
DISCURS CARNESTOLTES 2003 
 
 

Bora nit gent del Prat !! 

pels d’aquí i pels d’allà ja he arribat. 

Tranquils no em tingueu por 

que no us porte gens de carbó, 

més aviat una mica de diversió 

sense cap mala intenció, 

tant si us agrada com si no. 

 

Pujant pel barranc de la Duera 

mai trobat a l’Ana Botella 

i m’ha dit que en comptes de presentás a les eleccions de Madrid 

se presentarà a les de Pratdip. ! 

Però jo no me l’hai cregut 

perquès s’estava fumant un canut. 

 

Més amunt he pujat 

i a la Ponderosa he arribat, 

he relliscat i a una bassa negra 

mi hai fotut de cap. 

Me pensave que el xapapote  

aquí no us havia arribat !!!!. 

 

També m’acompanya l’Asnart 

que diu que de res no s’ha enterat. 

Macagun en la mare que la matriculat !!!!! 

A Galicia ha anat 

i molts musclos s’ha menjat,  

però per a treure xapapote no s’ha enromangat. 

Ja si hauria pogut quedar, Sí, sí ja m’enteneu: 

al fondo del mar !!!! 

 

Mira que el Fraga se’n va anar a caçar, 



i això que no pot ni caminar, 

millor que se n’hagués anat a pescar. 

Aixó de tant treballar... 

Ja el podrien jubilar !!!! 

que desde l’època franquista l’han d’aguantar. !! 

 

El ministre Rajoi deia, que només 4 taquetes del Prestige havien sortit, 

però com sabeu totes les platges s’han ennegrit !!!! 

Mira que es fill de puta i malparit !!! 

Collons, collons, ja no hi van ni els tiburons,   

Colla de cabrons.! 

 

Posats a contaminar, 

de la tèrmica us vull parlar. 

Diuen que no ens afectarà 

però asmàtics ens farà tornar. 

 

Les pintades al muro de la Torratxa 

molt de pressa van tapar 

perquè l’honorable i il.lustre Pujol 

no les pugués contemplar. 

Encara que no hagués calgut, 

perquè per la seva altitut no le hagués “vut”. 

ja m’heu entés no ??? 

Los que les van pintar  

es van equivocar perquè massa altes les van posar. 

Tot i així un manifest li van portar 

i pel cul se’l va refregar. !!! 

 

Al final lo camp de Tarragona serà un polvorín, 

a veure si a més d’un us farà caure lo peluquín. 

 

Posats a fer rodolins 

ara parlarem de molins. 

Me nai enterat que els terrenys de Santa Marina 



s’han revaloritzat !!!!. 

I per això, prenent exemple d’algun, 

un me n’hai comprat 

perquè sóc lo més espavilat ! 

I no cal que us hi trenqueu gaire el cap, 

per endevinar, qui ha sigut l’altre aprofitat.!! 

 

Valtros Operacion Triunfo aneu mirant 

i aneu-se encantant 

que pel darrere us la fotran. 

 

Aprofitant la visita del Pujol al poble, 

algo positiu, hem trobat, 

ja que cada carrer, ha estat ben engalanat, 

doncs que no sabeu que el carrer onze de setembre han arreglat ?? 

Ja era hora, perquè el bombardeig de l’any passat  

el va deixar molt destrossat. 

Però sort del Pujol, 

que si  no, us penseu que l’haurien 

encimentat?? 

Però per desgràcia la basseta  

no ha retornat. 

 

Ai, ai, ai, jo que em pensava 

que els col.leguts s’havien estingit 

i que no em tornarien a fer pujar, 

doncs pel que es veu s’han remuntat 

i nous fixatges han arribat !!! 

Fins i tot del poble del costat, 

i doncs, los d’aquí 

que us heu cansat ? 

I dels desertors que n’ha quedat? 

 

A veure si us animeu 

i l’any que vé us apunteu ! 



I recordeu que els col.leguts 

des de sempre són collonuts. !!!!!!! 

 

Doncs que no us agraden les seves festes 

que fins i tot 

tireu aigua per les finestres ??? 

I quines costiperes !!! 

 

Si tan us agrada  

ara us en tiraran una ferrada. 

