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PREGÓ
OFICIALDELAFESTA
MAJORDECERVERA2017
de
Júlia
BonjochCamacho
Cerverins i cerverines, estem de Festa Major. Sóc la Júlia Bonjoch Camacho i
enguany
serélavostrapregonera..
No us enganyaré, és la primera vegada que faig un pregó i us he de dir que no ha
estat gens fàcil perquè per mi és un honor fer-lo per la ciutat que més estimo però
alhora
és
unagrandíssimaresponsabilitat.
Dies després d’haver-ho acceptat, em van agafar moltes inseguretat: “vols dir”, “què
faràs”, “va deixa-ho que faràs el pena…”, “hauré de buscar per google” como hacer
un buen pregón, i just en aquell moment em van enviar un correu de la Paeria
demanant si els hi podia enviar un “mini text” explicant quin vincle tinc amb Cervera.
“I ara què dic? si el meu vincle és únicament familiar!”: els meus pares són de
Cervera i tota la família és d’aquí… Clar he passat les vacances d’hivern, estiu,
festes majors, aquelarres, pasqua, carnavals, cavalcades de reis mags… I, de cop,
aquell “mini text” es va convertir en una mini bíblia sobre la meva vida i vaig pensar:
què
coi!
Ambtotesaquestesvivènciessegurquepucferelpregó!
Però per curar-me en salut, vaig preguntar a grans professionals de l’oratòria
pregoneraCatalana…Escolteu,escolteu,quinestrucadesvaigfer...:
001_Àngel:Aviamaveure,Júlia,
aveurediga’mquèvols?Aveure,quèvols?
Júlia:

HolaÀngel...miraescoltaquem’handemanatferelpregódeCervera…
002_Àngel:Vaaaa?Acervera!?Onvamferelpetitpríncep?
Júlia:

Sí,
allà,allà…Escolta,tuempodriesdonaralgunconsell?
003_Àngelimanu: Ui, ui, ui, Júlia, jo que sé. Mira, pregunta-li al Manu.
Manuuuuuuuu!!//
Manu:

Ei,Júlia!Quètal?
Júlia:
HolaManu!L’àngelt’haditlodelpregó?
004_Manu2: SI, SI, Ja, ja m’ho ha dit l’Àngel però jo de pregons, Mira jo a Cervera li
vaig fer una cançó. Visca Cervera...i els homes, doncs mira tu no estan mal...no sé
si
això
no
etserveixpregunta-lia
lasilviaabril…
Júlia:
Clar!LaSílviaAbril!!!!
005_Sílvia:Hola!
Júlia:

Sílvia,Hola!
Silvia: Ostres Júlia que el Manu m’ha dit que fas el pregó.. Quina putada, quina
putada...Miratinclapersonaidòniaqueetpotajudar...esperaquete’lpasso…
Júlia:
Merci!Merci!
GUARDIOLA: Bé, si… a veure fent un ziga zaga potser i si et lleves ben dora...però
tampoc
sécomajudar-te…
PIQUÉ:

Cerverasequeda.
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MESSI:
No,jonotomocervera…
ROCKY:

VoleudeixarestarenpaualaJúlia
DONALDTRUMP:Tambépotsdirgotblessamericafirst.
GUARDIOLA:potserlipodriesdemanara...l’EduardPunset!
PUNSET:
Be,..ehh...si...ehh...les
endorfines
que
generaran
els
teus
nervis...eehe...jocrecquelihauriesdedemanaralalloll.Miratelapasso…Lloll!
Júlia:
Clar!Lalloll!!!
LLOLL:
Si?
Júlia:

