
CARNESTOLTES	  2014	  
	  
Bona	  nit	  poca-‐soltes	  de	  La	  Llacuna!!!	  	  
El	  circ	  ja	  ha	  arribat	  aquí	  
i	  a	  molts	  de	  vosaltres	  us	  prendré	  de	  camí.	  
Perquè	  aquí	  hi	  ha	  molt	  professional	  
que	  em	  faria	  guanyar	  un	  gran	  dineral.	  
PALLASSOOOOOOOOS!!!!	  
	  
Lo	  mai	  vist	  arriba	  als	  nostres	  carrers.	  
Molt	  més	  sorprenent	  que	  la	  “mujer	  
barbuda”	  
i	  el	  mono	  equilibrista,	  
Són	  els	  homes	  i	  dones	  de	  La	  Llacuna,	  
que	  no	  feu	  més	  que	  criticar	  i	  mal-‐parlar.	  
Xafarders	  i	  mestres	  tites,	  
que	  no	  us	  moveu	  de	  La	  Pansa.	  
Opinòlegs	  i	  vividors	  del	  poble,	  
polítics,	  lladres	  i	  corruptes	  dels	  
ajuntaments.	  
I	  la	  mare	  que	  us	  va	  parir	  a	  tots.	  
És	  a	  tots	  vosaltres	  a	  qui	  em	  dirigeixo,	  
des	  de	  dalt	  del	  balcó	  del	  Grapissó,	  
on	  no	  hi	  falta	  mai	  el	  porró.	  
	  
I	  què	  és	  el	  Carnaval??	  
Si	  no	  vida,	  alegria,	  
“colorido”	  i	  “follamenta”??	  
Avui	  és	  el	  dia	  que	  jo,	  
que	  us	  observo	  durant	  tot	  l’any,	  
em	  cago	  en	  tot	  el	  que	  em	  dona	  la	  gana.	  
Perquè	  per	  això	  sóc	  el	  vostre	  Carnestoltes	  
El	  rei	  dels.........	  POCASOOOOLTEEEES!!!!!	  
	  
Comencem	  parlant	  de	  l’antic	  carnestoltes	  
que	  anava	  una	  mica	  passat	  de	  voltes.	  
La	  gent	  es	  queixava	  de	  la	  seva	  pronunciació	  
i	  alguns	  a	  baix	  l’esperaven	  amb	  el	  bastó.	  
Sort	  que	  una	  li	  estava	  dictant	  
perquè	  el	  pobre	  anava	  tartamudejant.	  
Però	  no	  sigueu	  hipòcrites	  
i	  no	  digueu	  que	  no	  ho	  feu,	  
que	  us	  hauríeu	  de	  veure	  cada	  setmana	  
a	  Cal	  Joan	  com	  mameu.	  
I	  sinó,	  mireu	  els	  vídeos	  del	  Manel	  
i	  feu	  memòria,	  
que	  del	  més	  gran	  al	  més	  petit	  	  
tots	  heu	  fet	  història.	  
	  
I	  ara	  anem	  cap	  a	  l'Ajuntament,	  	  
que	  cada	  cop	  va	  més	  malament.	  
Sempre	  sou	  el	  nostre	  tema	  estrella	  
perquè	  cada	  any	  feu	  alguna	  meravella.	  
	  
Sou	  tan	  intel·ligents	  
que	  els	  dipòsits,	  vau	  buidar	  sense	  
miraments.	  
El	  fang	  corria	  pels	  carrers	  
i	  va	  estar	  emmerdat	  durant	  un	  mes.	  
Que	  no	  sabeu	  com	  heu	  de	  treballar?	  
Que	  sempre	  l’heu	  de	  cagar?	  
Fins	  a	  les	  escoles	  la	  merda	  va	  arribar;	  
volíeu	  aprofitar	  per	  no	  haver	  d’asfaltar?	  
O	  ara	  que	  s’acosten	  les	  eleccions,	  
ho	  fareu	  tot	  de	  pressa	  i	  en	  males	  

condicions?	  
Les	  obres	  les	  havíeu	  de	  començar	  al	  
setembre,	  
i	  encara	  no	  heu	  mogut	  ni	  un	  sol	  membre.	  
	  
Per	  fi	  heu	  espavilat	  
i	  el	  poble	  està	  tot	  ordenat.	  
Números	  i	  noms	  de	  carrers	  nous	  
perquè	  la	  cartera	  es	  toqui	  encara	  més	  els	  
ous.	  
Ja	  és	  hora	  que	  canvieu	  els	  cartells	  
franquistes	  
tot	  i	  que	  al	  Parera	  li	  alegren	  les	  vistes.	  
	  
