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Una clara nit d’estiu,  
una nit clara i serena,  
jo me girava d’esquena  
esperant quedar cop piu.  
El meu son era un llarg riu,  
blau i prim com una vena,  
però Hipnos m’era esquiu. 
 
Pensaments de tota mena 
m’assaltaven el cervell.  
D’imatges un reguitzell  
totes sortien a escena.  
Una sorda cantilena  
–com si cantés un ocell–  
vaig sentir, com de sirena. 
 
Hipnos amb un cascavell  
tot ballant ‘nava i venia,  
Narcos duia xeremia  
i també duia un capell.  
Van entrar pel finestrell  
i així mentres jo em dormia,  
va aparèixer un home vell. 
 
Sou un jove que somnia  
i ara us venc a divertir.  
Escoltau, veureu –va dir–,  
llarg xerrar m’agradaria,  
jo som aquell Jo que un dia,  
fa cent anys, pels bars d’aquí  
vaig fer glosa i poesia. 
 
Sou aquell cantor –vaig dir–  
que té fama d’indolent?  
Aquell que públicament  
sempre sap a on i a qui  
replicar o referir  
una dita amb argument?  
I li surt sense patir? 
 
 

Així us ho don entenent:  
em deien Reixach alhora  
que de forma entenedora  
en Retxat, principalment.  
I Recart. Qui així diu ment!  
Som Josep Reixart i Mora,  
Mestre Manxa per la gent. 
 
Vostra “manxa” m’enamora  
dic jo, del tot revingut,  
sou àgil i sou agut,  
els mots pescau amb fitora,  
i amb manera encantadora  
parlau clar, sense un embut,  
vulgueu dar-me una penyora. 
 
Em ‘gafau desprevingut  
–diu–, penyora jo us daré,  
però abans, si molt convé,  
gosau dar-me per tribut  
prova de ser conegut.  
Després jo disposaré  
i farem cantar es puput. 
 
Vaig dir: esmentaré primer  
Acudits de mala pata,  
Sa somera embruixada,  
que n’han fet riure un xinxer.  
També us recordaré  
La fi del món, quina data!  
Quina data i quin merder! 
 
Veig que no és una bravata  
–va dir en Reixart amb finura–  
i tampoc sembla impostura...  
...’caba de passar una rata  
amb dolços de crema i nata.  
Darrere hi ‘nava una fura  
amb anells, coll i corbata.  
 
 



Mestre, en sou geni i figura  
en dir grans animalades,  
fer Gloses disbaratades  
potser –o no!– és oradura  
car gran goig a mi em procura  
i us deman a mans besades  
que en canteu, a la ventura. 
 
Jove: les animalades  
són bé coses dels humans.  
Un psicòleg, un de tants,  
diu que són just bajanades.  
Passa, però, que a vegades  
el saber ens fa ser pedants. 
 
L’any que érem tots ignorants... 
 
Un canari caparrut  
va voler mostrar a un psiquiatre  
vint maneres de fer llatra  
i a fer una O amb un embut.  
El psiquiatre, ben perdut,  
es va estirar en el seu catre.  
 
Un dia de carnaval  
tres poriols van envestir  
un calàpet seixantí  
a posta, per fer-li mal  
i un guàrdia municipal  
de por es va estamordir. 
 
Un pinsà de bec vermell  
i una mallerenga blava  
van voler esmitjar una fava  
o tallar-la amb un cabell.  
Un vell cranc d’aspecte “gai”  
esglaiat tot ho filmava. 
 
Un dragó mitja-requesta  
en veure un falcat d’anxoves  
els va demanar de noves  
i les convidà a una festa.  
Una serp fent una enquesta  
els va trobar a Calascoves. 
 
 
 

Un anglès per s’Esplanada  
cercava caragolins,  
va ensumar fort nas endins  
i amollà gran esbrufada:  
cent mosquits van fer volada  
i setanta sibil·lins. 
 
