
PREGÓ DE CARNAVAL 2017 

Bona nit mags, bruixes i muggles, 
sóc l’Albus Dumbledore, 

director d’una escola de màgia i encanteris. 
Els alumnes de Gryffindor he portat  
perquè m’ajudin a dir fins l’últim disbarat,   
i si un bon “micro” m’ho permet 

avui les fotré a tort i a dret! 

 
De Hogwarts hem arribat 

per posar-vos la vareta pel forat.  
Una mica de màgia us venim a portar 
perquè ningú es pugui queixar. 

Aquest any som del bàndol dels bons 
però igualment us tocarem els crostons. 

 
L’any passat no ens van deixar 
llegir el pregó amb condicions 
però aquest any ens sentireu 
pels nostres sants collons! 

No sé ni per on començar 
i és que aquí a La Llacuna 

ni amb màgia us podem arreglar! 

 
Així doncs amb els “polvos” màgics a la mà 
us començarem a fer desfilar... 

Aquest any hi ha relleus a la regidoria 

el Trillas i el Tarrida arriben amb bon peu, 
quin parell d’il·luminats! 

Pep Tarrida ets un bon arreplegat! 

El més rodó que has vist és un paquet de tabac! 
Regidor de medi ambient molt bé, 

però, d’esports també? 
TRILLAAAS!!! Regidor d’educació? 
Això si que és una aberració! 

Amb el Parera, dels últims et vas presentar 
i fins a la cuina has pogut entrar! 

 
I no ens oblidem del que no ha de ser anomenat 
quin Voldemort segueix al mandat! 

PARERAA!!! Que se n’ha fet dels ninots de palla 
que amb tu es van presentar? 

que potser només els volies per aparentar? 

Però com que acabes de ser iaio 
no et donem més pel sac, paio!   
La Noemí ha entrat a l’Ajuntament 
i es vol fer la reina del firmament. 

Vigila que aquesta, Parera 
et vol prendre la cabellera! 
(ALCALDESA, ALCALDESA...) 

A la casa de cultura ens van entrar 
i la televisió ens van pispar. 

Diuen que eren 4 encaputxats 

que no hi estaven gaire acostumats. 

Ara que tenim un espai cultural 

no ens foteu en aquest “berenjenal”. 

 
Una sala d’estudi també s’ha habilitat 
perquè el jovent estigui ben concentrat, 
però canvien els llibres per condons 

i a la sala només s’hi van a fer petons! 
Aquesta colla d’eixelebrats, 

se’ls fumen doblegats! 

Assabenteu-vos: A La Llacuna tiren més dos “petes” 
que dues llibretes! 

(Ehhhhhhhh!!!) 

Però sort que la Sílvia ha arribat 

per posar ordre a aquest jovent descarrilat. 

Els té ocupats amb jornades i excursions 
i així no toquen tant els collons. 

 
Però no és pas només la mainada, 
la que boca no em té callada: 

La colla de les “cuarentonas” ha sorgit 
i a tots els homes ha embogit! 

XONIIIIIIIS!!! Que catxondes que aneu! 

En un parell de dies vau fondre tota la neu!   
Ja espereu que alguna festa a la piscina es faci 
per pillar un bon pedal i que alguna es desfaci. 
Ara ja heu trobat la segona adolescència, 
pobres marits, quina paciència! 

A la que podeu ja teniu a la mà un “mojito” 
i és que amb vosaltres s’ha de tenir “ojito”, 
aneu disfressant els vostres marits,  
mentre vosaltres ensenyeu els pits! 

Com us agrada fer Tupper Sex i trucs amb consoladors,  
Compte que a l’Aromes me’n vaig trobar un sota els mocadors! 
Mónica!!! La directora del ramat 

Que tens tot el grup esverat! 

I “al tanto” amb les dues de Cal Meixa, 
que a més d’un la titola els hi fa créixer. 

Però... Deixo ja en pau a la gent gran 

que després, a la piscina, la cara m’abonyegaran... 

 
No podíem passar per alt, 

el gran “fallo” de les festes de Nadal: 
quina fumada les mares de l’AMPA 

que van muntar un pessebre que espanta! 

