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1. Va ser a Ribes de Freser,
en un ambient obrer,

25. un llibre de poesia
de trobar clus, jo diria.

2. que va néixer en Triadú
l'any 1921.

26. Torna i el cinquanta-u
molt oportú, en Triadú

3. Sa mare, la Margarida,
l'agombolà de seguida.

27. treu la seva antologia
que més d'un cop posa al dia,

4. A casa l'avi Fidel,
s'hi trobava com al cel.

28. I tradueix de l'anglès
uns quants sonets de molt pes.

5. Però el seu el pare hagué d'anar
a guanyar-se lluny el pa.

29. Va ser l’any cinquanta-sis
que en Triadú tot feliç

6. De Barcelona, als verals,
trobà feina a Provençals.

30. es casà, amb el cap ben alt,
amb Pilar Vila-Abadal,

7. Traslladats a Sant Martí,
un temps hi van subsistir.

31. amb qui té la parelleta
que de nets li omplen la pleta.

8. Fins que noves setmanades
va cobrar de Can Bernadas,

32. Com a crític literari
del seu temps no hi ha qui el pari.

9. No per controlar el teler,
sinó per fer de porter.

33. Publica assaigs a balquena
que passen de la vintena.

10. De jove en Joan, astut,
estudia a l'institut.

34. Estudis i antologies
amb què obre noves vies.

11. I després amb bon criteri
decideix fer Magisteri.

35. Hi deixa la mar de bé
Riba, Bertrana i Oller.

12. En plena guerra i demés
fa de mestre a Granollers.

36. Activista pertinaç
guanya terreny, pas a pas,

13. I un cop la guerra ha acabat
entra a la Universitat.

37. sense fer massa sarau:
al CIC, a l'Escola Thau

14. Comença filologia
clàssica i es llicencia.

38. i a l'Agrupació Dramàtica,
on vetlla per la gramàtica.

15. Però l'any quaranta-dos
l'acabà tuberculós.

39. Com a mestre i pedagog,
a la JAEC té el seu lloc,

16. Per això el quaranta-tres
es traslladà al Cabrerès,

40. a la DEC, a Òmnium i tal,
on aporta el seu cabal.

17. on en Parcerisas i ell,
amb permís d'un rector vell,

41. I si escriure mai fa nosa
no l'espanta pas la prosa.

18. munten els fenomenals
Concursos Parroquials

42. «Collsacabra» és l'exemple
d'una prosa com un temple,

19. de poesia a Cantoni,
sense brogit, fent muixoni.

43. que culmina abans no mor
«Memòries d'un segle d’or».

20. I durant vint-i-cinc anys
encarrilen els afanys

44. Tal com passa amb els millors
ha rebut premis i honors.

21. dels poetes del moment
com Riba, Foix i Manent

45. I l'han fet fill adoptiu
d'on volgué tenir el seu niu,

22. i de gent que aixeca el vol
com en Pous i en Martí i Pol.

46. és a dir, Cantonigròs
on encara fa repòs.

23. L'any quaranta-sis, amb vista,
funda una bona revista.

47. Triadú, diguem-ho clar
trià ser un ferm català,

24. Va a Liverpool de lector
i publica «Endimió»,

48. disposat sempre al combat,
i aquesta auca s'ha acabat.
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