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PREGÓ	  DE	  CARNESTOLTES	  28è!!!	  

	  

Bona	  nit	  Fatarella!!!!	  

Lo	  rei	  Carnestoltes	  ia	  és	  aquí.	  Pareu	  ve	  les	  aurelles	  i	  vigileu	  totes	  les	  solteres	  

que	  començaré	  a	  repartir	  i	  no	  se	  salvarà	  nil	  deu	  que	  u	  va	  parir!!	  

Als	  que	  els	  agrade	  criticar	  ia	  se’n	  poden	  anar	  a	  cagar,	  	  

ara	  me	  toque	  a	  mi	  a	  la	  gent	  fer	  anfadar!!!	  

Asplicaré	  tot	  lo	  ca	  passat	  durant	  tot	  este	  any	  i	  aspero	  que	  ningú	  se	  faigo	  

l’astrany.	  

Entre	  les	  eleccions,	  chafarderies	  i	  lios	  de	  parelles	  

us	  feré	  aurir	  de	  bat	  a	  bat	  les	  aurelles!!!	  	  

	  

Començarem	  per	  les	  obres	  i	  la	  construcció,	  

que	  com	  a	  Valéncia	  tot	  fa	  una	  mica	  de	  pudor!!!	  

	  

• Tot	  lo	  poble	  en	  obres	  ha	  estat	  

almenos	  sabem	  que	  això	  té	  alguna	  utilitat	  

una	  rotonda	  pels	  forasters	  impresionar	  

escoles	  noves	  per	  les	  mares	  fardar,	  	  

carrers	  desmuntats	  perquè	  algú	  sei	  foto	  de	  cap.	  

una	  cosa	  està	  clara,	  los	  de	  la	  construcció	  no	  pasen	  gana.	  

	  

	  

• Tot	  això	  pasae	  abans	  dels	  eleccions,	  

no	  sirà	  que	  mos	  volien	  fer	  creure	  lo	  que	  no	  són???	  

Lo	  que	  no	  van	  fer	  en	  tota	  la	  legislatura	  

u	  van	  fer	  en	  quatre	  dies.	  Ai	  quina	  aventura!!!!	  
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• Al	  final	  han	  arribat	  les	  eleccions	  

i	  n’hem	  acabat	  tots	  asta’ls	  collons.	  

Tots	  diuen	  que	  pel	  poble	  volen	  treballar	  

i	  sol	  volen	  los	  cuartos	  i	  manar!	  

Los	  d’esquerra	  ias	  veen	  a	  l’ajuntament	  

i	  Fermin	  cap	  a	  casa	  los	  va	  anviar	  en	  lo	  cul	  calent!!!!	  

	  

	  

• Dien	  abans	  dels	  eleccions,	  	  

que	  l’ajuntament	  de	  la	  fatarella	  ere	  l’únic	  que	  no	  estae	  endeutat,	  

però	  dieu-‐los-‐hi	  al	  nous	  que	  us	  asplicon	  lo	  que	  s’han	  trobat.	  

factura	  per	  aquí,	  rebut	  per	  allà	  i	  resulte	  que	  tot	  astae	  per	  pagar!!!	  

(Manos	  arriba	  esto	  es	  un	  atraco!!!!!!!)	  Tots	  CRIDANT	  

	  

	  

• I	  ca	  passe	  quan	  despúes	  de	  les	  eleccions	  nos	  té	  majoria?	  

pues	  que	  nos	  pot	  governar	  ni	  de	  nit	  ni	  de	  dia	  

Hi	  ha	  alguns	  que	  se	  van	  fotre	  un	  fart	  de	  criticar	  i	  ara	  s’hauran	  

d’aguantar.	  

En	  lo	  pacte	  alguns	  s’han	  quedat	  al	  carrer.	  

“Ai	  maneta	  això	  no	  pot	  ser”	  (en	  veu	  de	  iaia)	  

	  

	  

• Después	  de	  cent	  anys	  lo	  centre	  de	  dia	  ha	  aubert	  

i	  en	  quatre	  dies	  les	  places	  han	  cubert.	  

Ells	  si	  que	  estan	  ben	  distrets,	  

veien	  a	  la	  Chel	  desfilan	  en	  los	  seus	  modelets,	  

entre	  partideta	  i	  partideta,	  

Marta!!!	  ansenyal’s	  la	  cuixeta!!!!!!	  
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• Les	  escoles	  per	  fin	  s’han	  acabat	  	  

después	  d’uns	  quans	  anys	  d’haver	  asperat.	  