Quan vaig veure que era un engany 
si em punxen no em treuen sang! 

Teníeu les iaies indignades, 
que preteníeu, il·luminades? 

L’actriu i companyia es van voler lluir 

i de bomber, majorette i futbolista els van vestir. 

L’any que ve millor que ho deixeu estar 

que si ho veiés el Papa de Roma ens voldria crucificar! 

 
I per Cap d’Any el Quasimodo 
no va estar gaire “al loro”: 

ja podíem esperar i esperar 

que les campanades no van sonar. 
Sort d’aquella colla d’arreplegats 
que no ens deixen mai abandonats. 

La festa van organitzar 

i a tot al poble van alcoholitzar! 

(Alcohol, alcohol....) 

Sempre salvant el cul a l’ajuntament, 

així el regidor de festes no queda pas tant malament. 

 
VALIENTE! que no “tienes dos dedos de frente”! 
Mira que la vas fotre grossa per Festa Major 
dissabte va ser un fracàs devastador! 

Portant “l’Hombre Tranquilo” la vas clavar, 
la gent ben d’hora es va retirar 

i tu de matinada no vas haver de tornar. 

Per Festa Major cada any ens despatxen més d’hora: 
veniu, veniu a parar la musica que us tallarem la titola! 

Volem festa les vint-i-quatre hores 
i rave a les escoles! 

Però acabant tots en boles! 

Menys DJ’s d’últim moment 

i més barra lliure per tot un regiment! 

(UEEEEE!!!) 

 

Rosa! Que aquest any no has pogut ballar a la “txaranga” 
i t’has quedat sense “mandanga”! 

Ja no et veiem amb el cabell blau 
amb lo bé que t’escau! 

No et posis tant amb el jovent 

que tu també ho vas ser en el teu moment! 

 
Tot s’ha de dir que l’ambient no és el que era 
abans tots estàvem com una “regadera”. 

Fa un temps cada dissabte era festa bona 

i collons com costa ara agafar una bona mona! 
Tots us aneu fent vells, 

d’aquí poc se us cauran els cabells! 
I és que heu canviat els condons 
per biberons! 



ATENCIÓ, ATENCIÓ!!! 

Un altre any en farem menció 
del Diminuto i la seva obsessió: 
els antidisturbis van venir 

i les mestresses els van fotre a parir! 

Em vaig trobar tot aquell batibull  
i una mica més i em treuen un ull! 
Esteu trastocats! 

Total, per quatre metres quadrats! 
Noi preocupat del temps que farà  
i deixa d’una vegada de molestar. 

 
Ara li toca al plat fort; 

sí, home: el que condueix de tort! 
MUSSOLINI!!! Que et va passar? 
Que el cotxe vas estavellar? 

És impossible que a aquesta velocitat 
hagis pogut arribar a fer aquest disbarat... 
Vas tan a poc a poc i tan “al tanto” 

que has acabat caient de canto, 
fins i tot a Santa Coloma de Queralt 

els hi ha arribat que planxes l’orella a l’asfalt! 
Mare de Déu! Santa paciència! 

Però hi ha uns que et fan la competència: 

 
Sí, sí… un altre any amb els “estropeaos” 
que segueixen muntant mil i un “fregaos”. 

Ja n’arribeu a ser de bons 

vivint del “cuento” com els Borbons. 

I és que cada dia esteu voltant pels bars 

potser us creieu molt populars, colla de calamars! 
El nou equip de rally ja és aquí: 

el puto escanyolit i el gegant del pi.  
Per la Serra amb el cotxe i ben mamats 
contra un pi van quedar estampats. 

L’endemà al matí els mossos van trucar 
dient que el cotxe els hi van robar. 

Quin parell de fracassats 
que tot el dia van drogats! 

Com Astèrix i Obèlix us bategem 
i així ho farem saber a la gent. 

ESTROPEAO!!! Que tens l’helicòpter del SEM contractat 
com a transport privat? 

I és que sembla que no aprens la lliçó 
vas tot el dia amorrat al porró! 

Com no vols sortir al pregó, 

Si treus més fum que un camió?! 

 
També tenim un bon element  
que sembla no tenir res a la ment. 

