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Vull agrair a la Marta Queixalós i a 
l’Enriqueta Muntané la seva ajuda.
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Fa molt de temps, hi havia un país en què tot estava ordenat i organitzat, 

i on tot s'executava com estava programat. Als seus habitants no els faltava 

de res. I tanmateix se'l coneixia com el país de la tristesa perquè els seus 
habitants no reien mai. Fins i tot els infants mai no dibuixaven una 

d'aquelles rialles que fa caure la baba a pares i avis.  

Un dia va arribar a ser el cap d'aquell indret un individu una mica estrany 

conegut per ser un somniatruites. I des de la seva nova posició, en tenir una 
visió general del país, se'n va adonar perquè li deien el país de la tristesa. 

Després de donar-li molts tombs a la cosa va decidir que durant set dies 

ningú no faria res, que tenien prou reserves de tot com per permetre's una 

setmana de descans, cosa mai vista en el país sense rialles. 

El primer dia els seus habitants vagarejaven pel carrer, esmaperduts, 

sense rumb ni objectiu: no sabien que fer.  

El segon dia alguns van decidir començar a guarnir els seus carrers, els 

seus carros... i van descobrir l'enramada. 

El tercer dia uns altres van plantar un pal a terra, el van ensabonar i van 
començar a intentar enfilar-s'hi per obtenir el premi que hi havia al 

capdamunt del pal, i van descobrir la cucanya. 

El quart dia, els que fins llavors s'havien quedat a casa, van mostrar a la 

resta el que havien estat dibuixant, modelant... i van descobrir les 
exposicions. 

Salutació
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El cinquè dia uns quants van pujar a una tarima i van representar una 
obreta que havien escrit entre tots, i van descobrir el teatre. 

El sisè dia hi va haver qui va començar a tocar música i poc a poc la resta 

van començar a moure braços, caps, culs, malucs... fins a la matinada, i van 

descobrir el ball. 

El setè dia, esgotats per tanta activitat, van decidir descansar i ai d'aquell 

que sortís al carrer perquè els més entremaliats el deixaven xop com un 

poll! I van descobrir el dia dels dropos. 

Al dia següent, tot tornà a ser igual, ordenat, organitzat i executat com 

estava programat. Ara bé, tot era diferent perquè tot es feia amb una rialla 
als llavis. Fins i tot els infants, bons observadors i engalipadors, havien 

après a dibuixar una d'aquelles rialles que fa caure la baba a pares i avis. 

El dirigent somniatruites, animat pel resultat, va decretar que a partir 

d'aleshores cada any hi hauria una setmana de descans.  

I així fou com any rere any la gent es reuneix i comparteix gresca i 

xerinola amb amics i parents que veu cada dia o que fa temps que no veu. I 

així fou com es van descobrir les festes majors. O potser no? Siga com 

siga, bones festes a tothom!! 
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Bona tarda a tots us dic 

del més petit al més gran. 
Gràcies per haver acudit 

en un dia tan important. 

Del més gran al més menut 

gràcies per haver vingut. 

Que unes jotes he escrit 

us diré per començar 

no voldria ser avorrit 
ni fer-vos badallar. 

Jotes informals m'he empescat: 

a Tortosa estic batejat. 

Però abans de principiar 
la meva dissertació 

quelcom vull esmenar  

per no crear confusió. 

No voldria per a res 
que ningú no s'enganyés. 

Si bé un informàtic error 

en periodista m'ha convertit 
puc dir sense por ni rubor 

que de mestre he exercit: 

he ajudat a aprendre 

però no a diaris vendre. 

Lo d'escriptor puc acceptar 

perquè molts exàmens escrivia 

com segur deuen recordar 
els alumnes que tenia: 

“L'últim dia del trimestre 

exàmens posava el mestre.” 

I un cop tot ben aclarit 
esmenat i corregit 

puc iniciar el pregó 

des d'aquest bonic balcó 

des d'aquest edifici antic 
ben restaurat i ben polit. 

Pregó
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L'alcaldessa em va trucar. 
“Vols fer el pregó?” em va dir. 

