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Un creador de lectors i de mons encantadors
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1. L'any mil nou-cents, trenta-dos
va néixer, tot ufanós,
a Roda, on el Ter movia
gent i telers cada dia.

13. O el famós «Ocell de foc»,
que entre els clàssics ja té lloc.
És un llibre de to fresc,
un retaule joglaresc.

2. Sa mare, una dona amb manya,
venia de Fussimanya.
Una «fabricanta» era;
és a dir una dona obrera.

14. O «Cor de Roure», on Tinoc
no troba el seu pare enlloc,
i altres llibres que no dic,
com aquell d'en Frederic.

3. Son pare, fort com la roca,
provenia de Can Soca.
Treballava de xofer
i era de la CNT.

15. Mil nou-cents setanta-set:
a París se'n va de pet.
Amb Lafont fa d'editor
i també de traductor.

4. No cal dir, doncs, que amb la guerra
el seu món va anar per terra.
Dit altrament, sense embuts,
va acabar essent dels vençuts.

16. En tornar aquí, al Principat,
fa d'editor a can Salvat
i publica novament,
per tota mena de gent.

5. Llavors l'Emili, és clar,
el seu rumb va canviar
i com que era un noi formal
va anar amb mossèn Espinalt.

17. A «Sic transit Glòria...» esgrana
el món mític de la Plana;
món que amb «Pa negre» culmina
i que triomfa en el cine.

6. Un home de gran cultura
amb qui entrà en literatura
i aviat va aixecar el vol
al costat de Martí Pol.

18. El «Retrat d'un assassí
d'ocells» cal esmentar aquí.
També «El llibre de les mosques»,
que no es pot llegir a les fosques.

7. Que com ell també va ser
de la penya Verdaguer,
que liderava en Clarà,
poeta carnerià.

19. I més i més novetats:
«Laura Sants» i «Els convidats»...
¿I què dir d'una formiga,
bona amiga, que es diu Piga,

8. A Montbui, de professor,
féu l'Emili Teixidor,
i a Roda, d'on tocà el dos
pels volts del cinquanta-dos.

20. ... que lliga i es deslloriga
i que posa una botiga?
Que l'Emili crea intriga
i el lector mai no fatiga.

9. A Barcelona instal·lat,
se'n va a la Universitat.
Hi fa Dret, Filosofia
i Periodisme del dia.

21. Adults, joves i petits
llegeixen els seu escrits,
que fomenten la lectura
de bona literatura.

10. Per a nois funda una escola
que al principi rutlla sola.
Aquí fent de professor
es llença a fer d'escriptor.

22. Féu ràdio i televisió,
articles del bo i millor
i un llibre més, fora mida,
que és «La lectura i la vida».

11. I de mestre de lectors
amb llibres encantadors
que marquen el seu perfil
com a escriptor juvenil.

23. Diguem, doncs, que tot un mestre
per a tots fou, i molt destre.
De premis i distincions,
l'Emili en rebé a pilons.

12. Com és «El soldat plantat»
que no abandona el combat,
«Sempre em dic Pere», on l'Enric
desfà més d'un embolic.

24. Va rebre l'honoris causa
poc abans de la gran pausa.
El mes de juny va morir.
Posem punt final aquí.
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