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val més saber parlar que tindre un garrofer.
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 8 

LO PRÒLEG

Tot va començar un dia d’agost a Deltebre. Estava caient un aiguat fiero i 
fotia un aire que aixecava la cua al burro: era un dia perfecte per a que-
dar-se a casa criant pèl. Però Juanitet lo Prim, un home arrelat a la terra, 
pagès de tota la vida (d’aquells que naixen en l’aixada baix del braç) i gran 
coneixedor de la cultura ebrenca, va decidir sortir a esllemenar les quatre 
auliveres que tenia al tros.

I ja ho diuen que qui no té faena lo gat pentina. I és que s’havien de tindre 
grossos i peluts per a sortir de casa en aquell temporal. Però Juanitet 
tenia lo cap més dur que un penedo i, lo més important: era de les Terres 
de l’Ebre i quan se li ficava algo entre cella i cella ja podien caure xuscos 
de canto que ho acabava fent. Així que, armat en lo sorrac d’esllemenar, 
la boina i una canya de barroscar —s’havia d’aprofitar el viatge i si podia 
fer un parell de sacs de garrofes, millor que millor— va afrontar el camí 
cap a les auliveres.

I ja el teníem allà: enfangat hasta les orelles i més banyat que una tenca, 
Juanitet va agafar el sorrac i va començar a traure les rames que li feien 
nosa. Aliè a l’aiguat que estava caient en aquell moment, apuntalat a la 
soca de l’aulivera i tallant diràs que per vici, just a l’hort de davant va vore 
el que pareixia una persona prenent-li les tomates.

Juanitet ho tenia claríssim: era el carnús que li saquejava l’hort setmana 
sí, setmana també. I emprenyat com una mona no se ho va pensar dos 
vegades: va agafar la canya de barroscar (una canya de bambú més dura 
que el peu d’un gitano) i al crit de “Me cago en los tres macarenos que 
aguanten a Cristo a la creu!” va fotre una garrotada antològica.
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La garrotada va ser de llibre: va partir l’encanyissada de la tomatera en 
dos i en la punta de la canya va fer un solc de metro i mig. Juanitet, sense 
amollar la canya per si n’havia de tornar a fer ús, va sentir la veu d’una 
dona que sortia de baix de la tomatera que havia abatut. 

D’allí baix es va aixecar, mig a trompicons i en un bony que pareixia un 
cuerno, Paquita la Garrons, la veïna de Juanitet, una dona forta, famosa al 
poble perquè era el principal epicentre de les xafarderies, perquè cuinava 
de collons de mico i perquè tenia uns garrons que feien olor a molts anys 
de retobato.

Ja sé que vos esteu preguntant: què fotia Paquita a l’hort de Juanitet en 
lo mal temps que feia? Pos com a Juanitet, a Paquita se li havia posat la 
ceba al cap que havia d’anar a buscar caragols i allí estava a quatre potes 
acabussada dins la tomatera de Juanitet.

Tot i que sembla impossible, al mig d’aquella desfeta, Paquita ferida de 
guerra, Juanitet en la canya de barroscar a les mans i a plena tormenta, va 
començar un amor d’aquells que es pot escriure un llibre.
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Aquí no hi ha res, però res de res...
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t’has llegit lo pròleg?
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Totes les paraules, expressions i dites són tretes de la cultura popular i 
verbal ebrenca parlada d’anys i anys enrere, per tant qualsevol persona 
que es pugui sentir ofesa, atacada o agredida li demanem disculpes 
d’avantmà. No hem posat filtres a l’hora d’escollir ja que creiem que 
perdria l’autenticitat de l’expressió. 

Moltes gràcies i esperem que el gaudiu tant com tots nosaltres ho hem 
fet creant-lo.
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LO TEMPS
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-Fa un dia de collons de mico!

-S’embruta la tarde.
 (Ha canviat lo temps.)

-Quina terbolor de temps!

-Cel rogenc, pluja o vent.

-Gavines a l’horta, tanca la porta.

-Quan la cuculla canta a dalt del tarròs, 
aigua segura al moll de Vinaròs. 

-Si el Montsià porta capell,
guarda’t d’ell.

-Llunades de sol.

-Lo sol ja comença a roentar.

-Fa un sol que bada les pedres!

-Fa un sol que peten los moixons!

-Fa un sol que torra sépies!

-No fa una goteta d’aire.
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-cauRAN XUSCOS DE CANTO.
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-Fa un vent que aixeca
 la cua del burro!

-Fa un aire que tomba.

-Fot un vent que tomba lo cul als patos.

-Mira si fa vent de dalt que los patos
 de Buda porten la roba que jo tenia
 a la corda. 

-Fotrà una ventada que no quedaran ni 
els marges.

-Mos tocarà ficar pedres a les butxaques, 
si no para este vent.

-En este aire que fot se me destorbarà
 el pèl.

-Bufa vent de Baiona, que entra pel cul
 i surt per la xona.

-Fa vent d’Ullastret, que entra per
 la boca i surt com un pet.

-Fa aire d’Estambul, que entra per
 la boca i surt pel cul.
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-Demà Plourà! 
-Pos La Dixarem Caure!

-No plou ni a tiros!

-Plou a poalades.

-Mos caurà una trompada d’aigua.
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-L’home del temps ha dit que hi hauran 
tamborinades i cauran calamars. 

-Fot pinta que caurà un aiguat fiero.
 (Pluja molt forta.)

-Aigua als alls i pedra al marge!

-Aigua al solc!

-Fa un fred que pela titos.

-Mos pelarem de fred.

-Tinc los peus com un vidre!

-Tinc los dits dels peus i les mans que no 
sé de qui són. 

-Tinc tant de fred que m’embotiria dins 
d’un ses de gos!

-Me quedaré erta com un tito!

-Fa tant de fred que la ratlleta que 
marca la temperatura va a gatameus.

-Vaia ventolera que fot.
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-Fa Un Fred Que Pela!
-Sí, Al Pont Del Canal S’ha Gelat Un 
Burro, Veigues!
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