Una llúdria patxanguera  
se’n partí a cala en Porter,  
va ser així que un bou mesquer,  
que també duia endonguera,  
la seguí davant darrere  
per dir-li: passi-ho bé! 
 
Hi ‘via un temps que els animals  
en feien de tot color,  
una sípia i un gató  
collien figues paretjals  
i cinquanta mil pardals  
aguantaven es sarró. 
 
Una monja i un bover  
tots dos sonaven guiterra  
i amb l’antena de l’esquerra  
van fer el toc del fabioler  
i un gripau molt juganer  
duia el ritme amb una serra. 
 
Un anfós amb un trident  
(i una beca de turista)  
pessigava una banyista  
ben tranquil, davant la gent,  
i un bòrn rosa curt de vista  
la picà per accident. 
 
Un dofí amb una lent  
s’ho mirava cara trista  
i en va fer una entrevista  
per deixar-lo malament.  
Després cridà el Sometent  
per jutjar-lo per masclista. 
 
 
 
 
 
 



 
Un rupit molt instruït  
per Internet va trobar  
on era Binimel·là  
per anar-hi desvestit,  
i va ser prou atrevit  
d’arribar-hi flauta en là. 
 
Una salpa endiumenjada  
prenia el sol en top less  
i un grapat de pops roquers  
d’oli l’han enfarinada.  
I ella per cada fregada  
els (els!) pagan dos doblers. 
 
Un tallanassos s’ho mirava  
espiant d’un tros enfora,  
va cridar, a la mala hora,  
en Xoquí i en Pere Fava.  
És que a tots us cau la bava!  
–va afegir en Llorenç Nyora. 
 
De Maó amb grans braçades 
s’avançà una tropeta:  
es Peixito, en Moixineta  
i n’Ivan Cagateulades,  
s’Estaló, en Mastegapades,  
en Perot i en Joan s’Atleta. 
 
També hi ‘via en Malaossa,  
en Sis-set i en Vint-i-nou,  
en Doga i en Diego Bou,  
es Pinxo... i en Met Carrossa  
diu: aquesta sí que és grossa, 
tant si plou com si no plou. 
 
Un alaiorenc xutapins  
hi va ‘nar amb dotze italians,  
vint-i-quatre castellans  
i noranta filipins,  
cent vuitanta marroquins  
i un miler d’equatorians. 
 
 
 
 
 

 
De la part de Ciutadella  
una colla en va partir:  
sa Cabrida, en Quel Conill,  
Mestre Congre i en Titella,  
es Peix Porc, en Fel Mamella,  
s’Esparrall i es Caragolí, 
 
el marquès de ca n’Estella,  
i els consorts Forracs-Estrets,  
el duc d’Aixecaparets  
i el vescomte Gran Torrella,  
la princesa de Parella  
i el baró Arreplegaplets.  
 
I un llomàntol enrabiat,  
davant l’espectacle vil,  
vestit de guàrdia civil 
va sortir del tot armat  
–voltros sou ben prop de mil,  
però jo us he aplegat! 
 
Els animals d’en primer  
cert que feien molta via.  
Ara que, els d’avui en dia,  
ja no saben què han de fer.  
Si escoltau us contaré  
quanta n’hi ha, de picardia. 
 
Un alt savi, n’Aristòtil,  
diu que és animal polític  
qui d’ençà del neolític  
no juga de cul de bòtil,  
qui diu: s’ha acabat el bròquil! 
Esmolem l’esperit crític! 
 
Un lloro menjafatigues  
que escrivia en Es Diari  
va sortir a un telediari  
mastegant anous i figues,  
llagosta, dàtils i ortigues  
abans de passar el rosari. 
 
 
 
 
 



 
Un Home Neanderthal  
davall ses Voltes un dia  
es va ‘xecar la camia  
i a un Cambrer mostrà un senyal. 
Tots dos! –va dir un saig local. 
Tots dos i sa xirimia! 
 
