en mi quedava,
la fonteta i el ciprer.
Jo, envejava tota l’aigua
que pel riu va a la mar.
Perquè en l’aigua és fàcil vore
lo què no puc olvidar.
Les paraules que em digué,
en mi se varen gravar.
Foren estes les que, atent,
jo d’ella poguí escoltar:
—“Sóc feliç mirant el riu.
I quant veig l’aigua passar
Pareix que en el murmull em diu:
Adiós, m’en vaig a la mar.”
Era una fetxa d’octubre
la què no puc olvidar;
quant corregué la notícia
de que el riu va desborda’t.
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Ai!, què serà d’Amparito?
A Déu me vaig aclamar.
Tan propet que està del riu.
Quant em dóna que pensar!
A tot animal que vola,
de moment vaig envejar;
per volar i poder vorer
lo que allí pogué passar.
I quant passaren tres dies,
el camí poguí agarrar.
I travessant la fanguera,
hasta allí poguí arribar.
—“Déu meu! No veig la barraca!
Lo que pense, podrà ser?
Tot és mirar i sols veig
la fonteta i el ciprer.”
Preguntant per Amparito,
una veu em va contestar:
—“També ha tingut la desgràcia.
També ha fet cap a la mar.”
I girant-me cara el riu,
no sé lo que em passava.
I sentint-me d’ell ferit,
—“Què és lo que has fet?” —preguntava.
Ella que tant t’admirava;
igual en hivern que en l’estiu.
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Ella que gojosa estava
de vore’s voreta el riu,
i que mirant-te es ria
i en tu estava il·lussionà.
I justament eres tu,
el que te l’has emportà..
Del mar, contemple les oles
i mire desesperat,
per vore si elles me tornen
el tesor que m’han robat.
I per fi, desenganyat,
quant pel camí regressava,
rendit i desesperat
en gran sentiment pensava:
—“Què desgracia! Ni els seus restos
s’ham pogut arreplegar.
Tan poquet que és una fossa,
ni això ha pogut alcançar!
Ni una làpida que indique
a on ha vingut a parar!
Ni senyal d’un crucifijo,
per anar-li allí a resar.
Si vullc obserquiar-la en flors,
que és lo que li puc donar,
aniré on estan els restos
i les tiraré a la mar.”
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És ara quant pense jo,
i olvidar-ho no pot ser.
De tot lo que significa
la fonteta i el ciprer.
Quant en la font mire l’aigua,
la contemple apesarat.
És l’aigua la culpable
de tot lo que ací ha passat.
I tots sabem que els ciprers
és un guàrdia del calvari
Pués és ell el que vigila
la quetut del cementeri.
A on estava la barraca,
una gran creu ficaré.
I quant visite València,
sempre a vore-la aniré.
I en sentiment resaré
per ella una Avemaría.
Pensant que allí coneguí
a la què en el món, més volia.
L’amor que vaig sembrar,
collir-lo no ha pogut ser.
Sols me quedarà un recuerdo,
La fonteta i el ciprer...
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L’aigua se l’ha emportat
El que va a Ribadelago
molt sorprés s’ha de quedar.
No hi han cases ni veïns,
sols queda que el campanar.
Foren aquelles campanes
les que doblaren urgent
avisant que el poble en peça,
se l’enduia la corrent.
Quant el personal dormia
de les faenes cansat,
un torrent d’aigua es presenta,
deixant-lo tot inundat.
Quant les campanes volteja,
el que logra ser salvat;
dia que Ribadelago,
queda del mapa borrat.
Per lo alt de les teulades,
van fugint desesperats...
Quant veuen caure les cases
i ells baix queden sepultats.
Hasta els muros de l’iglésia,
sòlida i fortificà,
poc a poc se derrumbava.
L’aigua se l’emportà.
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Un veí logra escapar-se.
No veu res perquè és de nit.
Quant el sol claror donava,
exclamava dolorit:
—“Senyor! Però, jo a on estic?
A on he vengut a parar?
Jo no veig Ribadelago!
Que prop estic de la mar!
Però, serà que ensomie?
Tot és mirar i mirar...
No veig cases ni veig poble!
Sols divise el campanar!
Si jo no veig més que aigua
a on estava tot poblat,
ja està clara la tragèdia:
l’aigua se l’ha emportat!
Perquè abandoní ma casa?
Ai, Déu meu! Perquè he fugit?
Ma muller i el meu xiquet
se quedaren en lo llit.
I què serà de ma mare?
Jo vullc saber si encà viu.
Ningú se sent! Quin silenci!
Sols l’aigua, canta i riu!
A mi em precisa buscar
lo que més del món volia.”
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I de lo alt de la torre,
ou una veu que li dia:
—“El buscar, tot és debaes.
Gràcies que tu t’has salvat.
Jo sóc un supervivient
i des d’ací he presenciat
Com el poble que he naixcut
p’a sempre, mos ha deixat!
i els seus fills, units a ell,
l’aigua se’ls ha emportat.”
I quant se tranquilizava,
bé es podia contemplar
que ja no quedava poble.
Sols quedava el campanar.
Hi ha un veí que se salvà.
Ell mateix no sap com fon.
I diu plorant: —“M’he quedat
a soletes en el món!
I escarbant entre els escombros
mig desmaiat se quedà.
quant assegura que allí
té la familia enterrà.
A Déu s’aclama el pobret
i diu mirant el Calvari:
—“El poble és molt xicotet,
però és gran el cementeri.”
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I els acompanyà a l’enterro
en pesar i desconsol.
Déu volgué salvar-ne u,
p’a que presidira el dol.
Quant de l’enterro regressa,
no sabia ni a on pegar.
No té ni poble, ni casa.
No li queda ni un familiar.
En el solar de l’iglésia,
allí es posa a meditar.
I despedint-se de tot,
apesarat, va exclamar:
—“Ja no voré més la pila
a on me varen batejar!
Ni l’altar del Santo Cristo,
que és on me varen casar!
També s’en ha anat el púlpit,
a on s’oïa la veu
de tot el que predicava
la doctrina del gran Déu.
Sols s’han quedat les campanes,
p’a que mos donen conhort
Són les que ploren quant sonen,
pels fills del poble que han mort.
Les que quant hi havien festes,
totes anaven al vol...
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Ja no hi ha qui les voltege.
Elles també estan de dol!”
I netejant la fanguera
sobre el mateix campanar,
va escriure estos renglons
que mai se podran borrar:
“Puc dir que en Ribadelago,
de milacre m’he salvat.
Lo que més del món volia,
ací se queda enterrat.
Si me pregunten, d’a on sóc,
jo, diré la veritat:
No tinc poble; el que tenia
L’aigua se l’ha emportat!”
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Les lletges també se casen
Providència Montoliu
és envejà, i no és debaes.
Té set filles i les set
les té ja a totes criaes.
Ne té sis que, podem dir,
que del poble són l’enveja.
Però els he de dir que l’atra...
jo no he vist cara més lletja!
Providència, clar, la vol.
Sols un detall la malogra;
i la mira de costat
perquè li sembla a la sogra.
I cau la casolitat
que li posaren Manuela.
I diu ella: —“La cara i el nom,
lo mateixet que sa abuela!”
La xica té un mal humor
perquè un cert dia sentí
com sa mare diu: —“Les sis,
a guapes semblen a mi!”
Se veuen coses injustes
que acaben siguent pecat;
perquè a la pobra la traten
igual que un drap mal llavat.
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En faena, no cal dir;
sempre eixia carregà.
Les sis presumint d’ames
i ella, de totes crià.
La pobra, no té ni amigues
per anar a passejar.
Pués creuen que la lletgea
els se la té que apegar.
Pués les germanes no volen
dur-la per a on se passeja;
diuen que els xics, tots fugen
de vore-la a ella tan lletja.
Les sis gasten en vestir
i en pintar-se boca i celles.
I a la pobreta la visten
de lo que rebutgen elles.
Sols Amparo té en sa abuela
i com no té a on anar
sols en ella és en qui té
algo que comunicar.
De lo que li passa en casa
li ho relata apesarà.
I diu: —“Què serà de mi?
Jo seré molt desgracià!
Les atres es casaran.
Jo, eixa ditxa no tindré;
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pués el dia de demà,
a soletes quedaré.
Si ara que tant treballe
ja me miren de costat,
què serà quant siga vella,
que vosté ja haurà faltat?.
Jo no tindré a on arrimar-me,
ni sombra que a mi m’ampare;
i la causanta de tot
és la meua pròpia mare.
Volgué Déu que fora lletja.
Sóc faenera i ho seré.
Ma mare me té mania
perquè li semble a vosté.
Jo, no sóc mala p’a odiar-me.
Si sóc lletja, què he de fer?.
I damunt que encà me diguen,
I a tu qui t’ha de voler?
Que en gust d’anar a paseo
que jo no tinga en qui anar.
i que en plena joventut,
sempre en casa haja d’estar.
El dia que vosté falte,
Ai, què amarga ploraré!
Jo me quedaré a soletes.
Déu sap lo que passaré!”
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—“Déu, no abandona a ningú!
A pesar que eres lletgeta,
casi tots els perolets
tenen la tapaoreta.
Tu pensa que en este món,
casos grans són els que passen.
I no ho tingues que olvidar,
les lletges, també se casen!
L’abuela, que tingues nóvio
no t’ho pot assegurar,
però de que seràs rica,
en això, pots confiar.
Tota la meua riquea,
en testament, p’a tu està.
Per a la vellea, dinés,
pués és lo que millor va.
Tal volta les teues germanes
que hui fugen escapaes,
vindrà un dia que aniran
a oferir-se’t de criaes.
S’en recordarà ta mare
de que te diuen Manuela?
De comentar que eres lletja?
que te sembles a t’abuela?”
I quant estes xiques
estaven p’acomodar,
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de l’abueleta esperaven
bona herència replegar.
Que és lo que busquen els nóvios
p’a sentir un fort d’amor,
pués no està tot en ser guapes.
Si són riquetes millor.
Un dia manat de Déu,
l’ancianeta, va morir.
I al llegir el testament,
de l’escrit no se sospetxa.
Lligen que hacienda i alhajes,
ho ha deixat p’a la més lletja.
I plorant arrepentides,
mare i filles, l’abraçaren.
Ja rinyen p’a anar en ella.
Ja les coses canviaren!
Li demanen un recuerdo,
i una d’elles va exclamar:
—“Mos pots donar les alhajes,
pués tu no t’has de casar!”
Pués ella els va contestar
que il·lusions d’elles no es facen.
Pués l’abuela li va dir, que
les lletges, també se casen.
I quant en el poble s’enteren
qui ha segut l’afortunà.
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La què ningú la mirava,
li veuen fent cantonà.
I no era en un quantsevol
en el que té relacions.
Era un xic de bona casa,
templat i de condicions.
I els va dir a les germanes,
quant se quallà aquell festeig:
—“Ara sí que aniré jo
ben contenta al passeig!
A on vosatros passegeu,
i a casa veniu cansaes.
I no vos pica ningú
a pesar que sou templaes.”
I quant va ser clavariesa,
tots la varen envejar.
De les alhajes que duia,
que per lletja va heretar.
I un dia de primavera,
quant florit està l’azahar,
el seu nóvio anà per ella,
p’a pujar-la dalt l’altar.
I blanca com una paloma,
entre totes se destaca.
Poden dir a tota veu
que els dinés, la feren guapa
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Quant anava a eixir de casa,
mare i germanes l’abracen.
I despedint-se els va dir:
—“Les lletges,també se casen!”

224

No agarres la burra, Pere!