De seguida vaig acceptar 

i avui em teniu aquí. 

El diàleg va ser curt 
vaig tenir un bon ensurt. 

Em sento honorat i feliç 

de que la trucada es produís 

perquè estic enamorat 
de Marçà i del Priorat 

d'aquest indret que ens va acollir 

i on vam venir a residir. 

Però passat el primer moment 

una idea em va fer patir: 

què diria al parlament? 

havia de decidir. 
Havia de pensar 

sobre quins temes xerrar. 

Vaig omplir molts papers 

vaig buidar molts tinters 
tot anava al contenidor 

em fallava la inspiració. 

Per més tombs que li donava 

ni un rodolí redactava. 

Fins que un dia vaig decidir 
els meus dubtes explicar-vos 

i sense embuts confessar-vos 

que no sabia què dir 

que les muses m'ignoraven 
que per a res m'ajudaven. 

De primeres vaig pensar 

“D'història anirà el pregó” 

però la idea vaig rebutjar 
no és dia de fer el corcó 

que la història no és curta 

i no vull fer-vos la murga. 

“I a més tot ben garbellat” 

em deia pensarós 

“ens ho va deixar explicat 

en Rafel Queixalós, 
en un llibre reeixit 

per qui ho vulgui llegir.” 

De política local res diré 

és un tema complicat. 
Regidor uns anys vaig ser 

déu-n'hi-do quin maldecap! 

Quan no és un llum que s'ha fos. 

és el regal formós d'un gos. 
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Sí que vull fer una afirmació 

perquè això ho tinc ben clar: 

per tenir un poble millor 
tots hi hem de col·laborar. 

Del gos la caca recollir 

un exemple del que vull dir. 

Com que el Barça ha fet figa 

sense Champions, sense lliga, 

vaig pensar que de futbol 

no calia parlar-ne molt. 
Només esperar nits millors 

i que encertin els jugadors. 

Com a mestre, de memòries 

en tinc moltes, a grapats, 
molts records de cabòries 

d'alegries i maldecaps 

d'alumnes i situacions 

de rialles i discussions. 

Però el tema no puc tocar 

ni per escrit ni via oral: 

un dia em van ensenyar 
que és secret professional. 

La boca no badaré 

i ni un tuït no piularé. 

Tanmateix puc dir quelcom 

perquè vull que ho sàpiga tothom: 

he tingut molts bons companys 
durant tots aquests vint anys. 

Fossin de Reus, Marçà o Flix 

tots han mogut el guix. 

I ho diré aquí, no per carta 

tinc uns records molt especials 

dels mestres dels anys finals: 

David, Jordi, Núria, Marta. 
Espero que ho hagueu sentit 

Jordi, Núria, Marta, David. 

Sobre el vi que féu alguns 

més que vosaltres jo no en sé 
però com que estem tots junts 

un secret us explicaré. 

Quelcom que he descobert 

després de moltes libacions. 

Blanc, negre o rosat 

granatxa o carinyena 

jove o en celler criat 
m'agraden de tota mena. 

Merlot, picapoll, cabernet 

de tots en gaudeixo a pleret. 
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Dels colors de Marçà 

no sabria quin destacar 
si el roig de la roella 

que pinta el marge del camí 

o els ocres, grocs i taronges 

que a la tardor despullen les vinyes.  

I mentre això escrivia 

i pensava de valent 

altres idees tenia 
sobre el poble i la seva gent. 

Les muses havien retornat 

les seves vacances acabat. 

Heus ací el que he rumiat 
i amb la Núria debatut 

perquè sóc home casat 

digueu-me ase o bé ruc 

que si el sinònim és apropiat 
no em puc sentir ultratjat. 

Estesa i gens poruga 

la mà és símbol nostre 

i també ho és la tortuga 
amb una rialla al rostre. 

Importada o nostrada 

ha estat ben dibuixada. 

En tenim un bon grapat 

de pintors amb magí 
del Sancho a l'Amat 

i passant pel Marcel·lí 

qui preferia la llibertat 

a tenir publicitat. 