 

 

Així que anave arribant 

hai vist lo poble molt més gran, 

doncs ja m’havien dit  

que el cens del Prat 

molt ha augmentat. 

Doncs un xalet després de l’altre 

s’ha habitat. 

A aquet ritme aviat sereu ciutat!!!!! 

 

Però un asil haureu de posar 

o bé els condons foradar 

perquè la natalitat, pugui augmentar, 

i de gent jova, puguer poblar. 

 

Parlant dels joves, 

pensant en un futur no molt llunyà 

més facilitats els hi haurieu de donar, 

perquè al Prat se puguin quedar 

i no hagin d’emigrar 

ni escurats s’hagin de quedar. 

I així si els feu contents, 

més punts pugueu guanyar. 

 



Que com fels contents? 

doncs ja ho sabeu: 

- permisos d’obres eliminar 

- sense projecte puguems quedar....... 

és a dir, tot allò 

que es fa per aquí 

i que només per Carnaval ho podem dir. 

 

Donant un tomb pel terme 

m’han venut una parcel.la a molt bon preu 

però amb menys metres quadrats 

dels que hi havia escripturats !! 

 

Aneu altanto, 

molt a prop hi ha qui us vigila, 

ai si us atrapa el gargamel.. 

pobres barrufets.... 

 

Quina ràbia! 

no ens agafarà, no ens atraparà.... 

 

Entrant pel poble 

he vist que jugaven a futbol. 

Qué bé que juguen els nois de Pratdip. 

I això que a l’entrenador li havien dit 

que amb aqueta tropa 

no duraria ni un partit. !! 

Segur, que ho va dir algun escanyolit. 

 

A la piscina mai aturat 

i una mica he xafardejat. 

Jo no sé que collons ha passat 

que un socorriste radere de l’altre 

ha marxat.  

Si algú s’hagués aufegat 



a saber que hauria passat !!. 

 

Més amunt he fet cap 

i al gimnàs mai plantat. 

Veig que amb maquinària 

no hau escatimat, 

però les dutxes, us heu deixat !! 

Uns musculosos he saludat 

i a l’aixecar el braç 

m’han deixat ben enferumat !!! 

Sort que uns cossos DANONE 

he vislumbrat 

i ja mai reanimat. 

 

M’han dit, que aquet mes de gener 

cada vegada que heu anat al bar del Lluís 

casi que heu tingut que demanar permís 

perquè n’hi havia uns quans d’amagats 

que us van dir: sortireu tots retratats. !!”!!!! 

 (foto)___ Lluíssssssssssssss 

 

Ancabat de tot aquet sarrabastall 

fotem-lo escales avall 

 

Ancabat de tot aquet sarrabastall 

lo Llúís ha marxat 

i molts, ben contents han quedat. 

Esperem que aquet nou que ha arribat 

no hagi de marxar escaldat 

com tots los que ja hi han passat. 

 

M’han dit que el capellà del Prat 

està embruixat, 

polític se us ha tornat! 

I doncs, que no som tots iguals? 



s’ha de visitar a tots los malalts. 

Però m’han dit que quan puja 

lo conviden a dinar. 

Jo em pensave que era “limosna” 

lo que s’havia de donar !! 

A un home per la panxa 

se’l pot conquistar, 

i el sermó: mutilar,  masticar, masturbar, manipu.... 

pasalacabra. 

 

Des del cim més alt del poble 

és a dir, del castell, 

lo cel hai contemplat 

i veig que l’home del temps 

s’ha equivocat 

perquè de neu no n’ha arribat 

i això que el saler a casa 

us havieu preparat. 

 

Se veu que el metere 

- meteré ??? 

la meteré ajé, aserejé... 

Prou !!!!! 

Ara ja no sé que volia dir !! 

Macagun l’Aserejé !!! ja de je! 

- meteoròleg. 

 

A sí,  

se veu que el meteoròleg del Prat 

a TV3, bé, no ha informat, 

i al Picó han despatxat 

i això que ara de melena 

ja s’havia equipat. !! 

No us agradaria a alguns del Prat 

saber a quin perruquer ha anat ?? 



 

Parlant d’altres coses, 

una bandera van posar 

a una illa del mar d’allà. 

I com a capullos s’han barallat 

per 4 metros quadrats. 

Ai, i com diria l’Arguiñano: 

Perejil, perejil !! 

ni que fos un pernil. 