Ben	  parides	  han	  quedat	  però	  de	  les	  crítiques	  no	  s’han	  salvat	  

des	  dels	  crios	  als	  abuelos	  tothom	  se	  les	  han	  repassat.	  

	  

• Totes	  les	  beates	  astan	  astorades	  

perquè	  les	  obres	  de	  la	  Capella	  ia	  astan	  acabades.	  

Asperem	  quel	  Capellà	  faigue	  bons	  sarmons	  	  

i	  que	  no	  s’abaixo	  los	  pantalons.	  

Se	  veu	  que	  es	  un	  tio	  bastant	  formal	  

perquè	  de	  mument	  no	  ha	  fet	  massa	  mal.	  

	  

	  

• Lo	  reg	  al	  terme	  ha	  arribat	  	  

i	  tots	  los	  pagesos	  s’han	  astorat	  

en	  la	  mel	  a	  la	  boca	  s’han	  quedat	  

Perquè	  d’aigua,	  ni	  una	  gota	  nan	  tastat.	  

	  

	  

I	  com	  cada	  any,	  anem	  a	  parlar	  del	  consistori	  

n’hi	  ha	  uns	  quants	  de	  nous	  o	  sigue	  que’l	  i	  tocaré	  ‘ls	  ous!!!	  

	  

• Entre	  el	  bar,	  l’ajuntament	  i	  la	  construcció,	  

a	  n’este	  poble	  hi	  ha	  molta	  corrupció.	  

Fermín	  no	  tingos	  tans	  collons,	  	  

que	  al	  final	  t’abaixarem	  los	  pantalons!!	  
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• Jesús	  cada	  dia	  més	  pinxo	  me	  va	  

des	  de	  que	  a	  l’ajuntament	  va	  entrar.	  

Se	  pensae	  ser	  dirigent	  	  

i	  si	  s’ancante	  li	  fotran	  lo	  cul	  calent.	  

	  

	  

• Què	  li	  faltae	  a	  Juan	  del	  Muchacho	  provar?	  

L’ajuntament	  per	  suposat.	  

Semble	  un	  sinyor	  abogat	  	  

sempre	  en	  papers	  vas	  carregat.	  

Entrel	  Casal	  i	  ca	  la	  Vila,	  algo	  t’hauries	  de	  dixar	  

Sinó	  Sant	  Francisco	  quedarà	  per	  llaurar.	  

	  

	  

• Si	  mos	  posem	  a	  pensar	  

no	  tot	  està	  tant	  clar	  

Txell,	  en	  política	  t’has	  fotut	  i	  les	  empreses	  t’han	  creixut.	  

Dos	  crios	  has	  parit	  

i	  l’home	  te	  s’ha	  arropit.	  

	  

	  

• Andreu	  on	  s’està	  millor,	  a	  l’alcaldia	  o	  a	  l’oposició??	  

Ara	  semble	  que	  estàs	  més	  content	  

perquè	  tan	  donat	  veu	  a	  l’ajuntament	  

Entre	  camins	  i	  manteniment	  

Vigila	  u	  acabaràs	  malament.	  
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• Ils	  de	  la	  oposició??	  	  	  

Ana	  fent,	  ana	  fent….	  	  

A	  casa	  i	  sense	  fer	  cap	  a	  l’ajuntament!!	  (Tots	  a	  a	  l’hora	  CRIDANT)	  

	  

	  

• I	  al	  sector	  de	  l’administració??	  

li	  és	  igual	  lo	  color	  	  

l’únic	  quels	  interessa	  és	  no	  perdré	  lo	  silló.	  

Tan	  los	  i	  fa	  que	  sigos	  d’aquí	  o	  d’allí	  

ells	  fan	  les	  seues	  hores	  i	  ha	  parí!!!	  

	  

Però	  durant	  un	  any	  més	  coses	  han	  passat	  

anem	  a	  repassar	  tota	  l’actualitat:	  

	  

	  

• Als	  pisos	  están	  entretinguts	  

que	  la	  Carmensita	  cada	  dia	  los	  hi	  done	  algun	  disgust.	  

quan	  s’aburrix	  agafe	  lo	  bolso	  i	  sen	  va	  a	  pescar	  

aver	  a	  quin	  ancantat	  se	  pot	  cepillar!!	  