Lloll!HolasóclaJúlia!
006_LLOLL1: Ei hola guapa com estas, com va tot? i els de casa? que encara sou
de
vacances?Bonica,quètaltot?
Comvalavida?
Júlia:
Bé...aveure...siusplauajuda’m,sócpregoneradelaciutatdeCervera...
007_LLOLL2: Oh doncs és molt bona pensada, tu ja ets una glòria local de
cervera...Ah per cert i m’encanta quan parles d’aquí, és que és tan dolç...Mira jo
crec que a tv3 haurien de tenir presentadors amb accent de cervera, “perquè
sempre els posen de Barcelona” i clar, Ei bonica bona sort! Ah, i sobretot, posa’t un
clip
o
unagrapaounespincesperònoperdiselspapers!!
Júlia:
Ah!Peraixònopateixisestanbenagafats!
008_Àngel:Ah!IJúlia!Parladelleide,d’allà,parladeCervera!
A
la
Júlia,del’ensurt,selicauen
elspapersaterra…
Ai!
Bé…
doncs,si…aveure…eh…
Busca
unsquantspapersbarrejatsiagafaelprimerquetroba.
Vull
reivindicarqueemsentocerverinaiqueperdesgràcianohenascutaquí!
Vull reivindicar que un cop a la passió, ningú feia silenci entre bambalines i el senyor
Sobies
emvafotreunacletaperquècallésquanjonoparlava!
Vull
reivindicarperes,pomes,patates...aino…
Vull reivindicar que no em deixen dirigir l’Aquelarre però sí fer el pregó! Ai, això
tampoc!
Vull
reivindicarqueamim’agradavaméslapiscinade5metresdefondària…
Vull reivindicar que cada cop que venim a Cervera carregats de maletes, em deixin
entrar el cotxe a la plaça santa Anna a descarregar! A veure, que s’ha de dir que
Cervera ha quedat PRECIOSA, però que no passa res per deixar entrar un cotxe de
tant
en
tant…
Vull reivindicar que Castellnou d’Oluges ha de quedar tan bonic com ha quedat
Cervera
Vull
reivindicarquem’agradavamésdirCalColomqueXocolatBox!
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I vull reivindicar que un any al BINGO DE REIS de la Bombolla em va tocar el pernil
i vaig haver de demostrar la meva CERVERINITAT, perquè no me’l volien donar i
em
van
preguntar:Tu,d’onets?i
llavorsdavantdetothomvaigdir:
Àudio
BSOGameofthrones.
Jo,
JúliaBonjochCamacho,
Neta per part de pare de Jaume Bonjoch i mercè Aldomà, de
Castellnou d’Oluges; Neta per part de mare de Mª Rosa Altisent i
JoanCamacho,propietaridelabotigaderobaLasMODAS.
FilladeJesúsBonjochiHelenaCamacho.
Que és germana de Joan Miquel Camacho, casat amb Carmina
Riera-delaMerceriaRiera-(quetreballaalanovagestió).
CosinadeNúriaiMiquelCamacho.
I
germanadeFrancescBonjoch.
SócCerverinadelaCasaCamacho.
STOP
Música
I
el
carbonellemvadir:LOQUÈ?
Que
sóc
lanebodadelmetge,elCamacho!
I
així
va
sercomemvandonarelpernil.
I és per això que vull reivindicar un DNI cerverí, per demostrar la meva pertinença.
Perquè algun dia potser guanyaré, no el pernil, sinó la televisió del bingo i ho hauré
de
tornar
ademostrar!
I és que de fet tinc el cor dividit, perquè moltes persones tenen el mateix problema
que jo, que els seus pares són d’aquí però han viscut a un altre poble. I que quan et
pregunten, la gran pregunta de: I TU D’ON ETS? T’agafa com un vessament
cerebral o alguna cosa per l’estil, i penses I ARA QUÈ LI DIC??? Li hauré d’explicar
la
meva
vida??Jodeeeeer…
Però llavors penso, però què més dóna?, què més dóna si sóc de barcelona,
targarien, de girona, stark, de cal agustí, o lannister...Si al final sempre arribarà la
boira
i
no
enspodremnidistingirlescares!Boiraiscoming!
Fem
un
parèntesi:LamaleïdaiempipadoraBOIRA.
La ciutat més preciosa amb la pega més insuportable. La boira. La vostra estimada
boira.
Laboiraquetrobeuafaltar
quanésestiuielscampsestanbendaurats!
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Però què més dóna? Què més dóna si som d’un lloc o d’un altre si al final al llarg de
la teva vida pots pertànyer al lloc que vulguis i amb qui vulguis, i tantes vegades com
vulguis.
I no parlo d’amor, ni religió, ni política, no… Parlo... DE LES ENTITATS
CULTURALSDECERVERA.
Triïs la que triïs ja et sentiràs cerverina o cerverí. I, de fet, n’hi ha tantes que cada
any al llarg de la teva vida pots formar part d’una d’elles i sentir que la teva
CERVERINITATaugmentacoml’escuma!
Mireu:
Dels 0 als 3 anys faràs de nadó a la Passió. Ja de ben petit els del Grepp seran els
encarregatsd’introduirelteatreCerveríalatevasang.
Dels 3 als 6 a la coral infantil. Encarregats d’introduir la música a les teves orelles. I
a
cantar
caramelles!
Dels 6 als 9. A l’Aquelarret fent de bruixa, tabaler, drac, xanquera... I t’apuntes al
Conservatori de Música a estudiar Gralla (que té tela) i també a la Colla Gegantera a
fer
de
Capgros.
Dels 9 als 12. Tornes a la Passió a fer de nen del poble. I et fas dels Jovencells de
Cervera.