L’altre	  dia,	  que	  no	  es	  podia	  aparcar	  a	  la	  
Plaça	  Major,	  
vaig	  veure	  que	  algú	  havia	  rebentat	  el	  piló.	  
No	  és	  pas	  el	  primer	  accident,	  
ja	  que	  no	  se	  sap,	  quan	  pot	  entrar	  la	  gent.	  
Sinó	  pregunteu-‐li	  al	  Cisco	  Armengol	  
que	  li	  volien	  colar	  un	  bon	  gol.	  
El	  Metralleta	  va	  deixar	  la	  tapa	  aixecada	  
i	  al	  càrter	  va	  fotre	  rebentada.	  
Quan	  es	  va	  presentar	  amb	  l’advocat	  
el	  Parera	  va	  quedar	  agenollat,	  
i	  en	  un	  moment	  l’arreglo	  va	  estar	  pagat.	  
	  
Què	  passa	  amb	  els	  lloguers	  dels	  locals??	  
Us	  dediqueu	  a	  fer	  bacanals???	  
Vidres	  trencats,	  sostres	  enfonsats,	  
allà	  només	  sobreviuen	  els	  escarabats.	  
Com	  a	  mínim	  feu	  una	  mica	  de	  manteniment	  
per	  tenir	  contenta	  la	  gent.	  
Com	  a	  exemple	  posem	  el	  local	  d’entitats,	  
que	  hi	  heu	  tornat	  a	  fer	  disbarats.	  
Heu	  construït	  una	  nova	  canal	  
i	  encara	  s’inunda	  de	  baix	  a	  dalt.	  
Tant	  de	  temps	  per	  arreglar	  una	  trista	  
averia;	  
on	  van	  els	  calers	  que	  paguem	  amb	  tanta	  
alegria?	  
	  
ROOOOOOOS!!!	  A	  veure	  si	  espaviles	  
que	  sembla	  que	  se	  t’acabin	  les	  piles.	  
A	  pic	  i	  pala	  et	  fotria	  jo,	  
a	  veure	  si	  fots	  algu	  de	  bo.	  
	  
I	  seguint	  amb	  aquestes	  cosetes	  
anem	  a	  parlar	  de	  les	  dues	  floretes.	  
Cada	  una	  vol	  anar	  pel	  seu	  cantó	  
i	  pel	  cap	  es	  foten	  el	  bastó.	  
Entre	  la	  Santes	  i	  la	  Rosa	  
està	  clar	  que	  l’amor	  no	  s’hi	  posa.	  
Com	  voleu	  que	  l’ajuntament	  vagi	  bé?	  
Amb	  aquests	  dos	  galls	  al	  galliner??	  
Cada	  cop	  que	  obren	  la	  boca	  
una	  o	  altra	  s’equivoca.	  
	  
Des	  que	  el	  Ramón	  s’ha	  jubilat	  
en	  aquest	  poble	  res	  ha	  funcionat.	  
Heu	  fet	  un	  nou	  fitxatge	  
que	  ha	  entrat	  amb	  avantatge.	  
Cap	  convocatòria	  teníeu	  oberta	  
perquè	  la	  plaça	  ja	  estava	  coberta.	  
Al	  Pi	  vau	  haver	  d’embaucar	  	  

perquè	  el	  Blaquis,	  	  
necessita	  dues	  hores	  per	  esmorzar	  
	  
Gent	  del	  poble,	  a	  veure	  si	  ens	  anem	  movent	  
o	  el	  Parera	  tornarem	  a	  tenir	  de	  president.	  
Una	  bona	  llista	  s’ha	  de	  preparar	  
a	  veure	  si	  d’una	  vegada	  els	  enviem	  a	  pastar.	  
Fa	  falta	  una	  bona	  oposició	  
per	  fer	  fora	  aquest	  bufó.	  
	  
Aaaah!!	  I	  Déu	  n’hi	  do	  
la	  que	  es	  va	  liar	  per	  Festa	  Major!!	  
El	  DJ	  anava	  tot	  bufat	  
i	  va	  arribar	  tres	  hores	  tard.	  
Rumba	  o	  música	  electrònica,	  
que	  no	  sabeu	  que	  hi	  ha	  una	  altra	  tònica???	  
Us	  vau	  inventar	  un	  Correbars	  
tot	  i	  que	  de	  cervesa	  ja	  n’estàvem	  ben	  farts.	  
No	  vau	  entendre	  el	  paper	  de	  la	  xaranga	  
que	  serveix	  per	  despertar	  els	  de	  Can	  Fanga!!	  
Pel	  centre	  del	  poble	  no	  els	  volíeu	  fer	  passar	  
i	  per	  la	  carretera,	  per	  poc	  no	  ens	  van	  
aixafar.	  
I	  com	  que	  mai	  en	  tenim	  prou	  
i	  ens	  agrada	  anar	  a	  dormir	  als	  matins,	  
l’últim	  dia	  vam	  anar	  a	  Cuitora	  
A	  fer	  festa	  amb	  els	  “jabalins”.	  
	  