D'animalons no ens en manquen 

i alguns fins i tot n'escampen. 

Tortugues, àligues, esquirols 
porcs senglars i cabirols 

tota classe de moixons 

i alguna parella de toixons. 

M'agrada molt del nostre poble 
que tingui estació de tren 

sigui o no veritable 

que la inversió va ser potent 

que per molt que ho he buscat 
no en puc traure l'entrellat. 

Poble modern és el nostre 

i acull bé les novetats 

i per bé que sense sostre 
del paddle en lloem les qualitats 

i de seguidors en té molts 

encara que acabin fets pols. 
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És Marçà poble curiós 

pel que fa a la duplicitat 
fem les coses de dos en dos 

no ens agrada la unicitat. 

Encara que en certs temes 

no cal fer el carnús: un no dos. 

Per sant Joan dues gal·les, 

dues cooperatives per treballar, 

algun any dos alcaldes, 
no ens podem pas queixar. 

Per treballar dues cooperatives 

el sindicat de baix i el de dalt. 

Dos pobles també tenim 
però només en un vivim 

un enrunat a la muntanya 

l'altre ben viu a la plana. 

Un que cal recuperar-lo 
l'altre hem de cuidar-lo. 

De monuments en tenim tres 

per portar-me la contrària 

com si fossin els alumnes 
que vaig tenir a primària. 

Tres destacats monuments 

per recordar tres moments. 

Un honora als components 

de les Brigades Internacionals. 
Els guiava la rosa dels vents 

des dels quatre punts cardinals. 

Joves i idealistes 

volien vèncer als feixistes. 

Un segon amb pollagana 

homenatja el dur treball 

doncs set dies a la setmana 
el pagès ha d'anar al tall. 

Plegar aulives, esperonar 

llaurar, ensofrar o vermar. 

Un monòlit és el tercer. 
De Catalunya enaltí 

el mil·lenari primer 

de la mà del Marcel·lí. 

Seves són les escultures 
que admeten moltes lectures. 

Una altra cosa diferent 

empra la nostra gent 

un ric vocabulari 
que no està a cap diccionari. 

I com que no vull fer anternir 

uns exemples teniu aquí. 
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De seguida em va quedar clar 

lo que andèmero volia dir 
però a ningú li vull aplicar 

per no haver-me de penedir 

perquè si s'ho pren malament 

un buscall em tusta de valent. 

Si amb una noia vols lligar 

no li diguis farnaca 

de la faixa traurà la faca 
i t'hauràs d'agenollar. 

I ho tindràs ben merescut 

per maleducat i orellut. 

Això sí, sigui morena o rossa 
regala-li una  simolsa  

amb ella el seu cap guarnirà  

i una cosa et puc assegurar: 

rossa o morena la noia 
te l'acceptarà amb joia. 

I en no mancar inventiva 

ni capacitat creativa 

els alumnes m'emocionaven 
amb paraules que inventaven. 

I les paraules que han forjat 

alguna tarda m'ha alegrat. 

En castellano nació una 

que hizo gran fortuna 
¡hasta Cervantes aplaudió 

y su vocabulario amplió!: 

gratoncillos palabra nueva 

que mucho ingenio prueba. 

Dels alumnes molt s'aprèn: 

noves normes d'ortografia 

llegir una lletra que no s'entén 
o unes mates d'utopia. 

Que la lluna és un estel 

i que té gust de mel. 

Per tota aquesta saviesa 
amb què m'han regalat 

els vull dir amb franquesa 

que molt els he apreciat 

i que espero ser indultat 
doncs sovint l'he espifiat. 

La ploma es va anar engrescant 

són molts records, són molts anys 

i l'escrit es va anar allargant 
treballava amb molt d'afany. 

Alguns records són personals 

uns altres més generals. 
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Alego vint-i-cinc anys farà  

que un dia vam arribar 

que després d'haver buscat 
la Gallifa i Marçà vam triar. 

Aquí bona gent hem trobat  

i ens hem quedat i no guillat. 

Recordem el primer dia  

que Marçà vam visitar 

si bé res nom no tenia 

la miranda ens va agradar. 
GePeEsa no n'hi havia 

però vam trobar la masia. 

