
 

 

 

PREGÓ DE CARNAVAL 

Entra la carrossa amb gran cerimònia. Tambors, encaputxats pugen a l’escenari i amb veu solemne es 

dirigeixen al poble. 

 

LA LUXÚRIA 

Estimats conciutadans, 

gent estimada del Prat. 

Apropeu-vos tots aquí: 

el Carnaval ja ha arribat! 

 

L’AVARICIA 

I per gaudir com es mereix 

aquesta festa sonada, 

us farem una contada, 

i us explicarem ben bé d’on neix. 

 

Tambors i Diables 

 

LA LUXÚRIA 

Des de fa més de mil anys 

es remunta aquesta festa. 

S'explica que amb gran disbauxa aprofitaven 

tots els vilatans 

els dies previs a l'austera quaresma; 

eren uns dies en què els artesans construïen, 

amb gran cura i il·lusió, 

monstres de fusta i cartró 

que simbolitzaven els vicis 

i les parts amagades de la gent. 

I és que sempre volem ser 

el que no som, o no podem! 

 

Tambors i Diables 

L’AVARICIA 

Transformació! Festa i bogeria, 

golafreria desenfrenada,  

luxúria i temptació. 

Temps de música i de vi; 

en definitiva, tot allò 

que la moralitat i lo diví 

tota la vida castiga. 

Per poder demanar, la clemència i el perdó 

per aquests dies de pecat, 

el monstre més ben engalanat 

era sacrificat 

a les forces del foc. 

 

Tambors i Diables 

 

LA LUXÚRIA 

Transformació i misteri!  

Foc purificador, 

el sacrifici a les flames ens allibera del perdó. 

Al principi dotaven de poder el monstre rei 

durant un dia i celebraven el seu regnat 

amb una gran rua, on s'aplegava tot el poble 

perquè fos adorat. 

Com que tot es transmutava, 

les personalitats del dia a dia 

patien transformació: 

el bisbe esdevenia monja;  

el terratinent, general; 



l'agutzil, persona amable;  

la beata, luxuriosa; 

i la persona, animal!!! 

 

Tambors i Diables 

 

L’AVARICIA 

Allargaren la festa set dies. 

Set dies, una setmana; 

set som els pecats, 

set trompetes de la fi, 

set, dels gats les morts 

set els anys de mala sort. 

S'adonaren, amb els anys, que l'esperit del 

Carnaval, 

érem en definitiva, els set pecats capitals: 

la Gola, l'Avarícia,  la Luxúria,  

L'Enveja, la Peresa, La ira i la Supèrbia  

a qui aquest any convoquem. 

Cada any es coronava,  

durant els dies del Carnaval, 

un dels set mals de l'esperit.  

Un dels set pecats capitals 

 

Tambors i Diables 

 

LA LUXÚRIA 

Transformació i disbauxa, festa i transgressió, 

Set dies de bogeria i després d'un gran foc: el 

perdó. 

El Rei cada any moria, 

per culpa dels excessos d'una setmana de 

pecat. 

Per retre-li homenatge, 

el poble s'ajuntava en una gran vetlla 

que precedia l'enterrament públic 

del Dimecres de Cendra, 

on el cos del rei era incinerat 

amb el foc fet amb escombres velles. 

 

Tambors i Diables 

 

 

L’AVARICIA 

Transformació i celebració 

Set dies i set nits, 

Tot de cap per avall! 

 

LA LUXÚRIA 

Cap ovella amb sa parella 

cap gallina al seu corral, 

cap criat amb el seu amo 

cap culpa amb el seu mal. 

Així doncs, convoquem per aquest any 

perquè guiï aquesta festa, 

perquè regni entre el poble 

al pecat de la Supèrbia!! 

 

Tambors i Diables 

 

LA REINA DE LA SUPÈRBIA 

Estimats amics del Prat! 

Que llueixin les disfresses! 

Jo sóc la Reina d'enguany 

i vosaltres les princeses. 

Mireu amb el cap ben alt 

que no us en diguin ni mitja 

que aquí a El Prat el Carnaval 

és molt millor que el de Sitges. 

Gaudirem de la festa, 

del vi, del sexe i la carn 

dels desitjos... del que em roti. 

Gaudirem fins al final! 

Fins que "aquest cuerpo serrano" 

No pugui més i m'exploti. 

I ja sé que sóc l'hòstia. 

Sóc la tralla, sóc la bomba. 

Ens fotrem aquesta festa 

I jo... acabaré a la tomba. 

Ja ho sé, que jo ho sé tot. 

Vinc, de sempre, de tornada 

 

 

 

Sóc la reina i se'm en fot 



acabar el Carnaval enterrada. 

Espereu un moment, 

baixo aquí amb el meu seguici 

- aquestes bèsties tremendes - 

plenes de luxes i de vicis. 

 

Tambors i Diables 

 

Agafeu les criatures que venim, 

Crideu fins a quedar-vos mudes 

Aquest tema és superb, 

La Supèrbia us saluda! 

 

AUTORITAT DEL CARNAVAL 

Pareu aquest desori, 

pareu aquest infern. 

M'agafa mal de cap 

Mal d'esquena i mal de coll. 

Això no és música, és soroll 

 

AUTORITAT DEL CARNAVAL 

Espanteu  la canalla, 

que només vol Carnaval. 

Calleu hòstia, no si val 

que aneu d'estrelles. 

i el que feu és apropiació cultural 

ensenyant carn i mamelles. 

 

REINA DE LA SUPÈRBIA 

Ai, autoritats, autoritats... 

caducades i antiquades. 

No en teniu ni puta idea 

no teniu res al cap,  

esteu velles i passades. 

En el meu carnaval 

no vull velles glòries casposes. 

Seguici meu: agafeu-los 

i poseu-li les esposes. 

I ara sí, fem aquest gran crit, 

aquest gran tret de sortida! 

Que comenci aquesta nit 

el millor carnaval de la vida! 

Visca la festa i el desenfreno animal, 

Visca el Prat, i que visqui la Supèrbia 

que a partir d'avui tot si val 

al millor Carnaval de la Terra! 
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