Quan	  va	  arribar	  la	  Fira	  
el	  GRILL	  va	  fer	  un	  escrit	  ple	  d’ira.	  
Van	  escriure	  un	  fulletó	  
per	  explicar	  la	  seva	  versió.	  
I	  així	  tot	  el	  poble	  se’n	  va	  assabentar	  
del	  fet	  que	  anem	  a	  esmentar.	  
Els	  hi	  despengen	  l’estelada	  del	  campanar	  a	  
traïció	  
GRILL,	  COLLONS!!!	  
Doncs	  foteu	  un	  bon	  màstil,	  
a	  l’entrada	  de	  la	  població!	  
	  
El	  campanar	  el	  va	  posar	  maco	  la	  brigada	  
i	  no	  es	  va	  sentir	  ni	  una	  campanada.	  
Per	  variar	  va	  haver-‐hi	  impuntualitat	  
i	  vam	  entrar	  al	  2014	  deu	  minuts	  tard.	  
	  
Un	  nou	  personatge	  va	  agafar	  la	  piscina	  
a	  veure	  si	  així	  es	  menjava	  una	  bona	  petxina.	  
Al	  Benny	  la	  festa	  li	  començava	  animada	  
però	  al	  final	  la	  gent	  se	  li	  escapava.	  
Diuen	  que	  qui	  no	  folla	  per	  cap	  d’any	  
no	  folla	  en	  tot	  l’any.	  
L’endemà	  a	  l’anar	  a	  netejar	  
ens	  vam	  esgarrifar.	  
Al	  terra	  hi	  havia	  un	  condó	  
que	  fotia	  bastanta	  fortor.	  
	  
I	  ara	  comencem	  amb	  la	  restauració	  
que	  cada	  any	  anem	  a	  pitjor.	  
	  
Per	  Nadal	  no	  sabia	  on	  anar,	  
sort	  que	  el	  Rares	  ens	  va	  deixar	  entrar.	  
El	  Tiquets	  a	  la	  nit	  és	  un	  bar	  clandestí,	  
molt	  diferent	  de	  si	  hi	  vas	  al	  matí.	  
Entre	  dos	  a	  la	  cuina	  i	  un	  al	  sofà	  
no	  saps	  a	  qui	  collons	  has	  de	  demanar.	  



Podeu	  donar	  gràcies	  que	  la	  Conchi	  encara	  
aguanta,	  
perquè	  quan	  se'n	  vagi	  no	  vendreu	  ni	  una	  
Fanta.	  
	  
Cap	  a	  baix	  a	  la	  carretera	  
porten	  molta	  fal·lera.	  
Les	  mares	  de	  les	  escoles	  
també	  fan	  extraescolars;	  
amb	  les	  boles	  xines,	  
a	  Ca	  La	  Maria,	  fan	  malabars.	  
Anaven	  totes	  ben	  esverades,	  
i	  fins	  i	  tot	  hi	  havia	  algunes	  calces	  mullades.	  
	  
Anant	  cap	  a	  Sant	  Joan	  
hi	  trobem	  un	  local	  molt	  estrany.	  
La	  Bona	  Teca	  ha	  passat	  de	  bar	  
a	  associació	  cultural.	  
Només	  falta	  	  
que	  feu	  una	  casa	  rural.	  
Entre	  el	  gos,	  i	  l'olor	  a	  pixat	  de	  gat	  
allà	  no	  hi	  entrarà	  ningú,	  ni	  per	  casualitat.	  
	  
Per	  una	  vegada	  que	  tenim	  celebritats	  
i	  marxen	  ben	  decepcionats.	  
Volien	  menjar	  a	  Cal	  Gallarí	  
i	  no	  li	  van	  donar	  ni	  un	  puto	  llagostí.	  
Si	  ho	  arribeu	  a	  saber	  
no	  l’haguéssiu	  deixat	  al	  carrer	  
Perquè	  un	  sol	  sopar	  amb	  el	  Puyol	  
haguéssiu	  facturat	  com	  tot	  el	  juliol.	  
	  