	  

	  

	  

• Los	  	  Janos	  mos	  han	  muntat	  una	  terrassa	  

Pentsant-‐se	  que	  amplirien	  tota	  la	  plaça	  

Ells	  són	  los	  únics	  que	  la	  fan	  servir	  

per	  xafardejar	  i	  fotre	  a	  parir.	  
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• Estos	  del	  casal	  millonaris	  se	  volen	  tornar	  

ara	  sopars	  a	  dojo	  se	  posen	  a	  preparar.	  

Pero	  si	  la	  jove	  no	  mos	  ensenye	  l’escot	  

no	  vendreu	  cap	  entrecot!	  

	  

	  

• Il	  Kikos	  ja	  n’està	  hasta	  dalt	  

que	  cada	  dia	  li	  marxo	  lo	  personal	  

tots	  a	  la	  zizcoteca	  sen	  van	  

i	  la	  botona	  sola	  a	  la	  barra	  s’està	  quedant!!	  

	  

	  

• Sisco	  aspavilat	  en	  la	  disco	  

Que	  en	  este	  humor	  que	  fots	  

Ràpid	  te	  menjaràs	  los	  mocs!!	  

En	  lo	  que	  guanyes	  dels	  sopars,	  	  

arregla	  la	  calefacció	  o	  mos	  mataràs!	  

	  

	  

• Als	  	  del	  revés	  l’humor	  los	  hi	  ha	  canviat	  	  

des	  de	  que	  la	  competència	  al	  costat	  li	  han	  posat	  	  

se	  pensaen	  que	  la	  Siscoteca	  no	  s’acabarie	  mai	  

i	  ara	  perquè	  hi	  haigue	  gent,	  fenya	  rai...	  

	  

• Can	  Rius	  mai	  té	  lo	  restaurant	  ple	  

peró	  no	  paren	  de	  marxar	  a	  l’astrangé	  

però	  entre	  Nova	  York	  il	  creuer	  

acabaran	  de	  no	  fotre	  ré.	  
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• A	  la	  Casa	  Eco	  ia	  no	  fan	  tans	  menús	  del	  dia	  

perquè	  los	  dels	  molins	  han	  fet	  molta	  via.	  

Se	  pensaen	  que	  les	  obres	  durarien	  eternament	  

i	  la	  jugada	  los	  hi	  ha	  sortit	  malament.	  

	  

• Si	  a	  urgencies	  no	  vols	  acabar	  

per	  davall	  de	  les	  boles	  del	  techo	  no	  has	  de	  passar	  

Segura!	  Oko	  que	  va!!!	  

DJ	  Alerany	  no	  veu	  un	  duro	  i	  curre	  com	  un	  cap	  de	  suro	  

moltes	  llumetez	  i	  paridetez	  	  

Però	  cada	  5	  segons	  	  

la	  música	  s’apague	  i	  tocat	  los	  collons!!!	  

• A	  festes	  d’estiu	  la	  festa	  es	  va	  apagar	  

Pero	  los	  joves	  del	  poble	  volien	  xalar.	  

Un	  correbars	  se	  va	  muntar	  

I	  a	  tot	  lo	  poble	  van	  martiriztar!	  

Este	  any	  la	  balla	  no	  va	  calguer	  chafar	  i	  fenya	  me	  van	  estalviar	  

2	  socorristes	  mos	  astaven	  asperant	  en	  la	  manguera	  aguantan.	  

Pel	  forro	  tot	  mos	  u	  vam	  passar	  	  

però	  sobretot	  a	  les	  Ingleses	  de	  Ca	  Kotaio	  cal	  destacar	  

borratxes	  anaven,	  i	  la	  cuixa	  ansenyaven!!	  

	  

	  

• Atenció	  atenció,	  Artur	  Mas	  en	  acció!	  

Pel	  poble	  s’anave	  passejant	  

I	  Fermin	  un	  xorro	  de	  baba	  anave	  dixant.	  
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• Unes	  campanes	  noves	  mos	  van	  posar	  

I	  lo	  dia	  abans	  les	  volien	  robar	  

Sort	  de	  Celestino	  que	  les	  va	  vigilar!	  

(Quien	  serà	  serà....)	  Cantant	  

	  

• Un	  altre	  any	  lo	  rally	  a	  passat	  

Ils	  caminets	  han	  destrossat	  

Com	  sempre	  més	  d’un	  se	  n’ha	  aprofitat	  

Los	  caseros	  forrant-‐se,	  los	  guiris	  drogant-‐se	  

I	  Conrado	  sense	  paradeta	  perquè	  Peña	  li	  va	  fer	  la	  puñeta.	  

