ALS PORTANTS...
Ramon Gené Capdevila
El petit Magí,
		
bon cerverí,
s’asseu al pedrís, un xic cada dia,
			
amb l’avi Miquel,
bo i parlant de la terra i del cel.
I en franca conversa, natural,
d’una cosa passen a una altra,
i avui acaben parlant, d’un animal...
- De Joseps, Joans i ases,
n’hi havia a totes les cases...
- De Joseps i de Joans,
n’hi han força menys que abans.
I...
- Als ases ja els han jubilat,
amb els tractors i tot plegat.
		 (quin nét tan espavilat)
- L’ase, ha de quedar clar,
no és tanoca, tossut o babau,
sinó un bon animal, sofert i de pau...
(Conta’m, avi, conta’m)
- Fa anys i panys, els patriarques,
els reis, els jutges, els més importants,
tots, tenien,
ases,
I la gent de bé, de la Segarra i arreu,
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tots muntaven, en ases...
		
si no volien anar a peu.
I els ases ajudaven al camp,
i als traginers...
- Els temps han canviat,
mes d’ases encara n’hi ha un bon grapat!
- Que vols dir amb això avi?
- Res, res, continuem...
			
per on anava?
- Al llarg de la història,
a la Bíblia, amb els sants,
en contes i rondalles i refranys,
hi trobareu ases, grans ases!
I també en els llocs més inversemblants,
			
més estrafolaris,
on no hi haureu cavalls, ni camells, ni 		
dromedaris.
I...
(Conta’m, avi, conta’m)
- Hi ha un lloc especial,
on són ben tractats, com cal,
on ells s’ho passen genial,
i que no es perd cap animal,
			cap ruquet,
sigui gran, sigui petit,
doncs ho esperen amb delit!
- Sí – respon el nétProu que ho sé, avi...
és a la nostra festa,

sí,
la de Sant Magí!

- Enguany també en vull ser portant,
com tu ho seràs fins a morir,
		
doncs... ja sóc gran...
- Ja en parlarem,
ara, passeu cap a casa -els crida,
la mare, des del balcó129

(I aquest any, per primera vegada,
amb l’avi però!
		
el nostre Maginet,
també en menarà un ruquet)
***
Aquesta poesia pels Quaderns del
Barri de Sant Magí d’enguany vol recollir,
d’una manera planera i popular, a mode
de diàleg intergeneracional, l’expressat en
l’article d’enguany sobre els ruquets, així
com el sentiment per la nostra festa i pels
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propis ruquets. Com no podia ser d’altra
manera, el dediquem especialment als
portants de totes les èpoques, les persones
que fan possible l’entrada i el repartiment
de l’aigua tal com els coneixem. Per
molts anys!