Ens sobtà la carretera 

que cap a la Torre va 
i com sinuosa, juganera, 

davalla des del pla 

com es revolta vall endins 

vorejant horts, camps i molins. 

Altiva definia el llevant 

la Mola, un gaudi constant 

l'espadat que la retalla  
i que amb la broma es baralla 

perquè si bé l'acarona 

inquieta no hi sojorna. 

I mirant cap a ponent 

la Miloquera vam veure 

i com baixa bruscament 
i a Marçà corre a jeure 

mentre dibuixa un horitzó 

que imagino protector. 

Ens va agradar el Priorat 

perquè és terra petita 

tot amanós, fet a mida 

ja ho he dit, un enamorat. 
Tenim coses a millorar 

però res a envejar. 

Hem vist pluges i secades 

talls de llum i ventades 
però el silenci de la nit 

allunya qualsevol neguit, 

i la frescor de la garbinada 

esmorteeix la calorada. 

La nevada de fa uns anys 

de debò la vam patir 

sort que la Marta i el Toni 
van escoltar els nostres planys. 

Una branca de neu carregada 

quasi ens parteix la teulada.  
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Fa uns vint anys l'atzar decidí 
“A Marçà vas a treballar” 

ves qui ho havia de dir 

per fi no em calia viatjar! 

L'erre quatre fama va criar 
i algun rodolí li van dedicar. 

Una nit de xalera 

tornant de passar-la bé, 

al mig de la carretera 
un home aparegué. 

Sortí del no res cridant 

i amb les mans esvalotant. 

Tranquils no patiu 

tothom va sortir viu 

l'erre quatre vaig frenar 

i el Barrufet es va salvar. 
Els frens van fer el seu fet 

i es va salvar el Barrufet. 

Recordo la pedrera 

que volia fer Uniland 
tots vam dir “no” amb trempera 

i se'n van anar pitant. 

Perquè per a pols, la del tros 

i soroll, el del tractor. 

Però els problemes no acabaren 
perquè unes ments brillaren 

i un bon dia van decretar 

amb molins l'horitzó dibuixar 

Novament junts vam actuar 
les aspes ben lluny van volar. 

Lo Siurana neix a La Febró 

travessa tot el Priorat 

i a Garcia l'espera l'Ebre. 
Més val que l'esperi assegut: 

 ja no raja, ja no corre 

perquè l'aigua li han fotut. 

Bons records tinc també 

dels pares que m'han acompanyat 

que amb tota la bona fe 

han col·laborat i ajudat 
en la difícil missió 

que és això de l'educació. 

Em va aconsellar un afaram 

“Salta’t el pregó i ataca el pica-pica” 
ara bé com que no tinc fam 

l'he allargat una mica. 

Espero comprensió 

per aquest afegitó. 
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Perquè finir el pregó no puc 

sense parlar d'un fet sorprenent: 
el record que deixarà un ruc 

on a futbol juga la gent. 

La tifa resoldrà la sort 

i la Marci tindrà transport 

Aquesta manera de rifar 

em va produir aversió 

però per fi vaig acceptar 
que tenia lògica la qüestió, 

que ben pensat i debatut 

no era idea d'un orellut. 

Si per Nadal caga el tió 
i llavors tothom riu 

¿per què ara a l'estiu 

no pot fer-ho l'animaló? 

Si un tió caga al Nadal 
ara ho pot fer un animal. 

A Flix i a La Fatarella 

també una tifa decidirà 
si bé allí serà de camella. 

Al costumari català 

caldrà recollir com cal 

la nova tradició estival. 

Ara és hora d'anar acabant 

de posar fi a aquest pregó 

de xalar amb amics i balls 
de gaudir de la diversió. 

I recordeu lo aconsellat: 

feu-ne un consum moderat. 

Marçalencs i marçalenques 
bones festes tingueu 

balleu ràpides i lentes 

i xaleu tant com pugueu. 

Lentes i ràpides balleu 
sense parar, fins que us canseu. 