Des que li han posat les maletes al carrer 
No deixa de fotre merder! 

És fàcil seguir-li el rastre, 

i és que deixa el poble fet un desastre. 
Amunt i avall amb el cotxe passejant 
alguna o altra en porta tramant. 

 
De l’hostaleria també en donaré opinió 
no passéssim per alt la tradició. 

A la Pansa volen competir 
amb els preus de Cal Gallarí. 

No pot ser que un trosset de pa 
vagi a preu de bacallà! 

El Barrufet va plegar, 

per poques ganes de treballar 
o potser és que ja no podia 
amb tantes faltes d’ortografia. 

Moltes targetes i moltes pissarres 

i no en teniu ni idea d’escriure, bandarres! 

Farem un encanteri amb ull de granota i pota de cabra 
per deixar descansar en pau a en Pompeu Fabra! 

I a veure si feu ja una carta com Déu mana, 

no feu anar a la Gabriela amb aquella llibreta de l’Edat Mitjana! 
Sort en teniu que es posin el davantal els hereus, 

no com vosaltres que només foteu que apujar preus! 
I per variar, a la Festa Major 

Isi Mix torna a l’acció! 

Gràcies a aquells cambrers trempats 

que en un moment us tenen tots els “lios” arreglats, 
dues tapes i quatre birres 

i ja em suen les patilles. 

Haig de dir que el menjar de la Pansa no és per tirar coets 
Jo, prefereixo anar a Cal Tiquets! 

(OEEEE!!) 

 

Però el Tiquets tampoc se’n salven 
que per Festa Major i de bon matí 

pels últims supervivents, la Romi no va obrir. 

Ara que començava a ser una tradició   
això de no esmorzar, ha sigut una traïció!!! 

Si a la mestressa no trobeu darrere la barra,  
no patiu és que està a Rofes de farra!!! 
(VOLEM MACARRONS, VOLEM MACARRONS...) 

I seguint amb la restauració 

volem remarcar que cada vegada va a pitjor. 
Ara us toca a Ca la Maria: 

heu millorat la velocitat 

però els preus han pujat una barbaritat! 

Potser és per poder pagar els canvis de plantilla 

que els hi demanes un cubata i et porten una camamilla! 

KITA!!! et pensaves que aquest any et salvaries 
tot i anar muntant sabateries? 

A Vilafranca t’has exiliat 
i del poblat t’has oblidat. 

Amb màgia clients nous vas encisar 

Perquè a JustGoodFit et vinguessin a comprar. 

Només vens calçat de marca 
pels “pijos” de la teva comarca! 

Per poder assegurar-te els sous 

vas estar ensabonant els forasters nous, 
Ens has deixat de banda, 

Així, que et deixarem de fer propaganda! 

 
Aquesta nit fa un any 

d’un succés d’allò més estrany: 
algú anava tan afamat 

que als diables els hi van fotre el pernil salat! 

Serà que ets molt viu 

que el volies aprofitar pel menú de tapetes a l’estiu? 

 
Per la Fira dels vins tots anàveu ben mudats: 
amb el Presi volíeu quedar retrats. 

Un PhotoCall ens va faltar 

Per fer selfies a tots els que veu venir a catar. 

Moltes cues per seguir l’Artur 

i més de la meitat estem a l’atur! 

(BO-TI-FLERS!!!) 

 

Nosaltres ara ja marxem 
però no patiu que tornarem! 

I si algú no li ha agradat el pregó 
que tingui collons i pugi al balcó 
que li ensenyarem algun truc 
perquè deixi de fer el ruc! 

I si no voleu sentir el vostre nom a la Plaça Major, 
deixeu ja de fer el pendó. 

 
Ara us tirem un abracadabra, 

i l’efecte el notareu després del segon “cubata” 
així que aquesta nit tot us ho perdono 

i teniu el meu permís per fotre el “mono”! 
Aprofiteu avui per portar-vos malament 
que no ho faré saber a la gent 

que ja sabeu que per carnaval: 
TOT S’HI VAL!!!! 

 
VISCA EL CARNESTOLTES 
VISCA LA LLACUNA 

I VISCA CATALUNYA LLIURE!!! 