Un Rodweyler forneller  
i un ca mè des Mercadal  
van anar a la capital  
per a discutir el lloguer.  
El segon donà al primer  
un bo d’os municipal. 
 
Una moneia feliça  
“pessemista” exregidora  
patinava molt senyora  
amb una targeta visa,  
i un ós blanc ple de malícia  
l’acusà de gastadora. 
 
A una moixa castellufa  
dues grans pates mosteres  
la van ‘barbetar com feres  
fent-li ballar la baldufa.  
La moixa amollà una llufa  
dient: que en sou de punyeteres! 
 
Un gros borinot peper  
va trobar que un xef d’Estat  
per fregar amb Sa Majestat  
aquí ha de tenir recer.  
Cent mil puces de lloguer  
treuen més que aquest soldat! 
 
Un tord negre amb un mostatxo  
va voler cantar de gall,  
de la guerra en va fer un ball  
fumant puro, amb l’amigatxo;  
però sella, carro i matxo  
tot se li’n va ‘nar aigua avall. 
 
 
 
 
 

 
Un falcat gros de gavines  
i altres titelles de mar  
a Ponent han d’abocar  
(per recollir més propines)  
un dic, un llac i polsines  
a la vora de la mar. 
 
A la fi al port de ponent  
finiran els reculons,  
arreplegaran milions  
i hi cabran perfectament  
mil tonatges de ciment  
i quaranta portavions. 
 
Mentrestant el peix petit  
Tremola, xiulant-xiulant  
l’amenaça és al davant  
i una sírvia ja m’ha dit  
que si caguen, de l’envit,  
ella emigrarà a Llevant. 
 
A Llevant hi ha uns xupòpters  
que saquegen de valent  
enguany l’IBI, un vint per cent, 
redemil! Que en són de mònsters,  
ni en Guevara aquell dels pòsters  
devia ser tan dolent. 
 
I no acaba aquí el desastre:  
xupar sang és aliment  
de cop un tres-cents per cent  
també ha pujat el cadastre.  
Tenen el cor fet d’ullastre  
i la cara de ciment. 
 
Una rosa és una rosa  
i si l’estreny fort un puny  
la bellesa se li esmuny  
i l’amor ja no s’hi posa.  
Una rosa és una rosa  
sense la mà que la muny. 
 
 
 
 
 



 
Abelles i papallones  
de la rosa, oh, desconhort!  
Han ‘ribat a l’aeroport  
i hi abocaran més tones.  
Tant gavines com andrones  
van amb la llei del més fort. 
 
Els coleòpters de Menorca  
afiliats al gran partit  
gaire cosa no n’han dit.  
Besen els peus de Mallorca  
o, si vols, ens toquen l’orgue  
amb les solfes de Madrid. 
 
Menorca, casa comuna  
que arreplegues a l’estiu  
tota casta de cuc viu  
sota la llum de la lluna!  
Oh! Consell, noble tribuna,  
fas coc-coc i fas piu-piu. 
 
En primer hi havia un gall  
que manava al galliner  
i en deien el gall faver  
o “amb aquest gall hi ha ball”,  
avui si anam al detall  
hi notam un vaivé:  
 
no és el gall, ans la gallina  
la que talla el bacallà,  
i si es tracta de ballar  
amb garrot la medecina  
administra de rutina  
a qui la vol esmenar.  
 
Ja tenim galls a la vista  
més putos que els propis galls,  
la baralla causa estralls  
l’altra gallina cau, trista,  
i un pollastre oficialista  
se n’enduu tots els retalls. 
 
Tots els animals de ploma  
d’ençà uns anys bateguen l’ala  
per abaratir l’escala  
 

 
de Maó fins a Barcelona.  
El bitllet no és per fer broma  
i el seu preu un tir de bala.  
 
