Auca de Paco Candel (1925-2007)

Gran escriptor social i ben integrat com cal
1. Un cop s’ha resolt l’embús
neix al racó d’Ademús,

18. ...d’una forma novel·lada
perquè tingui més volada.

35. Al Museu de la Ciutat
quanta il·lusió hi ha posat!

2. ... un nadó, dolç com la mel,
en Francesc, Paco Candel.

19. Amb la Maruja o Maria
va i es casen un bon dia.

36. Ell, des de l’Ajuntament,
intenta servir la gent.

3. Fill d’una família humil,
que menja ben poc pernil.

20. Concursa al "premi Nadal"
però no li fan ni cabal.

37. El que no li fa cap gràcia
és tractar amb la burocràcia.

4. Casas Altas abandona
i amb dos anys ve a Barcelona.

21. També escriu en setmanaris,
en revistes i diaris.

38. Diguem-ho amb sinceritat,
que n’acaba mig cremat.

5. A la Zona Franca, al Port.
Aquí assaja nova sort.

22. Un dels seus èxits més grans
és «Els altres catalans».

39. Candel és home de barri
i no l’espanta el xivarri.

6. Amb la cartera, amatent,
a l’escola va content.

23. Un estudi i reflexió,
que promou la integració

40. En el fer de cada dia
encomana bonhomia

7. Ve la guerra, i l’anarquisme
passa a ser el nou catecisme.

24. ... dels ciutadans nouvinguts,
sense ambages, sense embuts.

41. ... als més joves i als més grans
de la Marina de Sants.

8. Les “Novel·les ideals”
crema en entrar el nacionals

25. Moltes de les seves obres
descriuen el món del pobres.

42. Per això el 83,
com que és un home de pes,

9. Tot i que fa d’escolà,
ell no val per a capellà.

26. Dels pobres i marginats,
que trobem a les ciutats.

43. ...de Sant Jordi, rep la creu,
com a fruit del seu conreu.

10. Què faré? Seré pintor?
De moment no pot ser, no.

27. Com que és un home rebel,
amb el PSUC, es fa en Candel.

44. Cada cop queda més clar
que no treballava en va.

11. D’on sortirien les misses?
I comença a fer terrisses

28. I lluita contra el franquisme
fins i tot amb heroisme.

45. El 2003, de bon grat
novament és guardonat.

12. ... en un obrador que hi ha
al barri de Sarrià.

29. Per tot arreu fa xerrades,
i de franc moltes vegades.

46. Diguem-ho clar i català:
en Candel es fa estimar

13. Fa de mecànic, comptable...
Mai no té una feina estable.

30. Fins que l’any 77,
en Cirici, ell i en Benet,

47. ... pels d’aquí i pels d’arreu.
És la veu dels sense veu.

14. Fins que un dia decidit
va i publica allò que ha escrit

31. ... són escollits senadors
per l’Entesa. Sí, senyors!

48. Als vuitanta-un, vellet,
va morir l’any 2007.

15. Gràcies a en Manchon fa el gol,
en Candel no es troba sol.

32. D’aquells dies de combat
un bon llibre ens ha deixat.

16. Per Can Tunis es desviu,
el barri on fa la viu-viu.

33. A L’Hospitalet uns anys
hi aboca els seus afanys.

17. Com si pintés un retrat,
ens descriu la realitat,

34. És regidor de Cultura
i d’Esports. Res no l’atura.

Joan Vilamala, 2008

La paret de les auques, http://www.auques.cat (Jordi Fons, Joan Vilamala)
Auca: n.f. Conjunt de petites estampes acompanyades cadascuna d'una llegenda, disposades generalment en un full de paper, que
es refereixen als diferents episodis d'una biografia, d'una història, etc. (Gran Enciclopèdia Catalana)