No agarres la burra, Pere!
En una casa de camp
apartada d’un poblet,
vivia la Robustiana
i el seu marit, que és Peret.
Allí criaven gallines
i també alguns conillets;
i se guanyava la vida
criant els animalets.
A les vespres de Nadal,
Robustiana havia pensat
vendre ous i alguns pollastres,
i anar-se’n a fer mercat.
Ells contesta: —“Ben pensat!
Però en unes condicions
que enguany te vullc advertir
què hem de menjar prou torrons.”
I diu ella: —“Mira, Pere:
mos convé anar-se’n a peu.
A on se cansem, descansem,
aunque arribem a les deu.”
—“Xica, agarrarem la burra.
Lo demés tot són raons.
Pués li ficarem la sària,
i tot cap dins dels cornalons.
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Tu, pujaràs a cavall.
Fora que anem carregats.
Robustiana, ja voràs
com arribem descansats.”
—“Mira tu quin pensament.
I si me caic per darrere?.
Atén: fes lo que jo dic.
No agarres la burra, Pere!
Tu saps com està el camí?.
De fang i aigua tot desfet.
Pensa! Si mos cau la burra,
s’armarà bon canyaret.
Ja saps què té por a l’aigua,
i si cau i baix me pilla,
matarem tots els pollastres
i dels ous farem tortilla.”
—“Mira xica, has de pensar
que estàs molt lluny del mercat
i tenint avio en casa
no vullc anar carregat”.
Per no tindre discussions,
ella no li contestà.
No parlant més de l’assunt,
lo que diu Pere, se fa.
Vingué el dia designat,
i ell, matinet se va alçar.
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Donà menjar a la burra
Después la va aparellar.
Robustiana, des del llit
a Pere li va manar:
—“Ves agarrant els pollastres;
el favat l’has de deixar.
Dos cistelles hi han de ous,
en el rebost de la cuina.
No m’agarres els de tita.
Hem de vendre els de gallina.”
Ella, pronte se va alçar,
per cert, encà fosquejava,
i va fer el desdijuni
mentres ell ho preparava.
—“Pere, tapa bé els pollastres!
—Robustiana, li va dir—
no siga cosa que boten
i mos peguen tots a fugir!”
Quant estava tot a punt,
se varen desdijunar;
i ella des d’una cadira
dalt la burra, va pujar.
Feia una fosca de por.
Quant anaven un trosset,
la burra juny les orelles
perquè divisa un xarquet.
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—“Pere, què no vol passar.”
—diu en el cor desinquiet.
—“Xica. Alerta, i en quant bote
apreta del ramalet.”
I quant va botar la burra;
al pegar-li una varà,
la pobreta Robustiana
dins del fang, caigué gità.
Al vore que es va embrutar,
li va dir: —“Tornem arrere!
Això que antes ja t’he dit:
No agarres la burra, Pere!”
—“A varaes, jo la mate!”,
va dir ell, tot indignat.
mentres ella li contesta:
—“No arribarem al mercat.”
Quant anaven trenta passes,
li diu Robustiana a Peret:
—“No li pegues! Ves alerta
que ja ve un atre xarquet!”
Primer la tratava a bones,
però res d’ella logrà.
Mamprengué vinga a varaes
i se va caure gità.
I estacats hasta al genoll,
li lleven la mercancia.
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Entre unes coses i atres
ja anava rajant el dia.
Domés llevar-li la sària,
se gità com de reposo,
pareix que mirant-los dia:
—“Jo d’ací no me menege,
que no veja el camí bé.
Hala, aneu al mercat,
que ací vos esperaré”
La va mamprendre a varaes,
la sària va patejar.
De moment veuen pels camps
els animals revolar.
Robustiana, quant ho veu,
diu plena de moïnes:
—“Ai, Pere! En ves dels pollastres,
has agarrat les gallines!”
Unes volen cap ací.
Altres volen cap allà.
I diu en tota raó:
—“Si que has fet bona empastrà!”
Veu que dos gallines
van per dins d’un hort revolant.
I per dalt d’un carxofar,
les demés, van escapant.
229

Obra completa i - Poesia

I com se van alluntant,
ja se varen despedir.
Les veuen dos caçaors
i escomencen vinga el tir.
Els dos buscant les gallines
i el trobar-les no es logrà.
I tornaren d’allí un hora,
però la burra, gità.
I quant alçaren la sària,
es quedaren despagats,
quant tragueren la cistella
en tots els ous esclafats.
I Robustiana li diu,
quant els contempla i els toca:
—“Si estos ous són tots de tita,
que les guardava p’a lloca!”
—“Haver-ho preparat tu!,
digué Pere en alta veu.
Tot lo que de nit se fa,
al fer-se de dia es veu!
Ni sent lo que s’ha perdut,
ni haver pegat tropessons.
Lo que sent és que a Nadal
ja no tastaré els torrons.”
I menos mal: vingué gent
i entre tots, la burra, alçaren.
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Com Déu els encaminà,
a casa se n’entornaren.
Ella plora i en raó,
quant tota bruta se veu.
I li diu al seu marit:
—“Tu, no tens perdó de Déu!
De lo que mos ha passat,
se riurà aquell que s’entere.
Enrecorda’t quant vaig dir:
“No agarres la burra, Pere!”
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Qui bé estiga que no es moga
Raimunda i Toni es casaren.
Déu, familia no els donà;
i ella en traure’n de la casa
tota, estava il·lusionà.
—“Toni, traurem un xiquet
i ell ens durà l’alegria;
tu te l’enduràs al camp
i te farà companyia.”
—“Mira, tu atén este ditxo:
Qui busca mal, pronte el troba!
I no tingues que olvidar:
Qui bé estiga, que no es moga.”
—“Pués aixina no estem bé.
No te tingues que apurar;
saps que les impertinències
jo, me les ha de passar.”
Un dia se’n va a València;
ella buscà i rebuscà.
L’assunt és que vingué a casa
en un xiquet carregà.
Toni, el mira de reüll
i ella diu, tota pagà:
—“Mira, mira com se riu,
de lo més clar diu ‘papà’.
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Ja sabem que ham de passar
un poquet, ara al principi;
pronuncia moltes paraules,
lo que més clar diu, és ‘pipi’.”
El xiquet, en les Mongetes
estava molt inyorat;
ell mira a Raimunda i Toni
i es queda tot estranyat.
La primera nit, se’l giten
al mig, p’a estar calentet;
aveat a estar en cuna
no s’encontra l’angelet.
—“Xe, ves alerta en xafar-lo.
Fica’t ben desapartat.”
—“Xica, estic a la voreta,
i de passo, destapat.”
I me se fica a plorar,
però tot encanaet.
—“Xé, alça’t i encén el foc,
i ves i calfa la llet,
i fica-la en el biveró.
Li farà mal el ventret?.
Vinga! Ves i dóna’t aire
que estarà desmaiaet.”
Se tira del llit a fosques
i allò tot va a retortero.
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Casi se va aubrir el cap
contra l’armari ropero.
Caigué en terra la mesita
i va trencar l’orinal.
I diu Raimunda: —“On miraves?”
Tot menos dir-li: —“T’has fet mal?.”
S’en va directe a la cuina
i diu, xillant, i no poc:
—“Xica, jo no trobe les mistos.
Vine tu i encén el foc!”
Raimunda s’alça enfadà,
diguent-li “burro” al marit.
Mentres els dos discutien,
el xiquet se’ls cau del llit.
No hi ha consuelo p’a ell.
L’acora un roll de sofocos.
El crio, espasmat, se creu
que està en una casa de locos.
Al bollir massa la llet,
està clar, es va triar;
i al estar massa calenta
el biberó va explotar.
Els dos buscant al xiquet
i estava tot en un corrucó,
xorrant-li sang per la cella
allí, baix d’un butacó.
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Raimunda es fica a engrunsar-lo
per vore si alivio troba,
mentres, Toni ja fart, diu:
—“Qui bé estiga, que no es moga!”
Quant vingué la segon nit,
no féu parlar el xiquet.
Ara que antes de gitar-lo
se begué un litro de llet!
Toni, a les tres del matí
nota l’esquena banyà,
i tenint mal pensament
lo que pensava, acertà.
I algo enfadat, diu: —“Raimunda,
este xiquet, m’ha arreglat.
No dius que ja dia, “pipi”?
Pués si ho diu, s’ho ha callat.
—“Alça’t i trau-me la roba,
perquè estic arremullat.
Tot lo que va beure anit,
damunt de mí ho ha amollat.”
Quant ja se féu fadrinet
els fea molt de patir,
travessures i maldats.
En paraules, no es pot dir.
Toni, se’l endugué un dia
a vore el planter d’arrós,
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i un moment que es descuidà
lo que li féu, va ser gros;
veia botar granotetes
i no se pogué aguantar.
Se tirà igual que un pato
p’a poder-les agarrar.
Miren si féu desacato
i es fartà de fanguejar,
que Toni, a l’endemà
l’hagué de resembrar.
Dimats Sant, que eren les maces,
pel poble anava descalç,
pegant a tot braç maçaes
allí, on hi havien cristals.
Raimunda, al saber-ho plora,
i li ho digué a una veïna,
que li costà pagar danys
i li dugué la roïna.
Sempre anava solt pel poble.
Sols pensant en actes mals;
desinquetant a les dones
i també als municipals.
Un dia, estava en casa
molt quetet i molt formal
i jugant s’entretenia
per allí dins del corral;
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Se senten revolar gallines,
Raimunda, diu: —“Ai Senyor!”
i veu que estava xuplant-se
tots els ous del ponedor.
I el disgust més gran va ser
el que tingueren un dia.
Menos mal que ho va tirar.
Pués nada, que es va empinar
la botella de lejia.
Un dia es va presentar
a aclarir, lo que era de dret;
era el pare natural
que venia a pel xiquet.
Raimunda, plorant li dia:
—“Hala, se l’endú criat.
Si vol donar-li carrera
és sabut i espavilat.”
—“Vostés, sé que ho sentiran
perquè clar, l’han educat.”
I sinse aguardar a raons
contesta Toni, enfadat:
—“Mos ha fet molt de parlar;
i li hem donat bon principi.
Mos ha fet desinquetar
però no hem pogut lograr
el que demanara pipi.”
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I tots els que presenciaren
quant el xiquet se n’anà,
uns a atres, tots se dien:
—“Ja se n’ha anat la tronà!”
Raimunda, plorà un poquet,
i donant un gran sospir
molt trista i apesarà
al seu Toni, li va dir:
—“Mira, aixina no estem bé.
Jo mire que és nostra dreta;
antes de que se fem vells
podem traure una xiqueta.”
—“Si me tornes a dur crios
ací, s’armarà un porrat.
No tinc ganes de més lios,
ni de dormir amerat.
Qui tinga fills, que se’ls crie;
vullc dur aixuta la roba.
I saps què vols que et diga?
Qui bé estiga, que no es moga!”
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Se queda p’a vestir sants
Una xica va adquirir
de Deu lo que més agrà;
salut, moltes condicions
i ademés, guapa i templà.
Entre totes destacà
ha segut des de xiqueta;
d’apodo i en gran renom
li díen, la Violeta.
Són ventatges, que les xiques
totes solen desitjar
perquè així, és més fàcil
un xic poder alcançar.
Esta xica no apreciava
tots els dons que ella tenia.
L’ànsia que moltes senten,
és lo que ella no sentia,
pués sols demanava a Déu
que la salve de locura.
Que ella pensava morir
siguent bona, neta i pura.
Un xic li anava al costat.
Per prudència l’aguantava.
En parlar-li d’amorio
la conversació tallava.
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A medida que ella entrava
en edat de festejar
un sinfí de pretensions
va tindre que despreciar.
Mirant aquells acomodos
les amigues l’envejaven
i quant s’apartaven d’ella,
de ràbia, la criticaven;
mentres a elles, intranquil·les,
ningun nóvio anava,
l’atra, era tot al revés,
uns bons partits rebutjava.
P’a evitar, en el passeig
al mig sempre se ficava.
De dur un xic al costat
evitar-ho procurava.
Quant es vol de veritat
se busquen les ocasions.
Sempre es troba un moment
p’a demanar relacions.
Quantes ne van molt soltetes.
No es cansen de passetjar.
Per córrer més, no s’avança
en l’assunt de festejar.
Hi ha una ditxo vell que ara i sempre,
la que vol si que el comprén:
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“No ham d’oblidar que el bon panyo
dins de la caixa, se ven.”
El cas de la Violeta
eixemple mos ha donat,
que sinse ser corrillera
a molts xics ha despreciat.
Cada u que n’apartava
un revol que hi havia.
Comenten les males llengües....
qui serà, el que ella volia.
Que a’ vorem lo que ella espera.
Que si fulano és bon xic,
i a lo millor és que vol
a sutano que és més ric.
Mentres ella està en casa,
de ningú saber res vol;
la porten de boca en boca
criticant-la en gran revol.
I hasta lien i relien
un sinfí de micapans,
i en tono burló, li diuen:
“Se queda p’a vestir sants!”
Un dia, li diu sa mare:
—“Mira, atén esta raó,
en el poble molt se parla,
pués ja saps per a on vaig jo.
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Sé que als millors xics del poble
has dit que no, clar i ras;
i una cosa tinc que dir-te,
que quant voldràs, no podràs.”
—“Mare, també vosté pensa
la vida mortificar-me?
Pués mire, li faig saber
que jo no pense casar-me.”
Pués mos faltava saber
que el més ric d’aquell poblat
la rondeja i vol lograr-la,
i en raó s’ha enamorat.
Ni les finques, ni el seu cotxe.
Ni el seu renom pot lograr
collir esta Violeta
i presentar-la en l’altar.
El personal se remou
i se parla ja de massa:
—“Veges que s’haurà cregut?”,
li diuen per allà a on passa.
Despreciant este acomodo
pués ja no la salven mans.
Podem dir a tota veu que:
—“Se queda p’a vestir sants!”
I la pobra de sa mare
que prou sofriment tenia,
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d’una dona relaixera
estes paraules sentia:
—“Ta filla, què és lo que vol?”
I li diu en falses rises:
—“El nóvio, l’hauran de dur
al seu gust, des de Manises”.
—“Mira, al revés de la teua.
Que en amors està dejuna.
A tots va comprometent
i ningú li diu ni pruna.”
Después s’encontrà en un atra
i també la fa parar.
I li diu: —“ Ai, què acomodo
ta filla deixà escapar!
Un xic ric i en el seu cotxe
per a dur-la a passejar;
viuria com una reina
i bon bolsillo p’a gastar!”
—“Tú, domés dius que té cotxe,
i ademés que és un ricatxo.
Però no te s’ha ocurrit
de dir-me que és un borratxo;
que va sempre juerga en juerga
a deshora de la nit...
quantes voltes, entre dos,
l’han de gitar en lo llit!
243

