Trempolí i trempolina que m’has vingut a escoltar,
para una orella ben fina si bé et vols assabentar
del que es cou rere la cortina i d’esquenes a l’altar
que potser no tot t’ho explica Ràdio Tremp, la veu del Pallars.

Posaré fil a l’agulla que tenim teca fins demà
i força greu em sabria si em deixés algú per espellar.
Llegint aquest pregó soc ben conscient, sa senyoria,
que m’hi jugo la presó,
puix a Ñ està extingida la llibertat d’expressió,
però us dic amb simpatia que a mi tant se me’n refot
perquè sóc reina per pocs dies i, encara que republicana,
al meu regne mano jo i em dec a la població
a qui anualment tinc la obligació
de clavar-li un bon sermó que els faci prou reacció
per qüestionar l’ordre establert
i que no es pensi el poder que ells a tot tenen dret.

Aquest any, per començar, ja us haureu adonat
que qui us parla és una senyoreta - per allò de la igualtat –
i perquè al meu company baró
li sortia per la bragueta tot el que tenia al cap
i aleshores les manades tenien el camp adobat
per fer-nos unes desgraciades si els venia prou de grat.

Ah! Però a Tremp això aviat s’haurà acabat
perquè tindreu alcaldessa sí o sí
fins i tot abans que hagueu votat;
no tindreu cap més opció, confiteu-vos la paritat,
sereu manats per una dona i això a Tremp és novetat!
Potser fins haureu de canviar el nom al poble:
a Tremp, Trempa li haureu de posar
que una mica de trempera sí que li haurà de donar
el nou consistori que surti de les eleccions municipals
si no vol que la vila encisera s’escoli pel forat de l’aigüera,
perquè els comerços van tancant,
els censats aneu minvant,
la gent jove va marxant i els vells van allargant
l’agonia d’una vida que a les fosques quedarà
i ni aquell Doctor Music que diu que tornarà
el vostre propi Cor de Vi podrà ressuscitar.
Amb això només us vull dir
que si no revifeu el poble
us quedareu fossilitzats
i potser sí que donareu sentit
a ser Geoparc de la Unesco,
perquè us convertireu en una reserva - ara ho pesco només apta per visitants.

Però ja veig que no us engresco,
ni us espanto, ni us molesto,
sembla que no tingueu sang i que res vulgueu arreglar:
ja m’esteu fent emprenyar!
Però és que gent,
us hi aboneu!, mira que em foteu treballar...
I això que tal com està el pati del nostre tema català
quasi bé sembla impossible que algú ho pugui superar.
Doncs fixa’t tu que a Tremp li’n foteu sense coneixement
i us atreviu amb un passeig fet per la brigada de l’Ajuntament!
Això sí que és tenir-los ben posats, ben grossos i cuirassats;
ja no sé si portarà més cua això o que l’hagueu fet peatonal,
però tant se val, sigui com sigui ja teniu un bon sidral.

Encara que tant se us en fot ara que ja teniu un equip de primera,
de primera nacional!
I ho dic tant per lo de la lliga – catalana –
com per lo de la gespa – artificial –
Ah! I d’aquest tema que vesteix tant, us voldria dir també
que s’ha de tenir un bon cap de suro per permetre que a la vila
hi hagi una escola de futbol que res té a veure amb el club local,
ja em direu si aquestes carallotades no són de ser carcamal...
si voleu coses doblades, millor que dobleu l’hospital,
però si les voleu triplicades ja teniu el Consell Comarcal.

Ben bé s’assembla tot plegat al caos de la Generalitat,
creant partits per duplicat, assemblees per triplicat,
jugant al gat i a la rata, a embolicar i a divagar,
sense fotre cas del poble que al cap i a la fi és qui ha de manar!

Mentrestant, presos polítics,
mentrestant, tothom cremat,
mentrestant VOX a l’espera
per portar-nos a anys enrere
i poder-nos aniquilar.
Mentrestant en aquest poble
les tradicions van morint a trompicons:
a l’esbart fan falta cames per puntejar, saltar i ballar,
als gegants fan falta braços per poder-los carregar,
a l’orfeó fan falta veus per poder cantar cançons,
als castellers, als trabucaires, als grallers, a les puntaires ...
i tantes associacions que demanen amb urgència
per qüestió de supervivència que augmentin les adhesions,
que si aviat no hi ha més implicacions us podreu estalviar les subvencions;
o millor guardeu-les per La Lira,
ja sabeu: aquell local nou de trinca on quan hi ha de fer fred hi fot calor
i quan el carrer és una nevera a dins és un congelador
i això perquè se li ha esgavellat el sistema de climatització
i arreglar-lo val tanta pasta que ningú vol fer de pagador.

Eeeep ! que ja m’ho deixava:
també he d’afaitar la Comissió: l’encarregada de les festes,
la que fa Festa Major quan la immensa majoria
es dedica al botelló o a omplir de porqueria un parc força acollidor,
potser faríeu millor tria si per la organització
impliquéssiu tot el poble per tenir més participació,
i a totes aquelles que us critiquen, com ara ho estic fent jo,
els busqueu amb puteria un agradable ballador
que les tingui nit i dia girant sense aturador.
I no em puc estar de dir-vos, bona gent de la Comissió,
que encara que feu molt bona feina,
enguany us heu passat un colló
inventant-vos un concurs per encomanar un pregó
per tal que us surti gratis i per la patilla
i el premi tan sols sigui, sense desmerèixer,
que qui el llegeixi sigui jo;
espero quelcom més suculent per la propera ocasió,
que rescabali una mica allò dels drets d’autor, si més no.

Au, que ja m’he passat de versos
i m’arribareu al crostó,
així és que acabo amb aquesta dissertació:
Trempolines, trempolins,
que us està quedant un poble
on no s’aturaran ni els pixapins,
si no espavileu una mica
no hi passaran ni els piolins
per recordar-vos qui mana dintre dels seus confins.
Sí que és veritat que teniu feina,
però capaços sou d’esmolar l’eina i posar-vos a treballar
que aquell 1 d’octubre prou que ho vau demostrar,
així és que amb trempera i alegria
primer gaudiu del carnaval com si no hi hagués un altre dia,
balleu comparses, feu de la follia la més saludable rebel·lia!
però després no us despisteu
i encara que arribi Quaresma torneu a emprendre el camí,
traieu-vos les mans de les butxaques,
feu treballar el tupí, poseu Tremp a tots els mapes
que fins i tot el Trump tingui ganes de venir
a veure els voltors com mengen o a fotre’s un got de vi
o a comprovar que al nostre poble tothom és molt ben parit,
que no estaquem els gossos amb llonganisses
però ens ho passem molt divertit.

Trempolines, trempolins
gaudiu com mai del carnaval,
sobretot respecteu els vostres vicis
i aprofiteu per iniciar als més novicis
-ep, però no com fan els capellans
posant-los a mercè dels seus capricisi adoctrineu-los, ara sí,
a celebrar la festa d’una manera més sana,
tal com la Carnestoltes mana,
que ja començo a estar tipa
del model del Sant Fermín,
que hem d’enterrar la fama
que per poder-ho passar bé
quelcom hem de fer malbé
o arruïnar la vida a algú
que algun dia pots ser tu.

Així és que aprofitem per riure
fotent-nos un fart de viure! :
Visca la farra: lliure!,
visca la barra: lliure!,
visca la terra: lliure!
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