
DE	  	  XICOTET	  FINS	  	  AL	  	  MALANYET.

CORRIA	  L’ANY	  1956,

EN	  LA	  CIUTAT	  DE	  TORTOSA,

A	  LA	  FAMILIA	  AUDÍ	  FERRER,

	  ELS	  VA	  NÈIXER	  UN	  XIQUET.

DE	  NOM,	  	  PERE	  LI	  POSSAREN

I	  VA	  SER	  EL	  	  MÉS	  GRAN

DE	  TRES	  GERMANETS.

COM	  TOTES	  LES	  CRIATURES

EN	  VA	  FER	  DE	  VERDES	  I	  DE	  MADURES,

I	  ANANT	  A	  L’ESCOLA

I	  PROVANT	  A	  LA	  “JUANITA”

-‐EL	  REGLE	  QUE	  PER	  AQUELL	  	  TEMPS	  

FEIEN	  	  SERVIR	  ELS	  	  MESTRES-‐

ES	  VA	  FER	  GRANDET.



I	  JA	  EL	  TENIM

QUE	  ESTUDIÀ	  	  MAGISTERI

I	  MESTRE	  VA	  SER,

PERÒ	  DINTRE	  SEU	  

ENCARA	  	  LI	  QUEDA	  UN	  CUQUET,

QUE	  LA	  HISTÒRIA	  EL	  CRIDA,

ES	  BEN	  CERT,

I	  ELL	  ELS	  FETS	  VERÍDICS	  VOL	  SABER.

AIXÍ	  QUE	  TREBALLANT	  I	  ESTUDIANT,	  

AMB	  LA	  NÚRIA

ATERRA	  AL	  PRIORAT.

S’ENAMORA:

DEL	  SEU	  VI,	  	  

DEL	  SEU	  PAISATGE,

I	  DE	  LA	  SEVA	  GENT.

EL	  PRIORAT	  	  VOL	  ESTUDIAR.

PER	  QUÈ	  NO	  BUSCO	  	  LA	  VERITAT

DELS	  FETS	  QUE	  AQUÍ	  VAREN	  PASSAR?



ES	  FA	  UNA	  RATA	  DE	  BIBLIOTECA

-‐EN	  EL	  BON	  SENTIT	  DE	  LA	  PARAULA-‐

TAMBÉ	  VA	  PER	  ARXIUS

I	  BUSCA	  EN	  LES	  HEMEROTEQUES,

FINS	  I	  TOT	  A	  SALAMANCA	  

VA	  	  A	  	  INVESTIGAR.

AIXÍ	  	  ESCRIU	  	  EL	  SEU	  PRIMER	  LLIBRE	  	  D’HISTÒRIA

“EL	  PORVENIR”	  1916-‐1936.	  VINT	  ANYS	  DE	  

COOPERATIVISME	  OBRER	  A	  FALSET.

EL	  	  TITULÀ.

EL	  PRESENTA	  AL	  	  PREMI	  	  JAUME	  ARDÈVOL	  I	  CABRER,

I,	  MIRA	  PER	  ON,

EL	  VA	  GUANYAR.

MÉS	  CONTENT	  QUE	  UN	  XINXOL

-‐QUE	  D’AIXÓ	  PUC	  DONAR	  FE-‐

TORNA	  A	  INVESTIGAR,

I	  D’AQUÍ	  SURT

EL	  SEU	  SEGON	  LLIBRE	  

“COOPERATIVISTES,	  ANARQUISTES	  I	  CAPELLANS	  AL	  PRIORAT	  (1920-‐1923)”

QUE	  MALGRAT	  EL	  TÍTOL	  ÉS	  BASTANT	  LLARG

EL	  LLIBRE	  ES	  FORÇA	  INTERESANT.

I	  UN	  ALTRA	  VEGADA	  

EL	  MATEIX	  PREMI	  LI	  VAREN	  DONAR.

-‐ES	  QUE	  PER	  TÍTOLS	  “TELA	  MARINERA”



COM	  EN	  TOT	  AQUEST	  PROCÉS

MOLTES	  COSES	  LA	  GENT	  LI	  HA	  CONTAT

DECIDEIX	  QUE	  NO	  SE	  LES	  POT	  GUARDAR

QUE	  LES	  COSES	  QUE	  PASEN

	  A	  LES	  PERSONES	  DEL	  POBLE

TAMBÉ	  SON	  FORÇA	  INTERESANTS

MALGRAT	  QUE	  EN	  UN	  LLIBRE	  D’HISTORIA	  

NO	  ES	  PODEN	  CONTAR.

-‐QUE	  	  SI	  M’HAN	  DIT	  QUÈ....

-‐	  QUE	  M’HAN	  EXPLICAT....

-‐	  HE	  LLEGIT	  EN	  UN	  ACTA	  UNA	  COSA	  CURIOSA,...

-‐	  AIXÒ	  ÉS	  FORÇA	  INTERESANT.....

-‐AQUEST	  FET	  ÉS	  MOLT	  GRACIOS	  .....

-‐AIXÒ	  NO	  S’HA	  D’OBLIDAR,....

EN	  AQUESTOS

	  I	  ALTRES	  PENSAMENTS

TOT	  EN	  UN	  VOCABULARI	  	  BEN	  EXPRESSAT.

	  JA	  TENIM	  	  ........

EL	  MALANYET	  	  CREAT!.