Obra completa i - Poesia

Sols desitgeu que ma filla
tinga un pecat que porgar.
P’a que es riga tot el poble,
ella que haja de plorar.
No olvides que és... Violeta.
Si de Déu manat està
passant sentiran l’aroma
però no se collirà.
Ni els cotxes, ni les fortunes
lograran els seus encants....
No vol despullar borratxos.
Se queda... P’a vestir sants!
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Tot pel ditxós temporal
Filomena i Baltasara,
a les dos vaig encontrar
contant-se la mar de coses
que a les dos solen passar.
—“Quin micapà, Filomena;
açò se posa molt mal.
No sé on anem a fer cap.
Tot pel ditxós temporal.
Jo, me gite i no m’adorc.
Tinc el cap com un capsal.
En ma casa, ja fa un mes
que no m’ha entrat un jornal.
Un dia que amanegué
de sol i es varen llogar,
va caure una ramasà
i se’n varen entornar.
El meu home, que en buscar
la pesseta s’espavila
un dia va anar a vore
si agafava alguna anguila.
Xica, i me va vindre a casa
que es banyà tota la roba.
Ai que alegria agarrí,
me’n dugué més d’una arroba!
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Me’n vaig a que feren bando
pensant eixir-me’n d’apuros.
Jo dic, pareix una broma
i me valen dalt de cent duros.
Jo esperava bona venda
perquè açò abellix quant plou.
Fent el picadillo dia:
—“Hui sé que en menjarem prou.”
Jo allí tota afaenà,
i el primer que veig entrar
era un senyor de València
que el pregó bé va escoltar.
Me pren el nom i apellidos,
no te cregues que em va errar;
me se’n dugué les anguiles
después em va denunciar.
Sobre vindre tot banyat
i gastar l’impertinència,
vàrem pagar la denúncia
per pescar sinse llicència.
Si no ho vols aixina, ho tires.
Vejes per a on te la ventiles.
Creu-me que sinse tastar-les
em feren mal les anguiles.
Canvie i a fer rebollons.
Tres que en dugué els vaig fregir;
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eren d’eixos venenosos,
i casi es vam morir.
En estes coses que mos passen,
no hi ha res bo, tot és mal.
Tot prevé de lo mateix.
Tot pel ditxós temporal.
Va un dia a plegar vaquetes,
i me’n dugué quatre-centes.
Contenta m’asome al sac
i me veig que eren pudentes...
Mira, creu-me Filomena,
ja no sé ni què inventar
p’a que guanyen algun duro
i este estret poder passar.
Canvie a fer llatuetes
pegant per l’horta esvarons,
ve, i quant tire a netejar-les,
veig que tot eren citrons.
I si xilles, eres mala.
Jo ja no ho puc soportar.
Presenta el menjar en taula
però de jornals, ni hablar.
Ara, el meu major festeja
i dir-te més, ja no cal:
no té atra cosa en el cap
més que el regal de Nadal.
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Vol que li duga cistella
i un rellonge de pulsera.
Jo quant eixe testo toca
me fique feta una fiera.
Vol que en la cistella fique
fiambres de lo millor.
M’ha dit que no vol fer riure;
jo, entre mi, dic: —“Ai Senyor!,
si va encenent-me la sang
s’agravarà més l’assunt,
perquè agarraré una rama
i li la trencaré damunt”.
Els dumenges vol deu duros,
en lo que els gasta, ell ho sap,
jo domés sé que el dilluns,
damunt, no li’n queda cap.
Me diuen moltes cosetes
que el saber-ho me malogra,
p’al cine paga l’entrà
de la nóvia i de la sogra.
Mentres dura la funció,
no és que t’estiga enganyant,
entre caramels i endredros
passen la nit rossegant.
Mentres elles llepolegen
jo ho passe de lo més mal.
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Per si es poc lo que tenim
mos faltava el temporal.”
—“Tu te queixes, Baltasara?
De seguir l’oratge aixina
vaig a arreglar-me els paper
i m’embarque a l’Argentina.
Ja veus, jo m’encontre viuda;
des que vaig enviudar
lo poquet que tinc de terra
ja saps que ho he de llogar.
Els jornals tots per amunt,
les collites per avall
i de tanta humitat i aigua
ja tinc en casa bon ball.
Me s’ha assolat la pallissa.
No tinc allí res que entendre!
I per a més dolor de cap
tinc la taronja per vendre.
Ja veus quina friolera,
i les pitjors afliccions
són què, des de la frontera
estan remitint vagons.
Ara tinc el carxofar.
Les carxofes dins, podrint-se
i de tota esta humitat
està el carxofar morint-se.
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Dos-centes mates d’endívia
m’ha pillat tota nugà.
Vaig ahir, tota estacant-me
i veig que podrida està.
Pués ma casa, jo la tinc,
que jo volguera que em veres:
en el cuarto que jo dorc
el tinc tot ple de goteres.
Pués tot és girar-me amunt
i no sé on ficar el llit,
canviant-lo d’un lloc a un atre
me passe tota la nit.
Si me gite cara amunt
cauen gotes a la cella.
I si em gite de costat
me cauen dins de l’orella.
Mentres vinga neta i pura
encara no m’apure jo.
Lo que tinc por que me caiga
una teula o algepsó.
Em costa cuinar en llenya
i la tinc banyà ja tota.
I per acabar-ho d’arreglar
petròlio no en tinc ni gota.
Mira si he cremat papers
que conte m’ha donat jo,
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que he cremat hasta els recibos
de llum i contribució.
Sobre tindre algun trosset
jo m’estire hasta les grenyes
Nada, m’hauré d’apuntar
p’a la Navidad i Reyes.
Con que mira si les dos
tenim damunt poc de mal.
Tot prevé de lo mateix.
Tot pel ditxós temporal.”
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Lo primer és lo primer
Festejava Victorina
en el cèlebre Roquet.
Ella era de Montesa,
ell era d’atre poblet.
Pobles míseros de monte,
a on la vida és molt queta.
Anava i venia a peu.
Pués no tenia ni deu
ni molt menos bicicleta.
Cansant-se de fer passejos,
un dia li parlà clar,
i diu: —“Mira, Victorina,
jo em canse de passejar.
Anar i vindre a pateta
me resulta pesaet.
Lo que ham de fer és casar-se.”
—“Lo que tu vullgues, Roquet.”
Pensen que fóra la boda
el quinze de joliol.
Un mes que molts s’amodorren
perquè fa molt fort el sol.
I Victorina a son pare
la notícia fa saber.
I ell contesta: —“En joliol?
Xica, aguardeu-se a febrer!”
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—“Mire pare. Ell està a soles
i es cansa de camejar.
Si li diguem que no,
tal volta me pot deixar.”
—“Pués jo t’ho dia xiqueta,
pels gastos. Per què ha de ser?”
Pues farem lo que podrem.
Lo primer, és lo primer.”
Tot és perquè allí, la moda
és que els homes molt bé s’ho passen.
Nada menos que les dones,
ho paguen tot quant se casen.
Mira tu si a les pobretes
els costa car el marit.
Después de moblar la casa,
també paguen el convit.
Quantes al sentir açò,
se senyaran fent carasses!,
i diran: —“Per casar-me jo
moblaria quatre cases!”
Ja Victorina se’n va
diguent-ho pel veïnat.
I de que ella va a casar-se
tot el poble s’ha enterat.
Com el padrí de Roquet,
ja fa anys que se morí,
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ell pagat, li diu al sogre:
—“Vosté, serà el meu padrí.”
Victorina té madrastra,
i no els exagere res.
Pués nada, sinse mentir-los
te cent sis quilos de pes.
I s’ha ficat en el cap
de que vol ser la padrina.
I gojosa vol lluïr
la teja i la mantellina.
Com la fetxa s’aproxima,
ja en la modista han parlat.
Com la madrastra és tan grossa,
la xica els ha contestat:
—“Mire, compre’s una faixa
de força. I li tinc que dir:
Si vol presumir de tipo,
eixe dia ha de sofrir.”
El dia que anà de proves,
un poquet la va apretar.
I diu: —“Afanye’s modista,
que no puc ni respirar!”
—“Pués el dia de la nóvia
ha d’anar més apretà.
S’ha d’amagar eixa panxa.
P’a que estiga ben templà!”
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Ja per fi, arriba la vespra.
És un dia dels més mals.
Unes arreglant els mobles.
Atres matant animals.
La modista ve en los trages,
i en el cuarto està arreglant;
perquè en vore’ls, les curioses
totes estan esperant.
Roquet vingué de matí.
Per lo civil se casà.
Después en ca la novia,
aplacerat armosà.
Después, li diu Victorina:
—“ Ens havies d’ajudar.
S’han de portar les maderes
per a la taula arreglar”.
—“Mira pués. Arreglar taules!
Eixa faena tinc jo.
M’en vaig perquè esta vesprà
tinc que vore una saó.
I en presses i corregudes,
Roquet per fi se n’anà.
I li va dir Victorina:
—“Hala pués. Hasta demà.”
Ja ha arribat aquella fetxa.
La del quinze de joliol.
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A les quatre del matí
hi havía allí mal revol.
Nóvia i padrina, llavant-se.
No era menos el padrí.
Atres fent el xocolate.
Que atropoll hi havia allí!
La modista a la padrina
a vestir-la mamprengué.
I li diu tota assustà:
—“Ai senyor. Que panxa té!”
—“Jo pensava que la faixa
me la ficava lo raer.”
—“La faixa primer que tot.
Lo primer, és lo primer.”
—“Tantes hores apretà,
em previndrà algun agóbio.
Me l’havia de ficar
quant vegen entrar al nóvio.”
I quant li apretà la faixa,
bramava igual que els vedells.
Pués té por que per la boca
li se n’isquen els budells.
S’assenta en una poltrona.
Pués ni dreta pot estar.
I li diu la modista: —“Alce’s.
La bata la va a arrugar!”
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La nóvia ja està a punt,
i no és menut l’encisam.
Nada menos que ficaren
dins d’un llibrell d’aigua el ram.
I quant tiren a donar-li’l
ningú conte s’ha donat,
d’un suc vert que gotejava.
La bata se la embrutà.
Diu la modista: —“Si el ram
s’agarra lo raeret!
Ademés no tingueu pressa.
Si encà no ha vingut Roquet.”
—“Ai senyor! —diu la padrina—
jo no puc estar de peu!
Això que li varem dir
que estiguera ací a les deu.”
Pués està que tira xispes,
i en tota raó, el padrí.
Li ve estreta una sabata
i es queixa del dit gorrí.
Tot el dolç està en la taula.
Totes les mosques rodant.
Havien set o huit dones
totes a una,aventant.
La que ha fet el xocolate,
fa rato que està marmolant.
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Com té por que se socarre
fa un hora que està menejant.
Sentiren tocar les dotze
i el personal desinquet.
La nóvia no pot eixir.
Pués falta vindre Roquet.
Venen dos acoliquets
diguent: —“Això costa poc!
Mosatros tenim manat
de que fem el raer toc.
Saben que el senyor vicari,
més bo que ell no hi ha ningú.
Però també han de mirar
que el pobret està en dejú.”
I la madrastra suant,
diu encesa de moïna:
—“Me crec que no ho mane Déu
que jo torne a ser padrina!”
A la nóvia, les pintures,
de la suor li xorraven.
Li cauen per l’escot,
pareix que la degollaven.
I les dones esperant
pel carrer i la plaça
i dien: —“Vorem quant ix
la nóvia de dins de casa!”
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Però ja per fi el padrí,
cansat de tant d’esperar
es dirigix a ca Roquet
