
Assaig	  de	  càntic	  en	  el	  temple	  

Oh,	  que	  cansat	  estic	  de	  la	  meva	  
covarda,	  vella,	  tan	  salvatge	  terra,	  
i	  com	  m’agradaria	  allunyar-‐me’n,	  
nord	  enllà,	  
on	  diuen	  que	  la	  gent	  és	  neta	  
i	  noble,	  culta,	  rica,	  lliure,	  
desvetllada	  i	  feliç!	  
Aleshores,	  a	  la	  congregació,	  els	  germans	  dirien	  
desaprovant:	  “Com	  l’ocell	  que	  deixa	  el	  niu,	  
així	  l’home	  que	  se’n	  va	  del	  seu	  indret”,	  
mentre	  jo,	  ja	  ben	  lluny,	  em	  riuria	  
de	  la	  llei	  i	  de	  l’antiga	  saviesa	  
d’aquest	  meu	  àrid	  poble.	  
Però	  no	  he	  de	  seguir	  mai	  el	  meu	  somni	  
I	  em	  quedaré	  aquí	  fins	  a	  la	  mort.	  
	  
Car	  sóc	  també	  molt	  covard	  i	  salvatge	  
i	  estimo	  a	  més	  amb	  un	  
desesperat	  dolor	  
aquesta	  meva	  pobra,	  bruta,	  trista,	  dissortada	  pàtria	  
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Assaig	  de	  plagi	  a	  la	  taverna	  

Al sempre admirat  
Salvador Espriu,  
Si cal amb disculpes. 
 
 
Oh,	  que	  avingut	  estic	  amb	  la	  meva	  
petita,	  esclava,	  poc	  sortosa	  terra,	  
i	  com	  em	  recaria	  d’allunyar-‐me’n,	  
sud	  avall,	  
on	  sembla	  que	  la	  gent	  és	  bruta	  
i	  pobra,	  accidiosa,	  inculta,	  
resignada,	  insolvent!	  
Aleshores,	  a	  la	  taverna	  nova,	  els	  companys	  dirien	  
fotent-‐se’n:	  “Com	  qui	  s’agrada	  de	  la	  lletja,	  
així	  el	  lluç	  que	  pica	  un	  ham	  sense	  esquer”,	  
mentre	  jo,	  encara	  prop,	  pensaria	  
en	  les	  velles	  fretures	  i	  confiances	  
d’aquest	  meu	  tossut	  poble.	  
I,	  ja	  tot	  sospesat,	  recularia	  
per	  restar	  aquí	  fins	  a	  la	  mort.	  
Car,	  fet	  i	  fet,	  tampoc	  no	  sóc	  tan	  ase	  
i	  estimo	  a	  més	  amb	  un	  	  
irrevocable	  amor	  
aquesta	  meva	  i	  -‐nostra-‐	  
bastant	  neta,	  envejada,	  bonica	  pàtria.	  
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Assaig	  de	  botelló	  al	  polígon	  

Oh!	  Què	  begut	  estic	  en	  aquest	  desert	  
industrial,	  tan	  quadriculat	  polígon,	  
i	  com	  m’agradaria	  anar-‐me’n	  amb	  el	  carro	  
cap	  a	  Masia,	  on	  diuen	  que	  la	  gent	  són	  bestioles	  
violentes,	  drogats,	  perillosos,	  idiotes	  
ignorants	  i	  orgullosos	  de	  ser-‐ho	  [com	  jo].	  
	  
Aleshores	  al	  botelló	  
els	  meus	  compares	  dirien	  amenaçant	  amb	  la	  navalla:	  
“nO	  tEh	  ballaSh	  pÁ	  mAsiA,	  lOkOH	  
y	  áMoNosH	  TóhS	  lOs	  pRemohS	  A	  lA	  mAnSsion”,	  
mentre	  jo	  ja	  ben	  lluny	  en	  el	  Seat	  tunejat,	  em	  posaria	  
bakalao	  del	  bo	  i	  electroreggaeton	  en	  els	  sub-‐woofers	  
que	  em	  va	  deixar	  el	  Charli.	  
	  
Però	  no	  he	  d’atrevir-‐me	  mai	  a	  fer	  tal	  cosa,	  
i	  em	  quedaré	  en	  el	  polígon	  fins	  al	  coma	  etíl·∙lic	  
car	  no	  tinc	  pasta	  pa	  discoteques	  
i	  estimo	  a	  més	  d’una	  manera	  superficial	  
aquesta	  tia	  bona	  
amb	  corbes	  perfectes	  de	  la	  Jessy.	  	  


