
1 
 

Auca de Paterna (Lai)                                   Opta a Torre d’Or                                  Lema: Canfali 

 

1. Quasi més gran que Benidorm, 

     Paterna viu, treballa i dorm 

     amb foc i fúria. 

10. Al Crist Santíssim de la Fe 

      vincle l’orgull del meu alè 

      i el cor clement. 

19. Estem en terra de castells 

      que van torçant un munt d’anells 

      de parets grosses.  

2. L’argenta l’aigua del riu Túria 

    oferta als béns de la planúria. 

    La ufana ocorre. 

11. Ens ho contava Sant Vicent 

      ‘La bufa és un palet roent 

       que mai no para’ 

20. Farà uns cent anys, unes carrosses 

      de fusta i ferro, ben veloces 

      feren furor. 

3. Prova fidel que el temps transcorre 

    és la figura de la Torre 

    sobre les coves. 

12. L’Ajuntament, cosa ben rara 

      no fum el marbre de Carrara 

      en cap retoc. 

21. Locomotores de vapor 

      traginen béns a la baldor 

      a males penes.  

4. Fugint de fosques llunes noves 

    potser Paterna vol els coves 

    on dorm la lluna. 

13. I això és estrany, perquè és Barroc 

      i tots sabem que el més badoc 

      se n’aprofita. 

22. Ixen els trens de Marxalenes 

      i tornen amb les bosses plenes 

      camí del port. 

5. L’himne ja ho diu: negra i moruna 

    des del bressol, la torre és una 

    icona recta. 

14. Marca el Calvari aquella fita 

      en què patí la desconfita 

      front al ferotge. 

23. Queda el trenet en el record 

      i les andanes sense sort 

      ja són Història. 

6. Joiell redó. Gemma perfecta, 

    perla engendrada, llum directa 

    d’un gonfanó.   

15. Ara gaudim d’un bell rellotge 

      a vora riu i del col·lotge 

      entre veïns. 

24. És el moment de fer memòria: 

      la nostra indústria és notòria 

      per tot arreu. 

7. Hissem el nostre pavelló 

    com el casal que du el penó 

    del consistori. 

16. Queden encara alguns molins 

       com edificis palatins 

       que l’aigua aviva. 

25. Al poble agrari hem dit adéu. 

      Ben aplegats, tots a una veu, 

      no hi ha cap erro. 

8. Encara sona el rebombori 

    que va causar el nou auditori 

    entre la gent. 

17. El xop i l’om orlen la riba 

      com una verda comitiva 

      que s’emmiralla. 

26. El terme de la Font del gerro 

      i els caminals de llauna i ferro 

      són testimoni. 

9. Molts van culpar l’Ajuntament 

    però la culpa és un corrent 

    que va i que ve. 

18. Queda un trosset de la muralla 

       en una tenda que treballa 

       amb aparells.      

27. Però seria en tot erroni 

      considerar que no és idoni 

      per llocs boscats.     
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28. A peu de riba s’obrin prats 

      i pels turons, de flors folrats, 

      sotgen arbredes. 

35. Líbia de fum. Foc d’Aràbia; 

      fressa i xardor, bellesa sàvia 

      d’homes experts. 

42. És un taulell gros, esmaltat 

      en blanc, amb tons foscs decorat, 

      que es posa en bigues. 

29. Terra de vinyes i pinedes, 

      de garroferes, de lloredes, 

      matolls i palla. 

36. I braçalets: rojos, blaus, verds 

      com flors que s’obrin en deserts 

      de foc i flama. 

43. Segur que en moltes llars antigues 

      i en els envans de les botigues 

      el troben fi. 

30. Montcada, Tormos i Mestalla, 

      mentre que el Túria davalla, 

      reguen els horts.    

37. Mereixedors són de la fama 

      que el poble fa temps que reclama 

       a l’ ens turístic. 

44. Des de la lloma de Betxí 

      fins al present, hem fet camí 

      en els annals. 

31. Paterna plora els civils morts, 

      afusellats per homes gords 

      de les cavernes.     

38. No hi ha espectacle més artístic 

      que el pas altívol i estilístic 

      de les comparses. 

45. Gaudeix Paterna els Jocs Florals 

      i entre beutats i flors nimfals 

      lliura els guardons. 

32. Ciutat de cases i casernes, 

      de coves grans i ultramodernes 

      sap fer xalesta.     

39. Sedes, domassos, filagarses 

      visten les munions esparses 

       de roba emprada. 

46. Com fa botorn, els pantalons 

      canviarien per gipons 

      i per gonelles. 

33. Inclús la casa més modesta 

      del veïnat gaudeix la festa 

      de la cordà. 

40. I en el moment de l’ambaixada 

      no faltarà mai la nostrada 

      llengua dilecta. 

47. Però és agost, és nit d’estrelles 

      de tabalets, de caramelles 

       i mots opims. 

34. Peces i trons tirats a mà 

      esclaten sobre sòl urbà 

      dins d’una gàbia. 

41. Des d’avior, una selecta 

      ceràmica tothom respecta: 

      el socarrat. 

48. I com no queden nombres prims 

      i hem arribat als últims rims 

      s’acaba l’auca. 

 

 