per si algo ha pogut passar.
I li diu a una veïna,
—“Vosté no ha vist a Roquet?”
—“En la lligona i dinar
l’he vist passar matinet.”
I en un campet que tenia,
allí per fi, el va trobar.
Res de cuentos ni mentires,
estava rascant dacsar.
I li va dir: —“ Xè, poc home.
Sí que mos has arreglat!”
I pregunta en tot el lleu:
—“A on va vosté, tan mudat?”.
—“Allí el capellà esperant-se,
La meua filla mudà.
I la pobreta padrina,
ella s’ho sap com està.
Les mosques rodant el dolç.
Les dones allí aventant.
Esperant que isca la nóvia
i tu mira, ací rascant.”
—“Vaja i lleve’s eixa roba.
De vore’l estic suat.
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Quí pensa en tanta calor
anar tan enjaquetat?
Jo no sé qui els corre tant
p’a armar tota eixa bugà.
Total p’a què? P’a casar-se?
Igual té hui que demà.
Lo que me digué mon pare,
recordar-ho me malcora.
Me va dir que es casà tard
i encà va arribar hora.
Lo precís és la saó.
Jo ací tinc el què fer.
I sap què vol que li diga:
Lo primer, és lo primer!”
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Me’n vaig que em crida Espanya
En l’any hi han unes fetxes
d’alegria i de pesar.
Són les que els xavals se’n van
al servici militar.
Jo dic que són d’alegria,
pués ditxós el que se’n va.
Senyal que té juventut
i que s’encontra bo i sà.
Bé comenten els ancians,
sinse humor, ni energia,
i u exclama: —“Per anar, jo
no sé lo que donaria!”
Però també hi han pesars.
De tot es toca en la vida.
El cor dur tot s’entendrix
al moment de despedida.
Un acte vaig presenciar,
d’u que se despedia,
i al que el seu pare, afligit,
estes paraules li dia:
—“Adiós fill, un deute et crida!
L’obligació te s’endú.
De tu, mana la patria,
jo, ja no mane de tu.
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T’encontraré molt de menos
perquè des de xicotet,
no t’he perdut mai de vista.
Sempre, t’he tingut propet.
D’esta casa, que és la nostra,
anant-se’n tu, se’n va el rem.
Sentirem la teua ausència.
Que a soletes se quedem!
Ahir, contemplí nostra horta
i estava desconsolà,
també pareix que ella sàpia
que el que la cuida, se’n va;
pareix que les plantes diguen,
a veueta molt callà:
Se’n va aquell que mos cuidava!
Ara, qui mos cuidarà?
Si les plantes estan tristes,
per que l’amo s’ha ausentat,
què direm de mi, ton pare,
que és el que t’ha criat?”
I donant-li un fort abraç,
li diu,quant la vista s’empanya:
—“Adiós fill! Ves a pagar
lo que li deus a nostra Espanya!”
Falta dir-li adiós, la mare,
que està en el quarto plorant.
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I ocultant la seua pena
li diu quant l’està abraçant:
—“Mai creïa que arribava
esta hora tan amargà.
Tin ànimo i energia,
la mare orgullosa està.
Dic amarga per que pense
que ten vas del meu costat.
A la mare no és que li pese
que vas a ser soldat,
lo que sent és que faltarà
la teua ajuda a ton pare,
i que no podré sentir
quant cridant me dies, mare!
De xicotet, en la cuna,
jo sufria quant ploraves.
De major també patia
si en vindre a casa tardaves.
La mare, orgullosa està.
Que un fill garbós ha criat
p’a servir a nostra pàtria,
que és de tot, lo més sagrat.
De que sigues bon patriota,
això la mare, vulguera.
Pensa que tens atra mare.
Eixa és nostra bandera.
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I si respetes a ella,
seràs un bon militar.
Quant regresses llicenciat,
jo, te tornaré a abraçar.
Sàpies fill, que no te’n vas
a ninguna terra estranya.”
I el fill diu, donant-li un bes:
—“Me’n vaig, que me crida Espanya!”
Mentres la mare es queda,
hasta de llunt, contemplant-lo,
està la nòvia impacient,
que fa rato està esperant-lo,
i al entrar dins de casa,
en la maleta en la mà,
ella el mira en gran pesar
i ell diu, xocant-li la mà:
—“Més que de pressa me’n vaig.
Poques coses podem dir-se.
El tren no espera a ningú.
Ai! Que trist és despedir-se”.
Ella li penja en el coll
un regal que a gust li dóna,
una medalla en la imatge
que allí tenen per patrona;
i en les llàgrimes caiguent,
li diu molt apesarà:
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—“Tin-li molta devoció.
Ella te protegirà!
No tindràs mals pensaments
si li reses tots els dies.
És ella qui et lliurarà
de les males companyies.
Pensa quant estigues llunt,
que tens paraula donà,
pués saps que ací et deixes
una xica enamorà.
Una xica que te vol,
que per tu se desespera.
Una que te donà un sí,
i per a casar-se t’espera.
Ansiaré les teus cartes,
seran elles les recaderes.
Són elles les que diran
si és que me vols de veres.
Està sonant la campana.
El tren ja se està acostant.
Veste’n i no faces tard,
la pàtria, te està cridant.”
—“Jo, me’n vaig a on van els homes.
En això saps els que vullc dir....
antes de traicionar-te
preferiria morir.
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Jo no podré tindre el goig
de vore’t cada moment,
però sí cada minut
te tindré en el pensament.
L’ausentar-me de tu,
ja ho pots compendre, és precís,
pensem que hi haurà alegria
quant puga vindre en permís.
I quant jo regresse a casa,
del servici llicenciat,
que feliç me sentiré
de vore’m al teu costat.
L’amor que he ficat en tu
és molt fiel i no t’enganya.
Adiós, que me estan cridant.
Me’n vaig que em crida Espanya!”
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Me’n vaig a Massamagrell
Se dedicava al recrio,
Benjamina, la rajà,
i mos dia l’atre dia,
que a ella, molt bé li va.
Ja té un fill festejaor,
ella jove, va enviudar,
sinse apoio de ningú
mai li ha faltat p’a menjar;
pués se recria pollets
i en tites llocaes fica,
i sabent-se-la albitrar,
és pobra, però viu rica.
Els dimats, el cistellot
és el seu precís tifell,
si li dius, —“A on vas?”, contesta:
—“Me’n vaig a Massamagrell.”
De gallines, que hermosura!,
però tot li s’ha acabat,
contant-nos lo que li passa,
la pobreta, hasta ha plorat.
Les coses han canviat.
De tot, toquem en la vida,
li va entrar la mortaldat
i ens diu que està aburrida,
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pués va comprar un pollastre,
un poc més que regalat.
La ditxosa baratura
li va dur una maldat.
Ella que el comprà p’a gall,
per traure raça d’ell...
I a totes dia pagà:
—“Raça com esta no hi ha.
P’a mercats, Massamagrell!”
Domés el tirà al corral,
se’l veu que se cau gitat.
Ella pensa de moment,
si serà d’anar nugat.
Com li se morà la cresta,
ella diu: —“Ja he fet jo l’erro.”
I eixa mateixa vesprà,
a les sis, li va fer l’enterro.
Li contagià les gallines,
i totes agarraren aquell mal.
En menos de quatre dies
li quedà net el corral.
—“Ai fill!” va dir per la nit,
però a tot açò plorant,
—“Tinc els dits tots dormits,
tot el dia estic pelant;
vint ne tinc en la nevera.”
—“Però, mare. Que diu!”
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—“Demà a fregir i a les gerres.
i tenim p’a tot l’estiu.”
—“No crie ja més gallines
i fuigca d’eixos perills.
Agarre i crega’m a mi,
hi ha més negoci en conills.”
—“Pués mira fill, vaig a creure’t.
Agarraré el teu consell.”
Li diu el dimats venint:
—“Me’n vaig a Massamagrell.”
De tot els més baratets
ne va comprar vint-i-nou.
I venint, li va dir a una:
—“Ai pobrets, no han mamat prou.”
Ella diu: —“Estan grossets.”
contestà Virgínia Prats.
—“Ai per massa, Benjamina.
No veus que estan entripats?
El tirar-los al corral,
creume a mi, i això n’ho intentes.
Si vols que es curen del fetge,
porta-los tots, a Cofrentes.”
Hui que se’n moria u.
Demà que se’n morien dos.
Els pobrets se despediren
però sinse dir adiós.
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Li diu al fill: —“Estic encesa!
Com quant està cremant-se un castell.
Ai, que roïna m’ha dut,
el ditxós Massamagrell!
Entre malalts de fetge i fel
si que hi ha bon repertori.
No diré que allò és l’infern,
però que sí el purgatori.
No torne més a eixe poble!,
i ho faré aixina xiquillo.
Tinc quimera que hasta jo,
he arreplegat el moquillo.”
—“Mire mare, tranquilise’s;
del poble res té que dir.
Li dic: les seues paraules
em senten igual que un tir.
Del poble que tan mal parla,
jo volguera ser fill d’ell,
pués jo sóc feliç quant dia:
—“Me’n vaig a Massamagrell!”
Vosté, s’ha buscat les penes,
i per això està indignà.
El tratar en animals
no du molt bon resultat.
D’infern ni purgatori
no té res Massamagrell,
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creurà que té el cel en vida
si agarra el meu consell:
Deixe’s estar de mercats
i mala sang no farà.
S’assenta en el bar Rodrigo
i ja me contestarà.
Vorà com allí està bé
i el seu cor se sent tranquil;
quant saborege el café
i la cervesa del barril.
I si va allí a sovintet,
vorà com li eixirà el brillo.
Els pollastres que allí hi han,
eixos, no tenen moquillo.
Allí té sépia a la plantxa.
El servici és esmerat.
Allí hi ha molt a on triar
i no la van a enganyar;
Pués allò no és el mercat
i dit per tot foraster,
tant de Madrid, com de Vigo,
que u se sent satisfet.
Sols disponga d’un ratet
p’a estar en el bar Rodrigo.
És un poble que es concentren,
tots els de l’alrededor,
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perquè reina l’harmonia
i se viu en bon humor
Es destaca en la provincia,
perquè és un poble castís.
Podem dir: Massamagrell,
el que perteneix a ell,
pot sentir-se molt feliç.
Tocant la part de les xiques,
Ai mare!, no vullc parlar,
que ditxós me sentiria
si allí em poguera casar.
Són xiques que en les miraes,
deixen sembrat el voler.
Si una mirà t’han pegat
te deixen embelesat.
Això olvidar no pot ser.
Eixe poble, jo li dic,
que ensamai puc olvidar.
Jo me sent el més feliç
sols divise el campanar.
No parle mal d’eixe poble,
i agarre el meu consell.
La meua felicitat
és quant dic il·lusionat:
—“Me’n vaig a Massamagrell!”
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No aguaites al finestró
Perfectes en esta vida
poquets se’n poden contar.
Dels que tenen molts defectes,
d’això, molt, sol abundar.
N’hi han de moltes maneres
que en bons ulls hem de mirar
pués un dels més indecents,
sol ser el d’escudrinyar.
D’este mal pateix Jacinta,
la que viu en el cantó.
Se passa les hores mortes
aguaitant al finestró.
De matí, domés alçar-se
ja no té atre quefer,
Mentres escudrinyar qui passa
amunt i avall pel carrer.
Sinse llavar-se la cara
i fet el monyo un aranyer,
vore qui passa i qui torna.
Eixe és tot el seu quefer.
Sa mare xilla cridant-la,
creguent-se que està gità.
I aguaitant al finestró,
ja fà dos hores que està.
273

