Auca de Joan Francesc Mira
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Antropòleg, assagista, narrador i novel·lista
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1. Fill d'un tractant manxec, llest,
que de nom es diu Ernest,

25. Va un temps als Estats Units
entre doctors i erudits.

2. i una Casterà d'Alzira,
ens naix Joan Francesc Mira.

26. Torna i funda l'Institut
del tema, com és sabut,

3. En el barri de la Torre,
on de xic camina i corre.

27. i el Museu d'Etnologia,
que València elogia.

4. Veure passar el tramvia
groc és la seva alegria.

28. De catedràtic de grec
Mira, que no és un llec

5. Amb la tendra Josefina
aprèn i llig de rutina.

29. sinó un dels humanistes
i dels més grans assagistes,

6. Després aguantarà, el 'nano',
Donya Conxa i don Silvano.

30. passa a la universitat,
on aporta qualitat.

7. Fins que és un dels batxillers
del carrer de Carnissers,

31. Amb tot açò, mentrestant
l'home segueix publicant

8. on hi ha l'Escola Pia.
Mor son pare i tot canvia.

32. i fent prosperar València
amb les lletres i la ciència

9. Com Josep de Calassanç,
Mira vol fer com els sants.

33. perquè ocupe un lloc dels grans,
dels Països Catalans.

10. Iecla i Iratxe en són la via.
És aquí on estudia.

34. D'entre els títols remarcables
esmentem el més notables:

11. Per seguir amb l'axioma
fa filosofia en Roma,

35. «Crítica de la nació
pura» amb què rep un guardó:

12. en la gran Gregoriana
fins que penja la sotana.

36. el premi Joan Fuster,
crític a més no poder.

13. Acaba. Torna a València,
es dedica a la docència

37. La seva obra que té tela,
omple el buit de la novel·la.

14. i passa a ser activista
en la lluita antifranquista.

38. N'esmente sols un grupet:
«Viatge al final del fred»,

15. Col·labora amb ell Pilar,
amb qui un dia es vol casar.

39. com també «Els treballs perduts»,
un del llibres més venuts,

16. Amb l'ajut de gent que val
funda Acció Cultural.

40. en què Jesús Oliver
treballa com el primer,

17. Doctorat els anys setanta
se'n va a Europa, on li encanta

41. «Borja Papa», quant ardor!,
«Quatre qüestions d'amor»,

18. investigar dia a dia
temes d'antropologia.

42. «Purgatori», on reflexiona
com Salvador s'abandona.

19. En tornar publica alhora
la seva obra creadora

43. I «El professor d'història»,
que es jubila amb certa eufòria.

20. que té un marc concret, un lloc.
Comença en «El bou de foc».

44. Mira, admirable escriptor,
és també un gran traductor.

21. Segueix en «Els cucs de seda»,
on l'enjòlit no es refreda.

45. No cal dir que un home 'aixina'
té hui plena la vitrina

22. «Som. Llengua i Literatura»,
un manual que perdura,

46. de premis i de guardons
que ha rebut per mil raons.

23. i obres de sociologia
que són fruit del que estudia:

47. I com que no ho puc dir tot,
dic que és un gran homenot

24. «Introducció a un país»,
«Punt de mira» (un joc precís).

48. del País Valencià,
dels que deia Josep Pla.

Joan Vilamala, 2021