L’any	  que	  ve	  ja	  veurem	  si	  se	  podrá	  repetir,	  	  

Perquè	  més	  d’un	  u	  fot	  a	  parir!!	  

	  

	  

	  

• A	  Sant	  Francisco	  los	  punkis	  de	  Corbera	  van	  pujar	  

I	  per	  variar	  la	  van	  liar,	  

A	  la	  caseta	  se	  van	  pegar	  

I	  Sant	  Francisco	  van	  destrossar.	  

	  

• Com	  cada	  any	  ,	  	  

a	  l’hora	  de	  l’aurora	  	  

n’anganxen	  	  a	  més	  d’un	  cucant!	  

Demaneu	  dines	  al	  Capellà	  

haver	  si	  un	  hotel	  us	  pot	  pagar	  
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• Los	  molinets	  ia	  fa	  dies	  que	  van	  

ils	  diners	  que	  prometien	  n’hi	  ha	  mols	  que	  nols	  veuran	  

Mira	  que	  us	  ho	  van	  dir	  que	  no	  ere	  aigua	  clara,	  

us	  pensaveu	  fer	  rics	  per	  la	  cara…	  

Uns	  se	  pensaven	  arreglar	  la	  casa,	  uns	  compràs	  un	  corder,	  

però	  me	  semble	  que	  uns	  quans	  se’n	  foten	  de	  nantros	  a	  base	  de	  bé!!	  

Si	  firmaves	  tenies	  molí,	  sinó	  lo	  posaen	  al	  veí	  

Peró	  sabeu	  que	  us	  dic	  que	  estos	  dels	  molins	  se’n	  poden	  anar	  a	  parí!!!	  

	  

• Moments	  musicals	  

	  

(Cantant	  Ai	  si	  te	  pego)	  

Bellotez,	  bellotez,	  la	  zizcoteca	  ha	  obert	  les	  portes.	  

Ai	  zi	  la	  liez	  ai	  zi	  la	  liez	  te	  fotré	  al	  carrer	  com	  a	  figuez!	  

Un	  sabadow,	  aranya	  astave	  de	  marxa	  

i	  anave	  calent	  com	  una	  planxa	  

anave	  com	  lo	  deu	  de	  bastos	  

i	  a	  la	  Carmen	  li	  va	  tirar	  los	  trastos	  

Bellotez,	  bellotez	  la	  zizcoteca	  ha	  obert	  les	  portes.	  

Ai	  zim	  vacilez	  apujaré	  lo	  preu	  dels	  tequilez.	  	  

	  

	  

	  

• Menos	  mal	  que	  los	  han	  ascoltat	  	  

als	  quatre	  que	  s’han	  mobilitzat!	  	  

Un	  gran	  Cementeri	  nuclear	  a	  Ascó	  havien	  de	  construir	  

pensanse	  que	  la	  gran	  fortuna	  vindrie	  cap	  aquí	  

I	  què	  ha	  passat??	  	  

quels	  d’Ascó	  en	  les	  ganes	  s’han	  quedat.	  
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• Los	  Camacus	  a	  l’esqueleto	  Charli	  van	  descubrir	  

A	  cal	  metge	  lo	  van	  portar	  	  

i	  a	  la	  sala	  de	  cures	  lo	  van	  asposar.	  

L’autopsia	  va	  determinar:	  

hombre	  wapo,	  jóven	  y	  con	  dinero	  

hace	  tiempo	  que	  en	  la	  séquia	  espero	  

a	  la	  mujer	  que	  más	  quiero…	  

Totes	  les	  solteres	  del	  poble	  lo	  volien	  visitar	  

haver	  si	  se’l	  podien	  cepillar	  

Menos	  mal	  que’ls	  del	  Riu	  lo	  van	  vigilar!!	  

	  

	  

• A	  corbera	  notaven	  que’l	  fred	  començave	  arribar	  

i	  ben	  calentets	  van	  estar	  perquè	  l’astufa	  a	  Vispellano	  li	  van	  robar.	  

Però	  se	  veu	  que	  no	  van	  quedar	  gaire	  contents	  i	  en	  un	  demà	  la	  van	  

tornar.	  