Obra completa i - Poesia

Baixa; se desdejuna;
s’arregla en un rampuixó
i fugint, al mateix puesto
i a la mateixa cançó.
—“Jacinta!, li diu sa mare.
Baixa, si has de baixar!
Arreglat i agarra el bolso
per que has d’anar a comprar!”
Des de l’escala, li diu:
—“Puge! Fa una hora que estic mirant.
La Pelona i la Cristina
allí estan les dos xarrant.
I estan parlant d’Abelardo.
Li pelen hasta la pell.
Ai! Que roïns! Quanta enveja!
Li ho tinc que contar a ell!”
Ara ve la Llambrisiera,
més forta que el tren exprés.
Ara s’ha parat en elles....
Ai! Quant xarraran les tres!”
—“Jacinta, creu-me i baixa,
que crec que xille en raó.
I creu-me en lo que te dic:
No aguaites al finestró!”
Anà al mercat i vingué,
aixina, més que volant.
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Quant entra en casa, diu: —“Mare!
Encara estan les tres xarrant!
De la nòvia de Bajoca,
crec que estaven parlant.”
—“L’escurà la tens en la pica.
Con que ves ja començant!”
—“Quina pressa té esta dona!
P’a escurar, encà és matí!”
Ajupix el cap, puja dalt....
i al puesto que tengo allí.
Torna a cridar per l’escala:
—“Ara, se’n va Ambrósio a l’horta.
Nada menos que les deu ben tocades!
Ah! I ni ferramentes porta.
Pués sí que farà faena.
A la nòvia li ho vullc dir.
Ai! Quant enganyen els xics!
Això són hores d’eixir?”
—“Jacinta, creu-me i baixa
que estàs cridant l’atenció!
Què diran els que te vegen
aguaitant al finestró?”
—“Sap qui ha passat?
Feliciano. M’ha pegat
una mirà i s’ha rist.
Que me voldrà?
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Ja ve el de l’aigua d’Assuébar,
traga la bombona.”
—“Baixa i trau-li-la tu.
No sigues tan comodona!”
—“D’ací divise el terrat
de Candelària Ferriols.
Ai, Mare! Puge i vorà
quina negror de llançols!
Presumix molt de curiosa.
Poc s’ha cansat de llavar.
Forats, jo no sé els que té.
Estan tots p’apedaçar.
Ai, quina nuvolà ve
i l’aire de llevant mou.
Mira, ja estan caiguent gotes.
Vaja i diga-li que plou!
Segur que no estarà en casa.
Eixa estarà passejant-se.
Candelària, la del Puerto,
la roba la té banyant-se.”
—“Si jo puge, baixaràs!
T’ocupes del veïnat
i no penses que la teua
la tens també en el terrat.”
I aixina passava el dia,
aguaitant al finestró.
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I quant es fea de nit,
la mateixeta cançó.
Lo que era i lo que no era,
mig poble el duia liat.
Quant no estava en el finestró,
és que estava en el jusgat.
Un dia a poqueta nit,
se veu a u passejant
per la porta de sa casa,
que a la nòvia està esperant...
com allí s’estacionaren,
Santo Dios si ho va liar.
Va confondre cols per bledes
i pel poble ho va enramar.
A l’atra nit, al mateix puesto,
els nóvios fan la parà.
I apenes veuen que aguaita,
ell, li tira rajolà.
Li va pegar en el nas.
Que de pressa se’n baixava!
Bramava igual que un bou.
Creïem que es desangrava!
Li’l va rasurar per complet.
Diu ella: —“Quina mala pata!
Ja no em diran Jacinta,
ara em diran la Xata!”
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Diu sa mare disgustà:
—“Prediquí i no has obeït!
Ja t’ho has vist pels teus ulls.
Lo que has sembrat, has collit!
Ves i mirat a l’espill
i voràs si és friolera.
Pués tot el que t’ha passat
ha sigut per farolera!
Si hagueres estat a on toca,
bé llavant o bé cosint...
A tots trobes algún defecte
i tu en tens més de vint.
Que si fulana és mandranga.
Que els xics d’ella no fan cas.
Vorem qui te vol a tu...
Faltava no tindre nas!
En tant que t’he predicat,
res de tu he pogut conseguir jo.
Recorda’t quant et dia:
—“No aguaites al finestró!”
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P’a viure uns, atres tenen que morir
—“Buenas tardes, Tio Blai!
Pareix que està pensatiu?”
—“Sí que tens raó, xiqueta.
Crec que me sobra motius.”
—“És que no s’encontra bé?”
—“La causa de lo que em passa,
no guarda ningun secret.
Està a la vista de tots.
Ho saben grans i xiquets.
Tu saps que una carretera
no fà molt es projectà;
hi han molts projectes que moren,
éste no mor, avant va.
Tinc un hort, que no en tinc atre;
que mon pare el va plantar
per a la meua vellea
tindre jo un bon passar.
Cada dia el visitava,
de matí o de vespraeta.
Allí tenia el sustento,
pués no en tinc atre, xiqueta;
i un dia, vaig i em veig
que està medint un senyor.
D’una nova carretera,
ja se sentien rumors;
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i mirant les mides presses,
el rumors eren certers;
en lo que marquen els senyals
se salven tres tarongers.
Em quedava una esperança,
que és la que m’aconhortà,
pense i dins de mi, jo dia:
—“a saber quant se farà!”
I un dia me ve l’avís
de que he d’anar a cobrar,
a enfrentar-me en qui me crida,
nada menos que a firmar;
a firmar que estic d’acuerdo
per a que puguen matar
a qui em donava alegria,
a qui em donava a menjar.
Después tornava a l’hortet.
Ja poc el vaig abonar
i era felíç contemplant-lo
i mirant-lo plenet d’azahar;
i un dia, pare l’oït,
i sent en la ràdio anunciar
que el que volguera la nyenya,
que l’anara a arreplegar.
Jo, no puc arreplegar-la.
Eixa pena, és de les grans.
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Perguí al saber-ho la força,
i ja no tinc tacto en les mans.
De criar un taronger
molt costa, ho sap tot naixcut.
I d’arrancar-lo segons diuen,
sols ha costat ni un minut.
Si algú em crussava l’hort,
creu-t’ho que me molestava.
Pensava que eixes pataes
a l’hortet perjudicava;
i ara he tingut que firmar
aunque de pena em muiga.
Lo que antes era un sagrat,
pués ja queda autorisat.
per a passar el que vullga.
Jo sé que no passaré
a de presenciar tal calvari;
jo me n’aniré, xiqueta
pac amunt, al cementeri.”
—“Perquè plora, Tio Blai?
—“Perquè no ho puc resistir.”
—“Ham de pensar una cosa.
P’a viure uns, atres tenen que morir.
Pense en la carretera
quants la vida estan perdent,
pués no passa ningún dia
que no hi haja un accident.
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És veritat que molt costa
de criar un taronger.
Però girem-se al raere,
més costa criar un ser.
Fent la nova carretera,
l’abre, sent les ferides.
També tenim que pensar
que salvarà moltes vides;
en els dinés que ha cobrat,
pot comprar atre campet,
i dins de cinc o sis anys
ja pot vore un atre hortet.
També li prendrà carinyo
quant el vaja a visitar
i li tornarà l’alegria
quant el veja ple d’azahar;
i tal volta serà ell
el que més li pot donar.
Tota la pena que té,
ell, li la farà olvidar;
i en el conhort que li dona,
i en tot açò li vullc dir
que ante tot hem de pensar,
p’a viure uns, atres tenen que morir.
Dóna llàstima, ja ho sé,
vore tant d’abre arrancat;
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però més llàstima dóna
vore un home destrossat.
Els tarongers, van i vénen,
aunque costen de criar.
Mosatros també costem
i també se’ n’ham d’anar.
Els nostres antepassats,
també a nostra horta anaven.
I s’ho deixaren tot,
pués ells, també se n’anaren.
Vosté ha sentit el recao
de que l’hort han arrancat,
pués pense al dir-li a una mare
que té un fill atropellat.
Vosté, en la seua memòria
també du gravat un sello.
Segons tinc entés, son pare
també va morir d’atropello.”
—“Eixe recuerdo me frena.
És ell el que me conhorta.
És ell el que em fa oblidar
la destrosses de nostra horta.
Si fent noves carreteres
el perill, ha de fugir,
aunque ferit, també dic:
P’a viure uns, atres tenen que morir!”
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Per fi se casem demà!
Ahir, mos dia Peret
content, també apesarat:
—“Hi ha que vore —dia ell—
vint anys que pronte han passat!
Puc dir que set anys tenia
quant mon pare va exclamar:
—“Vaig a plantar anouers,
p’a quant t’hages de casar!”
Jo, inocent, dic: —“Anouers?
Això és lo que em vol donar?”
Jo no sabia en el fi
que ell els anava a plantar.
I em respon, apesarat:
—“El pare, ho vol tot p’a tu.
Eres l’únic hereu.
Saps que no tinc a ningú.
Quant sigues fadrí i te cases,
les coses canviaran.
Tu, entraràs en nova vida;
els aanouers moriran.”
I quant passaren vint anys,
una nit, el pare anà
a la casa de la nóvia
a demanar-li la mà.
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I a l’endemà, diu el fill:
—“Hui, quins són els meus quefers?”
Contesta el pare: —“T’en vas
a arrancar els anouers.
Tan bona sombra que feien!
Tant que han costat de criar!
Quin huit faran en el camp!
Pensant-ho em dóna pesar.”
—“Si es que de criar costaren,
els contes estaven certers,
més has costat tu, pués tens
set anys més que els anouers.
I si feien bona sombra
i aquella sombra se’n va,
pués jo sols tinc que la teua
i dins de poc, se n’anirà.
I si en el camp faran huit,
això el pare ho sap massa.
Pensa quant et cases tu
el huit que faràs en casa.
Sé que dolen arrancar-los
per ser els més grans del rogle;
el pare és que vol que tingues
els millors mobles del poble.”
Peret, pués com de costum,
content se’n va a festejar,
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s’encontra en Rogélio i Cèlia
que li diuen, fent-lo parar:
—“Peret, t’hauràs enterat
que nostra fetxa ha arribat!
Tenim que comunicar-t’ho,
per fi, se casem demà!”
L’encuentro que ha tengut,
a la nóvia sol contar
dient-li ple d’il·lusió:
—“Jo, no els pare d’envejar.
La nostra fetxa és un any;
lo que encara ham d’esperar.
Aunque se festege a gust
també cansa el festejar.
Set anys! Pareix l’atre dia;
sempre venint i tornant.
P’a lograr lo que se vol,
Quant a u li està costant!
Que ditxosos són els nóvios
que la fetxa els ha arribat!
És la que riguent-se diuen:
Per fi, se casem demà!”
I la nóvia li contesta,
a lo que sol escoltar:
—“Te queixes d’anar i vindre?
Ai, de la que ha d’esperar!
286

Per fi se casem demà!

