
7. Com a la terreta, res 

Tornada: 
I em quede a la meua terreta que és on millor s'està amb diferència, 
posa'm un burret o una misteleta i que comence ja la festa! 
 
A Galiza estigué al Monto do Gozo, paratge típic del cantàbric situat a Santiago. He estat a Roma 
passejant-me pel coliseu i he entrat al vaticà i quin negoci hi ha, per l'amor de Déu! M’he passejat 
pels carrers, veien tendes luxoses a Milà i m’he tombat al parc de Sempione a menjar-me un gelat. 
He divisat les meravelles vistes de Bergamo al pujar a la Citta Alta i allí veure el seu esplendor. Et 
conte que vaig estar a Malta i em va encantar al pisar les seues terres rodejades per la mar. He 
visitat Alemanya i allí m’he fet cada cervessot, exactament a Bremen, Berlín i Hannover dins del 
cor. He estat de tapeo pels carrers de Granada, i clar, vaig pujar a fer el borinot a Sierra Nevada. He 
pujat al Mulhacén corrent aquí on em veus i he fet nit a Trevélez a un hostal que si el veus... M’he 
banyat a la mar de la Playa de los Muertos a Carboneras, on la central trenca el paisatge en dos. I 
també he estat a Cuenca i ni cases penjades ni res, el millor el Càmping Caravaning. He agafat vols 
a 5 cèntims amb Ryanair per anar a Madrid a passejar-me a què em pegue l'aire. He vist la tanca 
que divideix Melilla del Marroc i he presenciat com immigrants es ficaven dins d'un motor. I si 
puge a Quintanar de la Orden és al Cross i lògica para a la Roda per comprar miguelitos. M’he 
recorregut Múrcia de punta a punta i tot són ¡Acho! des-de Aguilas fins a Fortuna. He pisat les 
ventoses terres saragossanes, les seques extremenyes i també les xeresanes. 
 
-Tornada 
 
I que vols que et diga, per molt que viatge, em quede ací perquè tinc davant meua els millors 
paisatges. Des de Fraga a Maó, de Salses a Guardamar, des de Crevillent lluitant sense parar. Em 
queden per recórrer moltes més comarques, però el que he vist és suficient per a enamorar-me'n. 
 
He pisat Andorra La Vella i m’he banyat a Caldea, i com la majoria de joves d'excursió a Masella. A 
l’Alt Urgell he fet ràfting a la Seu, també ho he fet pel riu Noguera veient al fons la neu. He estat a 
Espuí, a Torre de Capdella, a Pallars Jussà, a les festes de la Pobleta de Bellveí i a Sort a Pallars 
Sobirà. Al Barcelonès també m’he passat fugaç, a Barna i al Prat de Llobregat per a fer un 
campionat. I baixant de la font del gat vaig cap al Maestrat, on Peníscola, Vinaròs, Benicarló són 
terrenys conquistats. A la Plana m’he recorregut tot el grau de Castelló i a l'escola de la mar de 
Borriana he disfrutat mogolló. A la Foia de Bunyol estigué un any internat a Xest, i si puge a la 
València és per anar a Benimaclet. He estat a L'Horta, exactament a Torrent, a la Safor en les festes 
de Tavernes, ah! i també a Picassent! L'Alcúdia, Alzira, Sueca i com no Cullera, Guadassuar i Alberic 
són terretes recorregudes per la Ribera. A la Font de la Figuera a la Costera, i segueix contant-te els 
meus caminars a la terra. A les Marines, Calp, Teulada, Altea i a Xàbia, a L'Alfàs del Pi, Benidorm, La 
Nucia, la Vila i a Moraira. I pa’ fred el que he passat a tot L'Alcoià i pa’ fogueres les que fem a 
l’Alacantí a la nit de Sant Joan. Del Baix Segura clar que no m'oblide dona, des de l'Alguenya a 
Torrevella passant er Oriola. I com no, visc a la millor, al Vinalopó, des de Villena a Santa Pola i des 
de Monfort al Pinós. És Vicen-T des del sud de la nostra terra pegant tralla i defenent la nostra 
llengua! 
 
-Tornada 


