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Els “Nuncis” 
Un “Nunci” era un senyor que en èpoques molt llunyanes – a principis del segle 

passat - anava amb una trompeta d’estil militar, es parava en punts estratègics de la ciutat i 
tocava: Tararit....., tararat...... Esperava que s’aplegués com més gent millor i anunciava el 
que li havien encomanat, sigui un ban de l’Ajuntament, alguna propaganda comercial o algun 
fet rellevant que era important que el poble se n’assabentés.  

N’he parlat en d’altres ocasions i jo en vaig conèixer dos. El que li deien el “Nunci” que 
tenia una veu clara, fina i potent, no li perdies ni una sola paraula, tenia una fàbrica d’articles 
d’escriptori i el que el va substituir, penso que per motius polítics – era després de la guerra 
del 36 – amb una veu més corrent i una dicció que no s’assemblava en res a l’anterior, tenia 
una carnisseria al carrer Major. Fer de “Nunci” era com un complement. 

El carnisser, tot i ser una persona d’un físic molt poc rellevant, era més aviat baix i ben 
poc agraciat, era molt “llaminer” i tenia una amiga que visitava quan li convenia. La seva 
dona n’estava assabentada i esperava l’ocasió per dir-hi la seva. Un dia en què la dona 
s’adonà que el marit estava tot neguitós, - la majoria de dones solen presumir que coneixen 
molt bé els seus respectius marits, com si els haguessin parit, alguna s’atreveix a dir - va 
deduir que la causa del neguit del marit era que ja estava ensalibant la “llaminadura” i quan 
aquest va entrar a la cambra frigorífica, com havia de fer tot sovint per tal de treure gènere 
per a la botiga, la dona va tancar la porta tot dient: 
- Si vas calent ara et refrescaràs! 

 
Les agulles  
D’agulles i d’expressions referents a tot tipus d’agulles n’hi ha moltes, des de “posar fil 

a l’agulla” quan es tracta de començar una cosa, fins que un camell passi pel forat d’una 
agulla, segons l’Evangeli. 

Recordo dues expressions de la mare referents a l’agulla: “Hasta els de l’agulla ho 
diuen” i “Són agulles d’enfilar vi” 

Els de l’agulla eren els burots; una mena de municipals que s’estaven en una petita 
caseta situada a totes les entrades de les poblacions per tal de controlar els productes 
subjectes a pagament per part dels ajuntaments. Per tal de controlar els carros quan anaven 
carregats de palla o matèries prou flonges, els burots tenien un bastó que en estirar el 
mànec en sortia una agulla llarga i fina, tan llarga com el bastó, i que alguns antiquaris es 
pensen que era una espasa. Als burots els servia per punxar la càrrega d’un carro per tal de 
comprovar si portaven queviures o alguna cosa amagada que estigués subjecte a pagament 
per entrar a la ciutat.  

Les “agulles d’enfilar” vi eren les arengades, salades per conservar-les. Es col·locaven 
en una caixa de fusta circular, molt ben posades en forma radial. Els cercles per armar les 
caixes a tot vol eren fets amb els brots de castanyer, de quan s’aclaria la brotada i en deien 
perxes per fer rodells, però també tenien, i ben segur encara tenen, moltes altres 
aplicacions, com fer cadires i sillons. 
 

 


