Auca d'Albert Jané i Riera
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Autodidacte sabut i no un savi saberut
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1. Això era i no era
l'auca d'en Jané Riera.

25. des de l'any seixanta-tres
és un redactor de pes,

2. L'Albert, un home d’empenta
que neix l'any 1930,

26. disposat a dur a bon port
la revista «Cavall Fort»,

3. a l'Eixample, ben dotat,
a Barcelona ciutat.

27. on amb còmics adaptats
ens deixa bocabadats:

4. Fill de família modesta,
de seguida alça la testa.

28. ¿Qui no coneix Gargamel
i Azrael, son gat fidel,

5. De la mà de sa germana
aprèn a llegir amb ufana

29. empaitant els barrufets,
uns minairons o follets?

6. i augmenta la clientela
del pis de la Manuela.

30. O bé, en Jan i en Trencapins,
l'avi Quim i els seus marins,

7. Sempre més, pels descosits,
llegirà dies i nits;

31. Sergi Grapes, Gil Pupil·la,
l'Estefi..., una llarga fila!

8. fins i tot durant la guerra,
que tot ho ensagna i esguerra,

32. De la Xina al Pirineu
ha reescrit contes d'arreu

9. quan des de casa espantat
sent de les bomes l'esclat.

33. i ha fet moltes versions
de cinema, i bons guions

10. A la postguerra, amatent,
retorna a l'ensenyament

34. de pel·lícules per a nens.
Quin bagatge tan extens!

11. i acaba l'aprenentatge
juvenil fent peritatge.

35. Com a gramàtic bregat
aquest home embigotat

12. Als setze anys, sense entrebanc,
comença a treballar al banc.

36. ha escrit manuals com «Signe»,
obra pràctica i ben digna,

13. I el diumenge, amb moltes ganes,
content va a ballar sardanes.

37. «Gramàtica essencial...»,
i un autèntic gavadal

14. Hi fa amics com Mir, Carbó,
i sovint surt d'excursió.

38. d'articles i reflexions,
en moltes publicacions.

15. Cada vespre, com si res,
se'n va a l'Institut Francès,

39. També ha escrit poemaris
i publicat dietaris;

16. on li causarà impressió
en Moreu-Rey, professor.

40. i molt bones traduccions
com «La guerra dels botons».

17. Ell, pel seu compte, oh là là!
estudia català.

41. Un element destacat
és de l'IEC i el TERMCAT

18. Fins que al moment oportú
contacta amb en Triadú,

42. i en el camp de la cultura
és i ha estat home d'altura.

19. que li proposa fer classes
no molt lluny, a quatre passes

43. No cal dir que de guardons
n'ha rebut de molts cantons.

20. de l'església del Pi
i comença el llarg camí

44. Deixeu-me, sols, que recordi
que té la Creu de Sant Jordi

21. que en tot temps farà l'Albert
com a mestre, amb molt d'encert.

45. perquè és tot un cavaller
el gran mestre Albert Jané.

22. L'any seixanta, amb cert solatge,
col·labora en l'homenatge

46. Per això, ara que és gran,
els que som al seu voltant

23. a la Víctor Català,
jubilada a l'Empordà.

47. li diem, fent-li costat:
«Gràcies pel que ens has dat

24. Amb molta gràcia i estil
per al públic juvenil,

48. com a degà de la colla,
de la Colla Pessigolla!»
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