Les mentides a les nóvies
pronte se les sabeu tramar;
sempre hau d’arreglar faenes.
Tot excuses p’arrear.
“M’en vaig” —digueu adormint-se—
que tinc que matinejar!”
I después s’espavileu,
anat-se’n direcció al bar.
I tot lo que festejant
esteu nobles i cumplits,
al poc temps que s’hau casat,
ja veniu pegant xillits.
Si festejant bé, tropesses
passejant per lo carrer,
“Què t’has fet?”, penós pregunta;
més complacient no pot ser.
Si tropesses de casà,
aunque t’hages fet molt mal,
diu deixan-te abandonà,
“A on miraves, animal?”
Be dia Tona la Maula,
que onze anys festejà:
—“Creu-me, en tant que’l coneixia,
pués encà me la pegà!
De fadrí s’alçava a l’alba,
quant enganyen els marits!,
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pués ara s’alça a les deu
después de pegar deu crits.
Durant la lluna de mel
tot és un riu d’il·lusions.
Ja s’acabat eixe mes,
s’han acabat els torrons!
Si et fiques en el teu puesto
i els cantes la veritat
te diuen: —“Si fóra ara,
no m’hagueres aganxat!”
I entre ratos bons i mals
una fetxa s’acosta,
pués ja pensem que fa un any,
que es va demanar la mà.
Ja parlem d’amonestar-se;
dels convidats que han de ser.
Els mobles ja estan a punt;
tot a base de anouer.
Ja ha arribat aquella fetxa
en la que ens hem de casar.
El trage ja està exposat.
Ell diu joiós a l’entrar:
—“Que guapa estaràs demà,
anant direcció a l’altar!
Alçant ben alta la cara
perquè duràs un ram d’azahar.”
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I despedint-se a la porta,
estos dos enamorats
diuen: —“Sols queda una nit
que estarem ja separats!”
I estant la lluna en tot ple,
miren els dos cara el cel.
—“És eixa, diuen els dos,
la nostra lluna de mel!”
Donant-li la bona nit,
li diu agarrant-li la mà:
—“Tot arriba en esta vida.
Per fi, se casem demà!”
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Per la vora en farem prou
Les pluges en primavera
tornen loco a quantsevol.
Les plantacions les mareja;
sols és bo p’al caragol.
Toni, ve tot enfadat
i diu quant ve del melonar:
—“Ai, Teresa! Que roïna!
Tot me se l’han menjat!”
—“Ara que dius dels caragols,
el menjar-me’n m’embelesa.
Una nit havíem d’anar
a replegar-ne a l’encesa.”
—“Mira tu quin pensament,
ara a tu te s’ha ocurrit?
Caus molts bacs en pleno dia.
Pués que seria de nit?
—“P’a què estan els carbureros?”
—“Però, a qui li s’ocurrix.
Mira estàs loca Teresa.
Reuma crònica a les cames
i vol anar a l’encesa.”
—“No hem d’anar per dins les sèquies.
Ni xafar el terreno tou.
Anírem a un carxofar.
Per la vora en farem prou.”
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Una vesprà, un poc va ploure
i sopant li diu al marit:
—“Quants ni hauran passejant-se.
Mira que fa bona nit!
De pensar els que hi hauran...
Mira ja estic sofocà.
Si anàrem, en una horeta
faríem caragolà.
Pués no és per que no t’agraen
quant en guise algunes nits...
Ja saps que a gust que sopes
disfrutes xuplant-te els dits.
—“Mira no saps el que dius.
Parlant lies el soroll.
Si no vaig és perquè tinc por
de que em caigues dins d’un roll.”
—“Mira, això tot són excuses,
o millor dit, una mania,
pués ja saps que el carburero
fa una llum que ni de dia.”
Ella, ja se ria a soles
quant el seu home li ha dit.
—“No t’apures, Tereseta,
anirem demà la nit.”
De carburero i carbur;
de tot se va preparar,
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pués de pensar en l’encesa,
no s’ho podia acabar.
A l’endemà, domés sopen,
diu ficant-se el davantal:
—“Jo portaré el carburero,
tu agarraràs el pual.”
Feia una fosca de por.
I quant ja en l’horta ells estan,
ella diu tota assustà:
—“Mira, quin bulto més gran!
Toni, això pareix un home!;
Ja voràs com mos seguirà!
Li tenies que dir algo,
sinó no se n’anirà.”
I Toni, en doble por que ella,
diu xillant: —“Eh, dónde va?”
I Teresa, tremolant-se, dia:
—“Toni. No se’n va!”
Com se’n tenia que anar
ni defensar-se com els fieros,
si era un ninot ben plantat
que el ficà Ximo, el mellat,
per a fer por als vileros?
Al saber-ho, va dir ella:
—“Xè, jo m’havia assustat!
Jo, no sé això p’a què ho fiquen?”
—“Xica, p’a cuidar del blat!”
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Diguent i fent, m’entropessa
i cau gità dins d’un clot.
—“A on miraves?!” ,va dir Toni.
—“Tota la culpa, el ninot!”
Encenen el carburero
per no anar ja entropessant;
ella va davant fent llum,
Toni en el pual plegant.
—“Mira, Teresa, dos moros!”
—“Ai. Què m’acabes de dir?
Deixa els caragols i anem-se’n
que mos pegaran un tir!”
—“Xica, no me faces riure.
Confundixes naps per cols.
No són moros de Melilla!,
Són moros, però caragols!”
—“No em nomenes res d’hòmens
perquè t’abandonaré!
Entre el ninot i ara els moros,
tinc un susto que p’a què.”
—“ Quin caragol va pel blat!
Xè, té més cuernos que un bou.”
—“Dins del blat, Toni, no entres.
Per la vora en farem prou!”
Molt a prop d’ells hi havia un hort
a on estaven uns xiquets
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entretinguts en un cop
agafant els pardalets
Un diu xillant: —“Eixos dos!
Agarreu-los que se’n van!”
I li diu Teresa al marit:
—“Ai, Toni. Què prop estan!
P’a què voldran agarrar-nos?
Mare dels Desamparats!”
I per dins d’un carxofar,
els dos corren escapats.
Ell va correguent davant;
ella va darrere un tros.
Com no sap ni per a on va,
va caure tota gità
al mig d’un planter d’arròs.
Com xillant demana auxili,
el marit se va assustar.
Al sentir-la, aquells de l’hort,
allí es varen presentar.
Un pregunta: —“Santa dona.
Sap com està d’estacà?”
—“Ai, xiquets. Es que fugia
correguent tota assustà.
Al divisar-nos la llum
es veu que seguint-nos van.
I mos han dit: —“Alerta! Eixos dos!
Que mos se se n’aniran!”
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—“Si això ho hem dit mosatros.
Que som cinc o sis xiquets.
Si no els dèiem a vostés.
Els deiem als pardalets.”
—“Ai, per culpa dels vileros,
ja tinc bon micapà.
Primer caiguí pel ninot,
i ara ací estic, estacà.
Deixeu els animalets;
vileros i verderols!”
I Toni, dia indignat:
—“I tu, deixa els caragols!”
I entre quatre la tragueren,
plena de fang del planter;
I ella diu: —“ Per a la reuma,
açò, gens bo té que ser.”
De moment se nuvolà
i una bona aigueta que plou.
Diu Toni: —“Anem per la vora.
Per la vora en farem prou!”
A penes arribà a casa,
de dalt a baix es rentà;
del llum del carburero,
anava tota fumà.
Se giten. De matinà,
ella es va desvetlar
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i l’ensomit que tingué
al marit, li’l va contar.
—“Mira, Toni. He ensomiat
que els moros me perseguien;
i els cristians, en branca en mà,
en favor meu combatien.
Entre moros i cristians,
l’horta invadida està,
però tu per no agarrar-los
no feres caragolà.”
—“Tu saps jo, què he ensomiat?,
que plena de fang tu venies
i que agarrant-te de mi,
per por a esbarar, me dies:
—“Anem per la part de fora!
Anem a pressa que plou!
No anem pel mig. Per la vora.
Per la vora en farem prou!”
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Tots a defecte ham d’eixir
A Neleta li parlà,
Remígio el de l’alqueria.
Sa mare quant s’enterà,
estes paraules li dia:
—“Un consell vaig a donar-te
que te durà al bon camí.
És cosa que jo dec dir-te
antes que dones el sí.
Eixe xic té bona planta.
Les raons les té molt bones,
pues té tot lo interessant.
És lo que volem les dones.
Si en ell te cases xiqueta,
te passarà lo siguient:
procura que el sol no calfe,
i que no faça ponent.
Este xic té eixe defecte.
Tot el poble està enterat.
Si ponent fa quatre dies,
els quatre els passa gitat.
Con que ves donant-te conte.
Quin panorama xiqueta!
P’a saber si va a jornal,
antes mira la veleta.”
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—“Déu mos guarde! El personal
quant en calumniar s’encega,
li diuen tot lo que volen
en el xaval que la pega.
I de lo que estem parlant,
sap lo que li tinc que dir?:
Perfectes no som ningú.
Tots, a defecte ham d’eixir!”
D’allí a poc que festejaven,
com no li fallava ni un dia,
ella una nit l’esperava.
Ja era tard i no venia.
I sa mare que la mira
indignà i molt impacient,
li va dir: —“ Com ha de vindre?
No veus que hui fa ponent?”
Vingué un dia que es casaren,
i ella que pagà se’l mira.
Li diu un dia a sa mare:
—“Lo del ponent és mentira!”
Remígio, va anar un dia
llogat a segar forment.
A les dèu, se’n torna a casa
però més que correguent.
Se va tancar en un quarto,
a on roïdo no se sent.
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Neleta negant-ho encara,
pregunta inocentament.
—“Remígio, t’encontres mal?”
I contesta mig pansit:
—“No me fa mal res, xiqueta.
Porta’m el menjar al llit.”
Ella sent que en el carrer
el personal va diguent:
—“Però xica, estàs mirant?!
Pues ha mogut mal ponent!”
I entonces, Neleta diu:
—“La Verge Pura m’empare!”
I pensativa exclamà:
—“Raó tenia ma mare!”
De nit va anar a buscar-lo
l’amo que el va llogar.
I a la muller li pregunta,
el perquè no anà a segar.
I quant ella li ho pregunta,
ell contesta violent:
—“Xica, dis-li que aniré
quant pare de fer ponent!”
Quants matins li dia: —“Alça’t!”,
la pobra de la Neleta,
i ell dia: —“Quin aire fa?!
Veges, mira la veleta!”
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Que hi ha molta blanca en l’horta,
tots els homes van diguent,
se salvaran les collites
si va seguint el ponent.
Neleta que sent açò,
diu en tono desinquet:
—“Pues si va seguint este aire,
a mi m’arregla el paquet.
Serà molt sa p’a les collites,
p’a cebes, cols i encisams.
Però lo que em toca a mi.
Domés me porta que fam.
Tres dies el tinc en casa
i el jornal està perdent.
Mira si estic arreglà
en este ditxós ponent.
Ahí el tinc, tot arropit.
En el quarto, arrinconat.
No gosa assomar el nas.
Mira si està horrorisat!
Jo, sols mire la veleta.
Passe les hores mirant
esperant que canvie l’aire
i respire de llevant.
Si serà acovardament
o es que serà mania.
300

