Auca de Joaquim Carbó, 1932
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Un tot terreny, un prohom , que ha escrit obres per a tothom
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1. Així que neix en Carbó,
amb aires de bon minyó

25. un dels còmics que amb pinzell
il·lustrarà en Madorell,

2. ja s'aferra a la mamella,
a Caldes de Malavella,

26. i transformarà en novel·la
temps després quan ja s'envela

3. on viu part de la infantesa
quan la guerra hi fa feresa

27. a escriure per a xics i grans.
Veieu «Els orangutans».

4. i al seu pare, per l'edat,
li toca fer de soldat.

28. Com Sorribas, Teixidor
i Vallverdú, en Quim Carbó

5. Un cop la guerra té fi,
passa a ser barceloní.

29. publica obres molt potents
per a infants i adolescents,

6. Sa mare fa de sastressa
i de casa fa l'endreça.

30. com són «La colla dels deu»
que ha arribat a tot arreu,

7. Son pare sirga a la banca,
on molts comptes obre i tanca,

31. o bé «Tu, què hi fas aquí?».
Totes no les puc pas dir.

8. i el porta al lloc més idoni,
al Mercat de Sant Antoni,

32. Des d'aleshores a ençà
n’ha escrit més d'un centenar!

9. on fa un cop d'ull i remena
llibres vells de tota mena.

33. I d'on treu la inspiració
el prolífic escriptor?

10. D'una mestra, la Vicenta,
rebrà la primera empenta

34. De la vida, del carrer.
Carbó és un tafaner.

11. per aprendre a redactar
tot allò que viu i fa.

35. Treballant com un manobra
ha bastit una gran obra

12. Cursa estudis de Comerç
i en el món del cine immers

36. on despunten molts herois
que engresquen noies i nois.

13. amb un amic fa barrila
quan van a primera fila

37. ¿Qui no coneix en Balua
que té més seny quan actua

14. per veure films d’aventures
que reviu amb les lectures.

38. que l'amic Pere Vidal,
un aventurer informal?

15. Tracta Maria Novell
que li deixa un reguitzell

39. O l’agent Felip Marlot
que resol tot el que pot?

16. de llibres del bo i millor
i es forma com a escriptor

40. O els tràfecs d'aquell vailet
divertit, en Miquelet?

17. mentre va fent la viu-viu
pencant d'administratiu.

41. Formant part d'Ofèlia Dracs,
ha narrat amb altres craks

18. Amb Rosa Jordi marida,
lectora lletraferida,

42. obres com podrien ser
«Deu pometes té el pomer».

19. i dedica el seu temps lliure
a fer el que li agrada: escriure;

43. I no sols ha escrit històries
de ficció, també memòries,

20. I així l'any seixanta-u
en Carbó, molt oportú,

44. i s'ha guanyat un espai
amb els seus contes bonsai.

21. s'incorpora a Cavall Fort
sense perdre mai el nord:

45. Queda clar, doncs, que en Carbó
és un gran treballador

22. fer lectors en català,
que una bona falta fa,

46. que no para. En té 90!
Per això i perquè ens encanta

23. amb un estil genuí
que faci de bon llegir.

47. com escriu ja fa anys i panys,
li diem «Quim, per molts anys!

24. És llavors que se li ocorre
«La casa sota la sorra»,

48. Grans mercès pel que ens has dat»,
i aquesta auca s'ha acabat.
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