
Blancs i blaus és quelcom nou
que ve de lluny i promet:
mil vuit-cents noranta-set
va ser l'any en què en Maynou
i el Rayo escloscaren l'ou
tot dividint els presents
en dos colors contendents
i enfrontant-se fent maons.
No hi fan falta més raons
ni cal cap més argument.
Avui, doncs, l'evocació
d'aquella competició
i el fer rajoles, cairons
i, com pertoca, maons,
és l'absurd que dóna peu
al joc i a tota la resta.
Quin impuls necessiteu
per justificar la festa?

Disposant buines de fang,
es prepara el rajoler
per treballar ben lleuger
amb el "bailo", l'ajudant
(quin mot més interessant:
diuen que ve de vailet
prò no surt en cap indret
i en desconeixem l'origen),
i empesos per la pruïja
deixen el terra ben net.
Ahir, varen guanyar els blancs
després d'un empat tibant
fallat per l'ull d'auditors,
un grup d'aparelladors.
Fou ben pírrica victòria,
el concurs de rajolers,
tot i que ben meritòria,
no va servir-los de res.
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El que hi va guanyar de tros
és l'incansable Callau,
la veu del blanc i del blau,
que ha esdevingut un capgròs
i ha quedat del tot inclòs
a la festa que pregona.
Amb quina gràcia esperona
l'ànim i alegra l'oïda!
En Callau omple de vida
qualsevol tipus d'estona,
convertint lapses d'espera
en uns instants de primera
i els moments més emotius
en uns llampecs explosius.
Després de vint-i-cinc anys,
pel valor i per l'empremta,
l'han fet etern, ja pertany
als granollerins per sempre.



I anem al moment estricte
de la més plena emoció,
quan, des de dalt del balcó,
s'anuncia el veredicte
deixant mitja plaça aflicta
i l'altra mitja exultant.
Van guanyar els blaus i, per tant,
els felicitem de cor.
No sé si hi compta la sort
després d'una extenuant
setmana tan llarga d'actes,
ni quina mena d'impactes
han fet decidir el jurat,
però em sembla que ha guanyat
tothom, amb aquest sarau,
i el que ho retrata millor
ha estat veure un blanc i un blau
fosos en un vast petó.



Finalment, vull agrair
l'honor de deixar-me escriure
d'una manera tan lliure
tot això que feu aquí.
Dic "lliure" tot i patir
la cotilla autoimposada
d'aquesta estrofa rimada
(una dècima completa
seguida amb dues quartetes,
caudada i encadenada).
Entre tots, gent de les colles,
m'heu fet viure en la bombolla
d'un privilegi especial,
tan social com personal,
i és per això que, amb recança,
acabo aquesta labor
precisant que aquestes ratlles
són un poema d'amor.
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