És la fauna menorquina  
molt ximple de natural,  
els greuges no li fan mal  
i si altra fauna el domina  
amb cap cot a ella s’inclina  
posant ulls de ca lleial. 
 
Submissió i paciència  
és el lema sepulcral  
de la “Reserva Animal”  
que apoquina amb afluència  
i engreixa la corpulència  
de l’Espanya Nacional. 
 
No estam per la independència  
–ai no! que és pecat mortal! 
Llavors si Espanya és plural,  
mudem punt de referència:  
traslladem la presidència  
al bell mig des Mercadal. 
 
Haureu vist que d’animals,  
fet i fet n’hi ha una pila,  
el que no debana fila  
i en açò són tots iguals.  
Ara: n’hi ha d’originals,  
com jo, que som fet d’argila. 
 
Si menj és perquè tenc gana,  
si bec serà que tenc set,  
si tremol és que tenc fred,  
si sui que el temps m’aplatana,  
si sec és el cul qui mana,  
si m’aixec ja estic mig dret. 
 
En el port de Ferreries  
un gran iot hi era amarrat,  
i en Retxat, de frac mudat,  
a tots feia moixonies  
–va, animals, sense manies,  
pujau tots en germandat,  
o serà un galimaties! 



 
Com quedà enregistrat,  
de les espècies del món  
home i dona, tots hi són  
i l’embarc és acabat.  
Hi ha familiars d’en Retxat  
i han de fer de rodamón  
per salvar la humanitat. 
 
Retxat diu al fill segon:  
he rebut l’advertiment  
d’aquí a poc rabiosament  
del Cel rebrem un afront.  
Si vols consell ja te’l don:  
és qüestió de ser pacient  
i passar un bon sojorn. 
 
Es va moure un poc de vent,  
va estremir-se la comarca,  
tot seguit Retxat, patriarca, 
s’empescà el pla següent:  
reunir animals de talent  
al menjador de la barca,  
i a cantar tots de valent! 
 
Dalt el cel el Gran Monarca,  
en sentir aquell xivarri,  
treu la pluja de l’armari  
i l’aboca, grossa i llarga.  
Amb l’aiguat hi vé la Parca  
i la terra és un calvari  
de llament i mort amarga. 
 
Pot semblar estrafolari,  
però cru en quedà el paisatge  
no hi restà vall ni boscatge  
ni muntanya per pujar-hi,  
només aigua i un Bestiari  
en el iot, fent el viatge,  
ço era tot el mobiliari. 
L’oceà és un miratge,  
una làmina infinita,  
és com fer vida eremita  
al desert sense guiatge.  
I els animals, quina fatxa!  
Tots amb la boca petita  
s’encomanen gran coratge. 

 
Un lleó tot dinamita  
quan jo dorm ja me furona,  
diu: tu creus que n’hi ha p’estona?  
En el circ farem visita?  
M’encoman a santa Rita,  
dic: tu ets bona persona,  
però amb tu no vull cap cita. 
 
Mentres ell ja m’abraona,  
s’interposa un lleopard,  
me diu que n’està molt fart  
i a un apart prest m’arracona.  
Groguenc com una llimona  
li prec que me deixi un quart:  
cercaré una papallona. 
 
Una lloba amb cos d’infart  
s’estarrufa i s’eixarranca  
–som hereva de la Banca  
i el meu cos un estendard,  
vine amb jo, tros de bastard,  
jo conec una calanca...  
si no véns ets un covard! 
 
Cul poper com una cranca  
a coberta vaig eixir,  
i en un pal del bergantí  
trobí una Coloma Blanca.  
D’olivera una branca  
amorosa m’oferí.  
Ara ja res m’entrebanca. 
 
Ja s’havia fet matí  
–sol i pluja en bes nupcial– 
la meva ànima animal  
de colors se va vestir,  
era l’arc de Sant Martí  
com una heura celestial  

com un pont  
sobre el Jardí. 

 
 
 


