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ESTER SUÑÉ
A la Fatarella hi ha molta pedra
pedra blanca, pedra seca
pedra dura i pedra tova
El pas dels anys, les pluges i les gelades
la pedra trencaran
lo que no trencaran, seran els poemes
de l'Ester,
que sempre perduraran

GEMMA SALES
La Gemma que recollia pedretes
pedretes del Priorat.
Ella en un gerro les posa
en un lloc vistós i no amagat
segur que amb aquestes pedres
ella un conte en farà
per a la gent gran, nens i nenes
poder explicar.

SÍLVIA PUIG
les vinyes de la Sílvia
que en llicorella han arrelat
no en faran quantitat
però sí qualitat.
El vi en bótes posarà
per poder envellir, després embotellar
i a la taula degustar

IGNASI MORA
De Gandia vas fugir
per anar uns dies al Priorat
periodista i escriptor
bon observador i millor
comunicador
la cuina et va molt bé
prefereixes dos talls de corder
que un vedell sencer
Al Priorat has fet amics
que el bosc no et duran
i si s'hi troben rovellons
no te'n faltaran.

LO CATERI
Bon pagès
músic
moixoner
i també margener
però “cuidado” amb lo Cateri!
Que si tingués una palanca a les seues
mans
i l'Arquimedes d'ajudant,
és capaç de tombar el Montsant!
LO FERNANDO
Auliveres centenàries
i de més joves n'hi ha,
que de les seves aulives, un bon oli
sortirà
al no estar enverinades
ecològic serà.
I si oli verge en vol fer
haurà d'anar al Montsant a vigilar
que no baixi l'Esperit Sant.
PERE ROFES
A la fi de la trobada
la pipa volia llençar
com que l'hem immortalitzat
la pipa s'ha quedat
quan farà l'última pipada
i el fum s'enlairarà
veurà sis cares d'escriptors
que tots contents i rient diran
És el Pere de la pipa, és el Pere de Marçà

NÚRIA AÑÓ
La Núria jove i guapa
quan ella posa els peus al carrer
si el cel està ennuvolat
si és de dia surt el sol
si es de nit està estelat
OSCAR PALAZÓN
De Lleida vas fotre el camp
I ara vius a les Borges del Camp
professor, escriptor, poeta i traductor
tot bé i millor
Un rostre has trencat
Com si d'un puzle s'hagués tractat
Però, ai tu! La rialla te l'has quedat
rialla que captiva la gent
això és bo. Estàs content.
ALBERT VILLARÓ
VILLARÓ
Quan fugis de la teva selva
andorrana
i baixis al Priorat
pensa que si baixes esquiant,
els mossos també et pararan.
I quan passis pel pont del Segre,
tu tranquil que no cauran
que hi ha els teus quatre pilans
que duraran molts anys.