Tots a defecte ham d’eixir

Si fera tot l’any ponent,
ell de casa no eixiria.
Lo que resulta xistós,
és que sobre estar tancat
menja més que si va a l’horta,
i sempre està desmaiat.”
La que està sentint açò,
sinse res de discutir,
li diu: —“Pacència Neleta!
Tots, a defecte ham d’eixir.”
En quant veren a Remígio
dret a casa correguent.
Dien els homes en l’horta:
—“Ja fa l’aire de ponent!”
Una amiga de Neleta
que fa un any que es va casar,
de lo que li passa en l’home
tot li ho se ficà a contar.
—“Xiqueta, al casar-me en Toni,
crec que la pata fiquí.
Em porta més que de cap.
Té reuma en el dit gorrí.
Diu que si fa l’aire humit,
la reuma li va aumentant.
Lo que més li perjudica
és l’aire de llevant.
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Enseguida perd la gana.”
—“ I tu te queixes, Leonor?
No t’apures. Menos gasto.
Encara hi ha qui està pitxor.”
—“Ai. Pitxor que jo, Neleta?!”
Jo lo meu és lo que sent.
Solament a Déu demane
aire sec. D’ahí el ponent.”
—“Mira, no ho demanes molt,
que no ho podrem resistir.
Això em falta a mi. Ponent.
P’acabar-me d’anllestir.
Xè, Remígio! —diu cridant-lo—
ha vingut Ximo Paià.
T’espera en el Bar Picaio.
Vol llogar-te p’a demà.
La veleta ha canviat.
No està igual que este matí.
Fa un hora feia llebeig,
ara està fent tortosí.”
Le germana de Neleta
ve de l’horta despeà,
i li diu: —“Ai, quant t’enveje!
Vinc de lo més cansà!
Tinc un marit molt heretge.
Matinet ja me fa alçar.
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Me fa anar en ell a l’horta.
Ai, quant me fa treballar!
Tu, mira, estàs a la sombra;
al menos no et pega el sol.”
—“Cada u dins de sa casa,
sap a on penja el seu cresol.
Tu te queixes del teu home
que te fa tant de sofrir.
Atres s’ho passen pitjor.
Lo que és que no ho volen dir.
Cada una dins de casa
lo que se passa, ella ho sap.
Saps lo que és?: Quant festegem
defectes no en trobem cap.
I el que no en té un, en té quatre.
Tu saps què diu Soledat?:
—“Deguem d’aguantar-ho tot.
Gràcies a que s’ham casat.”
La que més i la que menos
tenen molt que retenyir.
I saps què vols que te diga?,
Tots, a defecte ham d’eixir.”
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Una paella a lo loco
De lo que féu Constantino,
els diré un poquet domés,
li diuen “todo lo sabe”,
però és perquè no sap res.
Se las da de cuiner
i diu que res li ve de nou.
I en dir-los, res de mentires,
no sap ni fregir un ou.
Servint, va estar de ranxero,
diu que com ell no n’hi han dos,
com faria un dia el ranxo
que va anar al calabós.
Feu huevos a la italiana
i se ficà en bon regat.
Es feren les cinc de la vesprà
i ningú havia dinat.
Tots els soldats reclamant,
per que estaven desmaiats
i después dóna l’excusa
que els ous estaven pollats.
Quant va anar el coronel,
s’armar allí bona jarana.
Entonces li va donar
“los huevos a la italiana”.
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Quant tirà vista a la cuina,
quantes corfes d’ou, sant Roc!,
però les clares i iemes,
bollint se les menjà el foc.
El conduiren dos guardies,
en un estat molt nerviós
i se va tirar tres mesos
tancat en el calabós.
Después quant el llicenciaren,
a tots anava contant
que els mandos al despedir-se
tots se quedaren plorant.
S’enteraren com guisava
i anaren al coronel
a dir-li que els el deixara
p’a guisar en un hotel.
Ell, els contestà: —“Impossible.
Van vostés equivocats.
Des de que el tinc de ranxero
que estan grossos els soldats!”
Pués mentirós, era un fardo.
Tot ho contava al revés.
Diu que p’a guisar com ell,
en el món, no n’hi han tres.
Al sentir açò els amics,
pronte varen acordar:
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—“Xe, demà anem de paella.
Constantino, tu a guisar!”
i ell donant-se-les de listo
de pronte va contestar:
—“Demà sabreu a on arribe.
Que a gust aneu a dinar!”
U li diu: —“Compra la carn.
Volem molles, poquets ossos.
D’arrós no en carregues molt
que siguen casi tot, trossos.”
La primera al nom de Déu,
açò els dic sinse exagerar,
els va comprar un conill
que cinc quilos va pesar.
El va comprar en el poble,
este conill de gran pes.
Li va dir la que li’l va vendre:
—“El tinc tres anys i un mes!”
La que el va tindre antes que esta,
era una dona de Torrent.
Com el va tindre quatre anys
i al vendre’l li entrà sentiment.
Mos contava esta senyora
que ella ja el va comprar
d’una granja que hi havia
molt propet de Campanar.
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Per cert, l’amo d’allí
és don Isidre Casanys.
Ell apesarat, digué
que el vendre’l li dolgué
perquè el va tindre cinc anys.
I si anem traguent contes,
res, mos eixiria tot al revés.
Este conill era un crimen
que no cobrara la vejés.
Pensaren fer la paella
en Puçol, prop de la mar,
p’a tindre bon apetit,
la base és primer nadar.
Constantino s’arromanga
i degolla el conill primer,
i li ajudà a averiguar-lo
un amic que és carnisser.
—“Si no ho vera, no ho creurira.
Si açò pareix un cabrit!
I té traça de ser jove!
Este en l’aulor del foc, cuit.”
Mentres ell va preparant-ho,
els demés se’n van a nadar.
Tots li diuen lo mateix:
—“Volem ben pronte el dinar!
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Ja saps que no hem armosat.
No se t’olvide lo dit,
a tall de traure el caldero,
véns, i ens pegues un crit.”
Se posa a fregir la carn
en una calor que sua.
Com se creu que era tendreta
la frig deixant-la mig crua.
De moment, aboca l’aigua
i està fent foc en gran goig.
I diu: —“Però ara que pense,
no li he ficat el piverroig!”
en el banc n’hi han dos paquets,
u de sucre i u de sal,
de tot lo que estic contant-los
a dir mentires, no val;
tira grapat al paquet
i al caldero el va tirar
i después en la cullera,
el caldo va a tastar.
I diu ell: —“Encara està dolç.”
Tot el paquet va abocar!
Al moment torna a tastar-lo
i dolç el tornà a trobar.
Destapa l’atre paquet
i diu: —“Santo Cristo d’Albal!
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Açò sí que és empastrà!
He ficat sucre en conte de sal!”
De moment posa l’arrós
i com poc de caldo hi ha,
a penes va alçar el bull,
pués pronte se l’empapà.
Comença a afegir aigua.
No sap ni lo que se fà...
i diu tot atrotinat:
—“Me s’ha oblidat el safrà.”
Ja fa aulor de socarrat
i el conflicte era prou gros.
I exclama mentres el tasta:
—“Ai, que dur està l’arrós!”
No pot afegir més aigua.
Ja tot són dificultats.
Com no cap dins del caldero,
l’arrós, cau pels costats.
El micapà està ja clar.
Lo que està errat, està errat.
P’a un caldero de dos quilos,
en ficà tres i un grapat.
Llevà els ferros i en les brases,
p’a que no es gele el deixà.
Va cridar als que nadaven
i mentres la taula parà.
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I apenes senten l’avís,
tots venen apresurats,
i li diuen: —“Ai Constantino,
venim tots desmaiats.”
I quant s’assenten en taula
i l’arrós varen tastar,
estava tan dolç i dur
que ningú volgué dinar.
Tiren a agarrar els trossos,
i en les dents tot és apretar.
Estava de dura i crua
com acabà de matar.
A la gosa del Carrero,
p’a menjar la estan cridant.
Ni volgué l’arrós, ni els trossos,
això que estava criant...
Li varen cantar les tres-centes.
Tot a base d’un bon mate.
Pués aplacaren la fam
menjant-se el pa en xocolate.
Un amic li diu: —“Constantino,
eres un cuiner famós.
Per algo ja tens contaes
les vigues del calabós.
Si no te deixes el guisos,
conste que t’ho diu Marcelo,
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que la vida acabaràs
en la carcel del Modelo.
Els “huevos a la italiana”
te feren prendre un sofoco.
A la de hui li direm:
Una paella a lo loco.”
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Una pesseta, un llibret
En un poblet de la serra
a on l’ambient no existia,
un matrimoni d’ancians
en aquell poble vivia.
Lo que vaig a contar-los
és de l’any vint-i-tres;
temps que no se coneixia
el cobro de la vejés.
Entonces, tots ho sabem,
que el personal, de pobrea,
al contar damunt molts anys
era trista la vellea.
Esta parella d’ancians
ho passaven molt estret;
ell era molt popular...
tots li deien l’abuelet;
era de tots els veïns,
lo que es diu... l’alegria
i tenia molta afició
a escriure poesia;
poesies que agradaven
a tot el que les sentia;
i sentint els ditxaratxos
tot el mon a gust es ria.
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El pobre anava a captar
tocant a l’anella dia
esta quartilla en verset
que tot viviente sabia:
—“Obri la porta xiqueta
i escolta esta cançó.
Dona’m una limonesta
i molt agraït et quedaré jo.”
Com era tan humorista,
al poble conquistà;
uns li donaven un xavo,
atres un trosset de pa.
Sempre tenia demandes
p’a traure algunes cançons;
que si versos p’a la nóvia
i atres, felicitacions.
Pensant en guanyar quatre duros,
va pensar este abüelet...
l’arxiu de poesies
les impresà en un llibret.
Gastà tot lo que no tenia.
Ho sacrificà tot el pobret,
per a deixar en el poble
un record l’abüelet.
El pobre ja estava fart
de peticions. Tots els dies
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anaven a molestar-lo
en còpies de poesies.
Quants, no li dien ni “gràcies”.
Pués igual grans que xiquets,
—“Que llàstima! —tots li dien—
Tenia que fer llibrets!,
i tindríem un record,
perquè és cosa de guardar,
pués en quant falte vosté,
els versos s’han d’acabar.”
I quant els llibres tingué,
de casa en casa anava el pobret,
diguent a totes les dones:
—“Una pesseta, un llibret!”
—“Ui! Que car!” li dien totes;
no volien saber res.
No volien poesies
perquè costaven dinés.
L’oir-les gratuïto
a tots solia agradar,
tant poc que era un pesseta
i no la volien gastar.
El pobre abuelo, va vore
despreci no mereixcut;
despreciaren el seu mèrit
a on ell havia nascut,
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i a tots els pobles de prop,
allí se n’anà a buscar
qui li comprara llibrets
p’a el deute que féu pagar.
Allí anava de casa en casa;
fent propaganda el pobret,
diguent a totes les dones:
—“Una pesseta, un llibret!”
I al llegir les poesies
que l’abuelet va editar,
en tota la Baronia
se va fer molt popular.
A tots els del seu poble
els donà bones lliçons;
p’a quedar bé en els de fora
va fer vàries edicions.
És cert el ditxo que diu
esta veritat tant neta,
la que de sobra sabem,
que “nadie en su tierra es profeta”.
Gràcies als forasters
bon rincò va arreplegar;
l’abuelet, d’allí a poc,
el tiraren tots a faltar;
deixant-li a la seua viuda,
podem dir, un tros de pa.
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No li’l donaren els del poble;
de fora l’arreplegà.
Quant en el punt del silenci,
l’abuelet ja descansava,
del poble anaven en cola...
tot ser el llibret buscava.
Tots volien un record.
El pagar ja no els dolia;
ja tots volien llegir
el llibret de poesia.
La pobra viuda plorant,
mirant d’ell la mala sort,
els va dir: —“Ara veniu?
Ara, que el pobre s’ha mort?”
el que en el mèrit creuïa
del poble ser apreciat,
i entre tots el fracassareu
en tant que el cap se ha calfat.
Ell que per als seus veïns
sempre disponible ha estat.
Ha escrit moltes poesies
i ensamai res ha cobrat,
venent a preus econòmics,
cregué menjar el pobret,
i el seu valor rebutjàreu
i hasta al sentir s’assustàreu:
—“Una pesseta, un llibret!”
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El recuerdo que voleu
el tinc jo dins d’un rincó
i els del poble no el tindreu
aunque em doneu un milló.
Tots són de fora els que tenen
un record de l’abuelet;
total per una misèria...
Una pesseta, un llibret.
Aixina ha passat a sàbios:
no apreciant el seu talent,
quant ja mor de desenganys,
pensant que li han causat danys,
li fan un gran monument.
És en vida quant s’atén
la faena preferida.
És al contrari, al ferit
li fan més gran la ferida.
Ara, veniu els del poble,
recordant tots que algun dia,
quant a tots acontentà.
que sols per un tros de pa
vos fera una poesia;
i ara voleu un recuerdo
del popular abuelet?
D’ell se sentíeu ferits
perquè dia pegant crits:
—“Una pesseta, un llibret!”
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Unes vénen i atres van
De l’any passat un relat,
mos el contà ahir, Neleta;
el seu fill diu que era baix
el anar en bicicleta.
De que fulano va en cotxe.
De que va en moto, Romeu.
Lo que jo li dia: —“Ton pàre,
tota la vida va a peu!”
Pensà comprar-se una Avespa,
pués d’un jornal no pot ser.
Jo li dic: —“L’únic mig,
és anar a un avesper”.
Un trosset tenim de terra,
i para ja de contar.
Pensà fer-se per son conte
l’any passat melonar.
Dels melons, lo que trauria
pensava el desig complir.
Son pare per no sentir-lo,
mira, li ho va consentir.
Jo li dia: —“En los melons
no ne tindràs prou, xiquet!
Nada menos una vespa!
Això, costa hui un piquet.”
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digué de fer-lo primerenc,
lo que es cull pronte, se val,
i fent-los del pinyonet
me pot valdre un dineral.
La primera al nom de Déu.
Als tres dies que el plantarem
va i se veu que els caragols
la mitat li se’l menjaren.
Ve a casa tot enfadat.
En sentir-lo hi ha prou festa,
i jo li vaig dir indignà:
—“Vorem per a on ve la Avespa!”
El que tenia el camp al costat,
no volgué tant alvançar.
Buscant planta més silvestre
va plantar carabassar.
El meu fill li se burlava
i repetia estes frases:
—“Més valdrà un meló dels meus
que totes les carabasses!”
Un dia, me’n vaig al camp
i em veig els melonets quallant.
Quantes flors, totes groguetes,
hi havien allí esclatant;
i vaig vore milers d’avespes
que eixien del melonar
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i se crussaven en atres
des d’allí el carabassar.
Xica, que glòria donava
quant buscant la mel estan!
Del camp del costat al nostre
unes vénen i atres van.
Jo, li ho contava al meu home
lo que les avespes fan,
i em diu: —“Faran un mesclao;
i cosa bona no duran!”
—“Calla! Si els animalets
van i vénen en recel.
En la flor dels melonets
es veu que deixen la mel.
I els melons del pinyonet,
que això en el mercat, no es troba,
la ventaja que tindrem
és que els podrem vendre a prova.
El xic diu que el melonar,
p’a fer molts melons, se presta.
Pensa que li sobrarà
per a comprar-se una Avespa.”
Nela, li diu al marit
quant allí en el camp estan:
—“Mira. Mira tu, Juano!
Unes vénen i atres van!”
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Una que anava i venia
del camí se desvià
i en la punteta del nas,
a la pobra, li picà;
i ella, queixant-se va dir:
—“Ja m’has fotut, mala sorra!”
Ai, que nas li va fer!
Àngel del cel, que casporra!
I rient-se aplacerat
li va dir el seu Joan:
—“Mira, mira les avespes.
Unes vénen i atres van!”
El primeret que colliren,
al metge li’l va regalar.
Nela veu a la fadrina
i li pregunta: —“Què, els ha agradat?”
—“Senyora Nela, el tiràrem!”
—“Però, què me dius, Colasa?”
—“No feia gust de meló,
feia gust de carabassa!”
—“Ai, que disgust tinc, xiqueta!
Què haurà dit el senyoret?
Mira, pareix que no ho crega.
Si és llavor del pinyonet.”
Al comunicar-ho en casa,
li contesta el seu Joan:
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—“Enrecordat quant em dies
unes vénen i atres van..”
Dels viatgets que elles feien,
ara, ha eixit la realitat;
de les flors de carabassa
els melons s’han empeltat.
I Neleta al seu veï,
li diu quant se’l va encontrar:
—“Ens ha dut una roïna,
al plantar carabassar!”
Li diu quant melons collia
al corredor que és Quiquet:
—“Xè, jo tinc melons p’a vendre,
però són del pinyonet.”
Matilde en vol tres dotzenes,
però els vol p’a regalar.
Encara va ser prou lista
i de moment, no li’ls va pagar;
i Quiquet té una demanda,
de huit dotzenes o deu;
pués com són p’a una fonda
diu que els cobrarà a bon preu.
I la muller d’un fiscal,
de la llavor s’ha enterat,
i també quatre-cents quilos,
a casa, se n’ha emportat.
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Com van venent els melons
i ningú de tots protesta,
contenta, li diu al seu fill:
—“Encara et compraràs la Avespa!
Ne tinc venuts cent dotzenes.
Quiquet no mos va enganyar.
Diu que és gent de bona paga
i en quant antes a cobrar.”
Se’n va l’ama de la fonda,
un dia molt desinqueta,
preguntant pel veïnat
per la casa a on viu Neleta.
Li va dir: —“Mire, jo vinc
a que no me vinga en traces.
Pués voste, en ves de melons
mos ha venut carabasses;
i com hem vist que al tastar-los
no poden clavar les dents....
Ens ha dut vosté una roïna!,
m’ha quedat sinse clients!
Vinga pronte a pels melons!,
però no aguarde a demà;
i ara, vaig a donar conte
i li costarà anar tancà.”
Va la muller del fiscal,
i li conta lo que li passa;
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i li du en un paperet,
pepites de carabassa.
Li ha dit: —“Mire, mi marido
no la quiere perdonar,
y me ha dicho: que esta broma,
muy cara le va a costar!”
Ai! Quantes dones, en cola,
entraven allí i eixien.
Les d’allí del veïnat
sentien que fort discutien.
El fill, innocent, diu: —“Mare,
sap que el dia quinze és festa?
Pués si ha cobrat els melons,
jo vullc presumir de Avespa.”
—“Xè, mira calla’t d’una!
Te dic que no em molestes.
Per creure’t a tu, voràs,
lo que duran les avespes!”
Per la nit, va una veïna
i pregunta: —“Què passa ací?
Unes entren i atres ixen,
per la vesprà i pel matí!”
I Joano, li contesta:
—“Pués dones que també fan
lo mateix que les avespes...
Unes vénen i atres van!”
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Vaig a casar-me, Roquet!
Baltasaret, el barquero,
que ja no és un xavalet;
si li dies de casar-se
se ficava desinquet.
Ni li feia goig Virtudes,
ni Maria, ni Pepa, ni Rosa;
sempre dia lo mateix:
—“Si es mantingueren de brossa...
Hui, una dona està molt cara,
i ara més; les de hui en dia
necessiten mig jornal
sols p’a la peluqueria.
Vestir a base de nylon;
menjar de lo milloret;
i saps què vols que te diga,
que no me case, Roquet!
Mobla de nou una casa,
i ho volen de lo millor:
prepara dos dormitoris,
i ademés, l’aparaor.
Ara la moda és almuerzo.
Tant si tens com si no tens.
Caus mal sols de pensar
que els convidats són tres-cents.
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Después viatge de nóvios;
tin el bolsillo amanit
perquè faràs el ridícul
si no la dus a Madrid.
Pués tu massa pots comprendre
que això, un pobre no ho soporta.
Això si después no diu:
—“Podem rodar per Mallorca.”
Después si ve la cigüenya,
arromangat un camal.
Pués tot això, no pot ser,
soportar-ho d’un jornal.
Jo, mira, tots el dumenges
a València solc anar;
bé al Russafa o a l’Apolo,
l’assunt és disfrutar.
Ninguna corda me lliga;
si m’en vaig a alguna part
no tinc ningú que me diga
si vinc pronte o si vinc tard.”
—“Mira, agarra el meu consell
i creu-me Baltasaret;
Qui molt corre, pronte para!,
atén a l’amic Roquet.
Tens a mantindre dona,
i és una equivocació;
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pués pots creure que la meua
està guanyant més que jo.
Tinc el menjar sempre a punt,
renta i cus, pués tot ho enten;
i encara sol fer velaes
treballant a l’almasent.
Tinc dos xiquetes molt guapes,
que Déu a mi me donà;
són elles una esperança
per al dia de demà.
No vols mantindre una dona?
I el gasto t’està assustant?
En viatges i funcions
molt més t’estàs malgastant.
Dinés que s’emporta el vent,
o millor dit, el dimoni.
No t’assusta el mal camí
i tens por al matrimoni.
Tant que t’agrà viatjar!,
fa molt poc que m’ho has dit,
i en companyia tan bona
fuges gastar en la dona
p’a dur-la a vore Madrid.
Com no saps lo que és amor
no pots tindre en ell recel.
Ni te pots imaginar
lo que és la lluna de mel.
327

