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Poeta, narrador, assagista,senyor jutge i gran artista
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1. Perucho tot fent forrolla
va néixer al Torrent de l'Olla,

25. i amb aquest nou poemari
ja no hi ha ningú que el pari

2. a Gràcia, a Barcelona,
després de bregar una estona.

26. Amb «Diana i la mar morta»,
a la prosa obre la porta.

3. Era fill d'un botiguer,
lletraferit, amb diner,

27. A partir d'aquí la veu
de Perucho guanya preu.

4. d'ascendència italiana,
i de mare castellana:

28. Lluny de la realitat,
la seva obra fa forat

5. una viuda, la Jesusa,
que li planxava la brusa.

29. amb quimeres literàries,
i gestes imaginàries,

6. Perucho, de jovenet,
tenia amics al Putxet

30. que mai no t'acabaries:
«Llibre de cavalleries»,

7. amb qui jugava feliç,
com si fos al Paradís.

31. «Les històries naturals»
són dos llibre genials.

8. Fins que va esclatar la guerra
i aquell món va anar per terra.

32. Imaginatius, ben escrits,
erudits i divertits.

9. Mobilitzat, al Carmel,
va haver de controlar el cel

33. En un, l'heroi cerca el lloc
on hi ha l'aigua de foc,

10. i anar per força amb franquistes,
a Menorca, en hores tristes.

34. i en l'altre, Onofre de Dip
senyoreja per Pratdip.

11. Els anys quaranta fa Dret
i com si fos un expert

35. Aquestes obres, però,
no van tenir prou ressò.

12. escriu assaig en revistes;
les que hi ha, les falangistes.

36. Perucho fa un punt i a part.
Pontifica sobre l'art

13. En català s'inicia
quan publica, a «Poesia»,

37. en revistes i diaris
recorre balnearis.

14. poesia avantguardista
mig existencialista.

38. Seguint sempre el seu criteri
es decanta pel misteri,

15. Tot fent cas d'Eugeni d’Ors
fa oposicions; llavors

39. pel còmic, l'art pop i tal
i per l'audiovisual.

16. entra a la judicatura
on com a jutge perdura.

40. A partir dels anys vuitanta
la seva obra s'ageganta.

17. Amb la Lluïsa Cortés
es casen i poc després,

41. És amb Kosmas cavaller
que l'èxit més gran obté.

18. el jutge, a la Granadella,
s'endú la seva 'costella'.

42. Rep el premi Ramon Llull
i per fi es desfà l’embull.

19. També exercirà amb destresa,
a Banyoles i Gandesa.

43. Poc després traurà «Pamela»,
una madura novel·la.

20. Bibliòfil erudit
i lector empedreït

44. I en poesia, amb ufana,
farà el «Quadern d’Albinyana».

21. llegeix molts llibres antics
i coneix un munt d’amics.

45. Esmentant la Cotxinxina,
abaixo aquí la cortina;

22. «Sota la sang» els dedica,
poemari que s'explica

46. no tinc més lloc per glosar
el que Perucho aportà.

23. si l'emmarquem en la historia;
vegi's 'Amarga memòria'.

47. Tot un esplet que irradia
elegància i poesia.

24. Treu «Aurora per vosaltres»
i «El mèdium», entre altres,

48. Va néixer ara fa cent anys;
rellegim-lo, doncs, companys.
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