
 
 

PREGÓ DE CARNAVAL 

 

 

 

PREGONER 

Gent del fang, pratencs, pratenques, 

vells corbats o bé menuts, 

homes sants, cabrons i penques, 

mentideres, folls, cornuts. 

 

 

PREGONERA 

Venim d’anys de prohibicions 

de penúries i sancions 

Però ja arriba la gran festa, 

la més gran, la més maldestre 

de totes les tradicions. 

Ja n’estem fins els... melons! 

 

 

PREGONER 

Benvolgudes, benvolguts! 

Presentem amb il·lusió 

1l més gran d’entre els panxuts: 

el rei gras sense morrió. 

 

 

PREGONERA 

És la gola enguany la reina 

d’aquest poble desmenjat? 

Doncs segur que es gira feina 

a cada fonda del Prat. 

 

 

PREGONER 

No és la gola únicament 

la virtut del sobirà. 

Aquest any va diferent 

perquè hem nombrat un rufià 

que no fa curt d’indecent 

El nostre rei no en té prou 

a endrapar com un salvatge 

Ell quan mira pel seu sou 

no pensa a fer mecenatge. 

 

 

PREGONERA 

Vols dir que aquest any el rei 

golafre sense remei 

a més de panxacontent 

 

 

és garrepa i miserable 

agarrat com un comptable, 

i ho fa sense mirament? 

 

MADAMME 

Poca cosa el que anomenes 

com les seves grans virtuts. 

Si el veiessis amb les nenes 

quan fa el gall al puticlub... 

S’ho ha agafat amb tantes ganes 

després del confinament, 

que no tenim palanganes 

que li facin baixar el tremp. 

 

 

PREGONERA 

Fart, avar i luxuriós 

ara em ve una evocació, 

nosequè d’un elefant 

i molt runrun de putam 

 

 

PREGONER 

Però no se’l pot comparar 

amb el nostre sobirà! 

Que en acabar el seu regnat 

no pensa a viure amagat 

a la haima d’un vell xeic, 

decrèpit i gonorreic. 

Ell ja ha pres la decisió 

que vol fer un pet de gegant 

que faci tal explosió 

que el vegin els potentats 

que a l’espai van amb avió. 

 

 

PREGONERA 

Va mogut per la cobdícia 

però de la que té malícia 

i és que també és envejós 

 

 

BISBE 

Per Crist misericordiós! 

Tremendo majarajà 

governant una setmana! 

Jo m’amago a la sotana 

No sé allà on ens portarà 



PREGONER 

No es pensa moure del Prat, 

és amant de la desídia 

Tot ho deixa per demà 

doncs també pateix d’accídia 

 

 

MILITAR/GUÀRDIA CIVIL 

Així no podem seguir 

que això ja es veia venir! 

Que ens governi no s’aguanta 

una figura tan manta. 

 

 

PREGONERA 

Si l’hi penses impedir 

el veuràs fet una fera. 

Foc d’ira li pot sortir 

pels queixals o pel darrere. 

 

 

PREGONER 

Ell mana com un tirà 

i fa com aquells de Vox, 

l’evidència et negarà 

si li convé, a mastegots. 

 

 

Almenys quan li fot al vodka 

sap portar millor la trompa. 

No fa tant el gamarús 

com el dèspota del rus.  

 

 

PREGONERA 

I com que, a més, és del Prat 

com saps, millor lloc del món, 

Té l’ego molt disparat 

i es creu tot un Puigdemon. 

Com que tenim tants avions 

diu que podem ser un estat 

que abans de l’escac i mat 

duri més de set segons. 

 

 

ALCALDE 

Para el carro o prendràs mal, 

que en aquesta pobra vila 

no hi ha multinacionals, 

quan la gent així es jubila 

la porta ha de fer girar. 

Bon salari i poca feina 

que així ens podrem col·locar 

sense haver d’esmolar l’eina. 

 

 

 

PREGONER  

No pateixi senyor alcalde 

que a ca seva hi ha bon karma 

ja hi té més d’un dinosaure 

que ens han enviat de Barna 

 

 

PREGONERA 

I qui és el molt honorable 

que ens haurà de governar 

Presumit, gelós, golafre 

i amb un geni del cagar? 

 

 

PREGONER 

En Galepis, carcamal! 

Ell té un pecat per tothom 

cada lletra del seu nom 

és un pecat capital. 

Ell és la concentració 

dels set mals en un sol home 

i mana que amb devoció 

feu com que és papa de Roma. 

(o el qui més mama a Sodoma!). 

 

 

PREGONERA 

Teniu la dura missió 

de pecar sense perdó 

Però de tot a la vegada 

perquè queda inaugurada 

amb un jurament en fals 

i amb rots solemnes la plaça 

dels set pecats capitals. 

Feu el mal, mai serà massa! 

 

 

PREGONERA 

Foteu-vos una afartada 

i marxeu sense pagar 

No és contrària la panxada 

amb voler estalviar 

 

 

PREGONER 

I després neu a fer un clau 

però sols vici no estimar 

Tot l’amor us el guardeu 

Només vatros el mereixeu 

 

 

PREGONERA 

Seguiu l’espill de la dreta 

Després de robar el veí 

Foteu el cap a parir 

Abans de fer la maleta 

 



 

PREGONER 

Neu a la rua guarnits 

Amb vostres millors vestits 

Hi ha millor provocació 

que voler semblar el millor? 

 

PREGONERA 

Són només set dies de glòria 

Neu ràpid, feu disbarats 

No quedin malaguanyats 

Posem fi a questa oratòria 

 

 

Visca la Gola, l’Avarícia i la Luxúria! 

Visca l’Enveja, la Peresa i la Ira! 

Visca la Supèrbia! I Visca en Galepis!!! 

Visca també el Delta! Visca el Prat! 

Visca la Capsa, l’Artesà i el Cèntric! 

I tots els bars que posen tapa! 

Visca els pollastres potablava! 

I els altres també! 

I les plantacions de marihuana! 

Visca el nou alcalde! 

I el seu Twitter i instagram! 

Visca la mare que ens va parir a tots! 

I les putes del Ribiera! (Tots) 