Obra completa i - Poesia

Si el desvio que tu portes
te pareix felicitat,
Què seria si te veres
una dona al teu costat?
Quin goig més gran quant pregunta
en tota amabilitat,
quant te veu vindre de l’horta
i te diu: —“Estàs cansat?”
Si tu veres quant em peguen
les xiquetes un beset,
se cert que después diries:
—“Vaig a casar-me, Roquet!”
Tot l’amor que tu compres,
que te costa molts dinés;
no és amor, és una farsa;
Olvidau i valdrà més.
L’amor més valedero
i el que du felicitat,
és el que se firma en l’iglésia;
lo mateix que en el jusgat.
Amor que si plores, plora;
amor que si cantes, riu
pués pensa que els pardalets,
sobre ser animalets,
també pensen fer un niu.”
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—“Xè, Roquet. Això és de veres
tot lo que me estàs contant?
Això serà un cel en vida.
Què jo estaré ensomiant?
Jo, que quant arribe a casa
sols m’espera que el goset,
i de vore que me mira,
ja m’encontre satisfet.
Jo que acarície el gatet
i els done hasta el menjar meu.
Què faria si me vera
en els braços un fill meu?
Jo, que als animals
tot els ho he consentit.
Quantes voltes he contat
vint conills, tots baix del llit!
Els deixe el corral aubert
p’a que puguen passejar-se.
La cabra dins de dispensa,
té la mania en gitar-se.
També tenen el costum,
tres titos i una gallina
d’ajocar-se en les cadires
en el racó de la cuina.
Allà quant clareja el dia,
de dormir m’ha despedit;
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la gallina cacareja,
i els titos, fent el polit.
Pareix ma casa un estable.
Viure aixina, no hi ha dret;
I per totes estes coses,
Vaig a casar-me, Roquet!
Quina xica m’aconselles?”
—“Res de rica. Una viudeta
que ja fa més de dos anys
que la tens per tu, loqueta.
Tu saps quí és? Caritat.
Con que ves. Fiat de traces.
Casa pròpia. Ben moblà,
i en taronja de tres classes.
De dinés està arreglà.
Ho sé perquè m’ho ha dit.
Con que veges si podràs
fer el viatge a Madrid.
Ha tingut molts pretenents
i a cap de tots n’ha volgut.
Me confessà en gran secret,
que si es casa, serà en tu.”
—“Xe, Roc. En tan amic teu i
tot això t’has callat?
Si ho hagueres dit més pronte,
ja podria ser casat.
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Esta nit vaig a parlar-li,
l’ànimo ja el tinc fet.
Ara si que jo te dic,
Vaig a casar-me, Roquet!”
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Yo también soy español
Hem de mirar en bons ulls
que hi ha de tot en Espanya.
Pobles rics en la marina
i de pobrets en la montanya.
El que naix en terres riques,
podem dir-li afortunat.
El que naix en terres pobres
de pobrea està rodat.
Pobles míseros de montanya,
a on treballen nit i dia.
Jornals tots de poc de preu.
No hi han dinés ni alegria.
A on abunda la sequera
ni se canta, ni se riu.
Sols abunda el mal humor
i en gran pobrea es conviu.
Terres que no tenen riu.
Terres que l’aigua no banya.
I si no plou, no se cull.
són els pobles que té Espanya.
I tots els que allí han naixcut,
no han segut afortunats,
pués d’a on està la riquea,
ells s’encontren alluntats.
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Quants n’hi han que s’han deixat,
lo més trist, que és l’hogar.
I en la manta al coll se’n van
sinse saber a on pegar.
I com saben que en València,
faena n’hi ha abundant,
vénen en gran alegria
perquè treball van buscant.
I al contemplar nostra horta,
s’aubrin els seus esperits,
i diuen en gran alegria:
—“Ací, els pobrets, són rics!”
En València se treballa,
però en València també se viu,
i és perquè la seua terra
se veu regada pel seu riu.
Una veu pareix que cride
al que ací ve a treballar,
diguent-li que ací hi ha faena.
I a on hi ha faena n’hi ha menjar.
Però un dia, en un treball,
gent de molts llocs hi havia
i un espanyol escoltà
l’insult d’un valencià,
que estes paraules li dia:
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—“Ves-te’n d’ací, coreano!
Sols veniu a sembrar mals!
Sabeu a què veniu?
A llevar-nos els jornals!”
I este senyor, molt ofés
de tot lo que se sentia,
resobrant-li la raó,
estes paraules li dia:
—“Dichoso usted, que en Valencia
tuvo suerte de nacer.
Esa dicha que usted tiene,
yo, no he podido tener.
Y le digo que en Corea,
a mi, nunca me dió el sol.
Con eso quiero decirle,
yo, también soy español.
Yo no le quito jornales,
porque yo no soy ladrón.
Vamos para el mismo dueño.
Es España mi nación.
He venido aquí, a esta tierra,
a cumplir y a trabajar.
Nada malo he cometido,
no he venido a golfear.
No olvide que es lo más triste
que uno abandone su hogar.
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Que de su mujer y de sus hijos
uno se haya de alejar.
Hay un dicho que no miente,
que por cierto dice así:
—“Tierra que me vió nacer
por madre la conocí.”
Todo lo dejé. Mi pueblo,
que muy bien me conoció,
es él el que puede decirle
el porqué, aquí, vine yo.
No insulte al trabajador
que con su sudor se baña.
Mi pueblo no es de Corea,
también pertenece a España.
Póngase la mano al pecho,
si es usted buen ciudadano.
Creo yo que se ofenderá
si le llaman coreano.
Esa frase, a mi, me sienta
como un tiro al corazón,
puedo orgulloso decirle,
yo, también soy español.
Pués no creo que yo, estoy
trabajando en tierra extraña.
Yo ayudo a engrandecer
nuestra nación, que es España.
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Procure que su casa
no tenga usted que dejar.
Ni se vea sin trabajo
y durmiendo en un pajar.
Que no lo miren de lado,
siendo de família honrá.
Ni que se queden mirándole
y dicièndole: —“¿Quién será?”
Yo le perdono y le digo
que nada de confusión.
Mi nombre no es coreano,
pues me llamo Juan Ramón.
Y si visita mi pueblo
remorderá su conciencia.
Y entonces comprenderá
el porqué vine a Valencia.
Y no olvide que a los dos
nos alumbra el mismo sol.
Si usted nació aquí, en España,
Yo, también soy español!”
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Ràdio puçol
Jo mire que és de raó
commemorar esta fetxa.
Hui l’emissora es riu
com la xica quant festeja.
Tots els que ací col·laboren
la rondegen tots contents.
Pués com ja podran comprendre
no som ninguns grans talents.
Som atrevits més que savis;
nostres faltes notaran,
però crec que els radio-oients
tot mos ho dispensaran.
Pués seguirem escrivint
perquè el treballar no mos dol;
Sols quedarem agraïts
si fiquen Radio Puçol.
Des d’ací, de l’emissora
fuig la música riguent
i tota eixa melodia
va a donar-li l’alegria
a tot aquell radio-oient.
Seguix el mateix camí
perquè el vent servix de guia.
Paraules encaminaes
que fugen totes versaes
en el nom de poesia.
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Són paraules encarnaes
que escolten en tot hogar.
Són paraules que fan riure
i que també fan plorar.
Paraules que se sentiran
en pobles i en alqueries,
d’aquell que ha escrit de tot cor,
les populars poesies.
Les que es veuen transformaes
augmentant el seu valor,
quant en gràcia les recita
el nostre amic locutor.
I escrivint tot lo que puga,
si té salut seguirà,
el que es despedix de tots ,
que és... Vicent Sebastià.
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