Ah, per cert i parlant de banderes, 

no de l’Antonio, sinó d’allò que han plantat a Madrid. 

Diuen, que fa una colla de metros quadrats 

i tapa tots los tarrats. 

Però no hi ha manera de que l’aixequin 

ni amb una bona dosi de viagra. 

Aneu-se preparant que d’aquí 4 dies 

“cara al sol” anireu cantant.  

 

Per aquet món de Déu 

tenim cada element 

que es ven dolent ! 

A la guerra anirem a “pararrr” 

entre el Bush i el llepaculs Asnart ! 

Perquè  l’Irak 

vol atacar 

pel petroli pugués quedar. 

No a la guerra!. 

No a la guerra. 

Quan se n’enteraran? 

Sort que hi ha bona gent 

que vol fer d’escut humà 

i a veure si posant pressió 

el problema, es pot solucionar. 

 

Llàstima que els del prat 



abans no us ho vau empensar 

i la basseta no vau puguer salvar. 

 

Lo Columbia, a l’atmosfera va entrar 

però a la Terra no va arribar 

perquè la tecnologia dels americans va fallar, 

o potser, perquè un irakià 

amb un tiraxines el va tocar. 

 

“Lo món està molt malament” 

- però Espanya va bién. 

 

I que m’en dieu del president del tribunal 

- quin tribunal ?? 

Lo tribunal constitucional. 

Una lliçó d’història ens ha donat 

i de guarros ens ha tractat. 

Vés si no valdria més que ell se dutxés, 

i les seves idees pel cul se les fotés. 

 

Com ja sabeu, a mi tots els temes 

m’agrada tocar, 

i ara del Barça us vaig a parlar: 

Van Gaal del Camp Nou ha marxat, 

i això? , que collons ha passat ? 

Doncs que l’entorn se l’ha carregat. 

Lo Barça va tan malament 

que fins i tot han fotut fora al president.! 

Que n’és de difícil de contentar la gent. 

I no rieu pericos que valtros 

no guanyareu ni per comprar kikos. 

 

Ah, per cert, 

Poseus malalts de 11 a 1 

o de 10 a 12 



perquè si us hi poseu més tard 

lo metge ja ha volat. 

Però lo consultori han arreglat 

i ben empedrat l’han dixat. !!!! 

 

També vull dir que n’hi ha d’altres 

que per tindre un establiment 

diuen que fan un servei a la gent 

i així moltes factures s’estalvien de pagar 

i tenen més benefici sota mà. 

 

A l’associació de la gent gran 

un de nou ha arribat 

i com de costum, a dit l’han posat. 

Que no sabeu que perquè les coses vaigin bé 

s’ha de votar a base de bé ?? 

I com més vells, 

més maxistes. 

¿ per a què les teniu les dones? 

pel llit ? 

o perquè us facin fregues al melic?? 

 

L’associació de dones, 

pel que es veu, 

són gent de repetició: 

mateix restaurant, 

mateix espectacle... 

i tot, perquè a més d’una 

 li agrada veure les cuixes d’un maricó 

i si pot, tocar-li un colló. !!! 

Moltes de les que al dinar vau anar, 

valdria més que adeprenguessiu a riure 

perquè com a lloques vau xisclar 

i a les cambreres vau esgarrifar !! 

Jesús, Maria, Josep, ni que no  



haguessiu sortit mai de casa ! 

 

I ara per acabar  

una notícia us vull comunicar: 

la guerra de la cendra ben aviat arribarà, 

però les estufes ja podeu escurar 

i la cendra començar a guardar, 

sinó no us en podreu tirar. 

Qui no vulgui pols 

que no vaigi a l’era, 

que per Carnaval tot s’hi val. 

Si no vols quedar enfarinat 

per la finestra no treguis lo cap. 

 

Bueno, per avui ja he dit prou veritats 

ja hai retratat a prou gent 

i los que m’hai dixat  

ja els anomenaré al testament. 

 

Aspere que la setmana que vé 

no estigueu gaire enfeinats 

perquè d’oficis heu de vindre disfresssats !! 

 

No us hu perdeu. 

Jo ja no hi seré, 

perquè a l’infern ja estaré. !!! 

No hi falteuuuu. !!!!!!! 


