El racó del poeta [2016]

LES PORTES DEL NOSTRE ESTADI
Diuen que per a passar-m’ho bé,
de l’Espanyol no puc ser.
No estem passant per un bon moment,
això ja ho sé.
Els jugadors s’hauran d’esforçar.
per la nostra confiança tornar a recuperar.
Moltes coses estan en joc,
i per a l’afició dir que això es estressant,
potser és poc.
El nostre timó ha canviat de mans,
i no sabem el que podem esperar.
La gestió ha arribat en bon moment,
perquè si no,
hagués estat un vertader patiment.
Les incerteses ens provoquen
un cert malestar.
I és per això que demano,
a qui li ho he de demanar,
que per sobre de tot és en l’Espanyol
en qui s’ha de pensar.
Dit això, aquest any també es recordarà
per una altra qüestió:
les portes del nostre estadi.
I espero que el que diré
a molta gent li agradi.
Tenim moltes portes al nostre estadi
i amb molt bona decisió.
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ens han deixat votar:
cadascuna ja té el seu nom
escrit amb precisió.
Són cent tres les portes
amb les quals hi podem accedir,
noranta-vuit ja són batejades, val a dir,
i les 5 restants ja es batejaran,
el seu moment també arribarà
amb aquells que lluitin al nostre costat.
Tots els noms que hem triat
són herois que s’han deixat la pell,
i per això seran sempre recordats.
Quan entres per aquestes portes
ho fas amb la il·lusió, amb afecte i esperança,
desitjant que el partit
es jugui amb passió.
Tots volem veure un bon espectacle,
però si anem perdent
qui més qui menys espera un miracle;
si no és el cas,
per la porta sortirem potser desencantats,
això sí, amb molt d’orgull esperarem el
pròxim partit
per a tornar a entrar amb un gran esperit.
Per totes les portes
els meus amics periquitos i jo passarem,
tant els que hi són
com els que no hi són.
Els que no tenen els nostres sentiments
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potser també ho faran,
però el que nosaltres sentim
mai ho entendran.
Aquestes portes ja són símbols
que formen part del nostre club
i de la nostra història.
Així que no volem que hi passi només gent:
volem que hi passin gladiadors
que lluitin,
que cridin,
que xiulin,
però per damunt de tot
que vinguin disposats a passar-ho bé.
A aquells que diguin que això no pot ser,
els diré que sempre ho intentarem
I mai ens rendirem.

Abel Rodríguez Carreras
VISCA CATALUNYA I VISCA L’ESPANYOL!
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