Segur	  que	  molt	  bé	  no	  debia	  anar…	  

	  

	  

• La	  jubilació	  de	  Rafel	  de	  Camperol	  va	  per	  llarg	  

ell	  seu	  pren	  en	  tranquilitat.	  

Si	  algú	  té	  intenció	  de	  fotreli	  la	  fenya	  

que	  s’arromango	  i	  se’n	  vaigo	  a	  fer	  llenya.	  

	  

• L’Agustí	  lo	  bat	  de	  besibol	  volie	  ensenyar,	  	  

ils	  pollos	  la	  cara	  nova	  li	  van	  posar,	  	  

Ara	  a	  més	  de	  cubates,	  	  

Osties	  i	  males	  cares!!	  
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• Lo	  bicho	  s’ha	  comprat	  un	  cotxe	  

Mare	  de	  Deu	  quin	  derroche.	  

Ara	  lo	  tenim	  tot	  astorat	  

i	  va	  per	  este	  poble	  com	  un	  asperitat.	  

	  

	  

• Està	  clar	  que	  si	  vols	  viatjar	  als	  jubilats	  t’has	  d’apuntar	  

te	  faran	  anar	  cap	  aquí	  i	  cap	  allà	  	  

en	  poc	  cuartos	  a	  la	  mà.	  

(Serà	  maravilloso,	  viajar	  hasta	  Mallorca…)	  Cantant	  

	  

	  

• Lo	  telecentre	  semble	  la	  guarderia	  

això	  no	  és	  novetat	  ia	  u	  sabia	  

La	  Titi	  asta	  farta	  de	  tants	  crios	  

pero	  ho	  va	  dissimulant	  no	  sigue	  cosa	  	  

que	  al	  carrer	  l’acabon	  anviant	  	  

	  

• L’escola	  de	  música	  ia	  té	  edifici	  nou	  

segurament	  que	  va	  costar	  un	  ou.	  

Ia	  ere	  hora	  que	  marchessen	  del	  Casal	  

Entre	  pianos,	  flautes	  il	  tambó	  

se	  sentien	  des	  de	  Bingaubó.	  

Ara’ls	  tenim	  	  a	  l’aurera	  

MERDA!!!	  Mos	  tornaran	  a	  tocar	  la	  pera…	  
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• Recordeu	  que	  este	  any	  passarà	  a	  la	  història!!	  

ETA	  les	  armes	  ha	  dixat.	  

És	  una	  bona	  notícia	  que	  així	  haigo	  estat!!!	  

Lo	  mal	  es	  que	  la	  KALEBO	  ROKA	  d’este	  poble	  les	  ha	  agafat!	  

Entre	  vidres	  d’autocars	  i	  maleses	  varies	  

Los	  mossos	  hauran	  de	  pujar	  per	  tancal’s	  en	  gàbies!!!	  

Pares	  i	  mares	  los	  fills	  au	  de	  vigilar	  

sinó	  us	  u	  haguesseu	  pensat	  més,	  abans	  de	  follar!!!	  

	  

	  

• No	  podia	  marxar	  sense	  parlar	  de	  la	  crisi,	  

cada	  dia	  és	  pijor	  tindre	  algún	  vici	  

hi	  ha	  molts	  d’este	  poble	  que	  la	  crisis	  no	  l’han	  notat	  

quina	  sort	  que	  tenen,	  sil	  sou	  no’ls	  hi	  han	  retallat!!!	  

	  

Me	  semble	  que	  ai	  fet	  un	  bon	  resum	  

i	  que	  algú	  dirà	  que	  mai	  passat	  un	  mun.	  

Si	  a	  algú	  lai	  molestat	  

que	  no	  s’amoïno,	  l’any	  que	  ve	  quedarà	  més	  retratat.	  

Feu	  parlar	  i	  apreteu	  molt	  esta	  nit	  

així	  demà	  no	  us	  podreu	  menar	  del	  llit!!!	  

	  

Ara	  anem	  tots	  cap	  al	  Casal	  

se	  veu	  que	  toquen	  uns	  que	  no	  u	  fan	  mal	  

Aneu	  a	  fer	  gasto	  als	  kintos	  d’anguany	  	  

encara	  que	  hi	  haigo	  crisis	  i	  faigo	  mal	  any!!	  

	  

	  

VISCA	  LA	  FATARELLA	  i	  VISCA	  CARNESTOLTES	  28è!!!!!	  (Tots	  junts	  i	  cridant)	  