Al’estiut’apuntestuilatevagrallaalCursInternacionaldeMúsica.
Dels 13 als 16. Et fas tabalera o tabaler oficial dels Carranquers per acostumar la
vista a les espurnes del foc! A més a més t’apuntes a l’associació de joves de circ,
perquè mai se sap quan et tocarà sortir a l’Aquelarre penjat d’una grua a 20 metres
d’altura!
Dels 16 als 18. És una etapa important, de canvi: Ja pots fer beures a la bombolla i
et fas bombollera o bomboller. Per aprendre els rituals rítmics de l’Aquelarre i la
festa major i així guanyis uns kilos amb el Merengue. I a més, organitzes el dimecres
de
cendraambelsdelcarreróde
lesbruixes.
Vols actuar el divendres d’Aquelarre? Fes-te de les Bantokades. I ensenya, més que
mai,
que
etsdonaiquenoenvolemniunamenys!Iperquènoésno!
Dels 18 als 20. Vas als Carranquers i d’allà ja no marxes perquè l’olor de la pólvora,
t’enganxa! Eh, i sinó ets Carranquer, no passe res eh! Et pots fer del grup d’Alea
Teatre
i
aixíettocaràsortireldissabted’Aquelarre!
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Dels 20 als 23. Et toca organitzar la festa de sant magí, la de sant jaume, dijous
gras,
participesalanitdelteatreviu,avalsunpotosíoalapassióMedieval.
Dels 23 als 25. Et canses d’actuar els divendres d’Aquelarre i et fas de Sound de
Sekà per actuar dijous, dissabte i pel carnaval de secà...I deixes de tenir vida perquè
ja
estan
assajantpelcarnavaldel’anyvinent!
Dels 25 als 30. Tornes a la Passió a fer d’Herodes, Josep, Magdalena, Jaume, Pere,
Marc,
Maria,etc.
I
als
30
ettocaferdeMascleCabróoFemellaCabrona,maisesap!
Als
35
etfastrabucaire!
Als
40
dirigeixeselteuprimerAquelarre(demolts!)
Als
45
si
etdeixenfasdeJesucristalapassióideJudesalapassiómedieval.
Als 50 et fas amiga dels amics de la música i dels amics de la sardana. I després...et
fas de la coral que més t’agradi: la lacetània, la ginesta...et fas campaner o
campanera, i escrius a la veu de la segarra, o et fas de la confraria de l’Àguila de
Cervera o dels pessebristes o de l’aula d’extensió universitària canceller dou, o
puntaires de coll de les savines, o et fas del club de fans de Marc Marquez, i ja ho
tindríem
no?
Crec que us ho esteu posant molt difícil perquè el vostre nivell de CERVERINITAT
arribi
al
100%no?!!
Penseu que heu de fer tot això perquè l’any 2019 Cervera serà nomenada CAPITAL
DE LA CULTURA CATALANA. I sinó som culturistes de cap a peus quedarem
malament! I encara quedaran més malament els artistes cerverins que ens
representen, i quan parlo d’artistes cerverins em refereixo a directors de música,
poetesses,actrius,actors,pintors,músics,ballarines,dissenyadors,cantants…
Tots
ells,
sónelsnostresMarcMárquezdelacultura!
I posaria la mà al foc que si totes aquestes personalitats no haguessin viscut, nascut
o
trepitjat
Cerveranohaurienescollitserelquesónara.Artistes.
I perquè ho dic això? Perquè gràcies a Cervera i al suport incondicional de la meva
família
jo
tambépucdirquesócArtista.
Perquè sóc com sóc gràcies als valors que m’han ensenyat els meus pares, el meu
germà,
elsmeustiets,elsmeuscosins,lesmevesàvies.TotsdeCervera.
Perquè també sóc com sóc gràcies a les amigues i amics de Cervera. Perquè m’heu
ensenyat i m’ensenyeu cada any l’ànima cerverina. I encara que només ens veiem
per
festes,sempresomriemquan
pensemqueenstornaremaveure.
Perquè sóc com sóc gràcies a la cultura que m’ha ensenyat el poble de Cervera i de
Castellnoud’Oluges.
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Perquè cada cop que canto “El meu asteroide” a la funció del Petit Príncep penso en
les
postesdesoldeCervera,olespostesdesoldelaSegarra.
Perquè
Cerveraéslaciutatdelespostalsodelsquatrepaisatges.
La
ciutat
ambelportdemarmés
bonicquehevistmai.
La
ciutat
delscincsentits:lamúsica,ladansa,elteatre,elfoc,ilaparaula.
I
quina
paraula?BONES.
A mi m’encanta la salutació de BONES. Però així com allargant la e. BONEES. Sí.
Perquè et fa sentir bé, de cop, tots els teus problemes se’n van. Es que agraeixo
tant que digueu “bones” i saludeu pel carrer... perquè Cervera per molt que dieu és
un poble. I tothom es coneix amb tothom. I és un regal de la vida que la gent es
pugui
conèixerisaludarentrevosaltres.
No
deixemdesaludar-nos.
Encara
quesiguemgransopetits,saludarnocostadiners.
Tinc un amic que és un petit príncep i sempre diu que: les paraules més dolces
també
reguenlesflors.
Perquè
cadacopquesentoalgúdientBonespenso:
“que
bé,
jahearribatacasa”.
I
em
sentocomacasa.
Em
sentocomalmeuasteroide.
I
espero
quetotsvosaltrestambé.
Visca
Cervera.
Visca
la
sevagent.
Bones
FestaMajoriBONAFesta
Major!