L'any	  passat	  anunciàvem	  nova	  propietària	  
tot	  i	  que	  ja	  sabíem	  que	  no	  hi	  tocava	  gaire.	  
Al	  matí	  només	  tenia	  quatre	  velletes,	  
i	  al	  final	  ha	  acabat	  fent	  les	  maletes.	  
DAFNEEEEE!!!	  
Vigila	  amb	  la	  mala	  llet,	  
a	  veure	  si	  la	  IRA	  renaixerà	  
i	  et	  fotrà	  un	  tret.	  
Entre	  que	  una	  no	  té	  ganes	  de	  treballar	  
i	  l’altra	  no	  para	  de	  fumar,	  
la	  Lourdes	  als	  ossos	  se’ns	  quedarà.	  
Però	  no	  tot	  son	  desgràcies!	  
En	  una	  cosa	  els	  hem	  de	  donar	  les	  gràcies!	  
Wi-‐Fi	  gratis	  ens	  han	  instal·lat	  
per	  tenir	  al	  jovent	  ben	  enxufat.	  
	  
I	  seguim	  pel	  carrer	  Major	  
que	  aquesta	  també	  ha	  de	  sortir	  al	  pregó.	  
Parlem	  de	  la	  Montsita,	  
que	  a	  més	  d’un	  irrita.	  
Has	  orientat	  la	  botiga	  al	  pixapí,	  
i	  no	  te	  n’adones	  que	  els	  que	  gastem	  som	  els	  
d’aquí.	  
Mai	  sabem	  l’hora	  que	  obrirà;	  
tranquil·la,	  que	  sinó	  ja	  sabem	  on	  anar	  a	  
comprar.	  
Cal	  Girastels	  has	  transformat	  
però	  sempre	  estàs	  a	  La	  Pansa	  fent	  el	  tallat.	  
Si	  vols	  llet	  descremada	  
vine	  i	  fotem	  una	  bona	  mamada.	  
A	  la	  terrassa	  et	  portes	  la	  tapeta	  
i	  això	  ja	  comença	  a	  fer	  peneta.	  
	  

I	  encara	  més	  avall	  
s'hi	  munta	  un	  bon	  terrabastall.	  
Vermell	  és	  el	  color	  
que	  porta	  la	  nova	  incorporació.	  
Ja	  sabeu	  de	  qui	  us	  estic	  parlant	  
que	  amb	  ella	  sempre	  us	  esteu	  trempant.	  
Entre	  calces	  i	  sostens	  
els	  clients	  tens	  ben	  contents.	  
I	  tots	  quiets	  parem	  atenció	  
a	  veure	  si	  salta	  un	  mugró.	  
I	  per	  les	  que	  no	  us	  agradin	  les	  tetes	  
hi	  ha	  la	  versió	  masculina,	  
que	  ensenyant	  els	  calçotets	  
també	  us	  mulla	  la	  petxina.	  
KITAAAAAAAA!!	  
Tingues	  el	  personal	  uniformat	  
que	  això	  ja	  sembla	  la	  sala	  Bagdad.	  
I	  si	  un	  dia	  trobeu	  la	  reixa	  baixada,	  
aneu	  a	  casa	  el	  Geri,	  
que	  teniu	  la	  festa	  assegurada.	  
	  
No	  marxem	  d'aquesta	  zona,	  	  
que	  hem	  de	  parlar	  d'una	  “gran”	  persona.	  
BOOOBBY!!!	  què	  t'has	  pensat?!	  	  
Que	  pujaries	  al	  balcó,	  
i	  no	  en	  sortiries	  retratat?	  
Cada	  festa	  participes	  dissimuladament,	  
però	  en	  el	  fons	  tots	  sabem	  	  
que	  vols	  entrar	  a	  l'ajuntament.	  
Quatre	  crits	  ens	  vas	  fotre	  al	  balcó,	  
com	  si	  fossis	  el	  rei	  de	  l'organització.	  
Una	  colla	  de	  borratxos	  dius	  que	  som	  
i	  tu	  si	  que	  ets	  un	  bon	  plom.	  
Pels	  Reis,	  tu	  sol	  bé	  que	  la	  vas	  cagar	  
i	  entre	  d’altres,	  el	  Rei	  Ros	  et	  vas	  saltar.	  
	  
I	  l'altre	  sicari	  de	  l'ajuntament???	  	  
FEDEEE,	  què	  et	  va	  passar	  per	  la	  ment??	  
Amb	  el	  Rufa	  heu	  obert	  el	  Llaku-‐Ka	  
i	  ni	  una	  mossa	  heu	  pogut	  pescar.	  
Això	  de	  treballar	  
et	  portarà	  pel	  bon	  camí,	  
així	  no	  et	  “tajes”	  tant	  
abans	  d’anar	  a	  dormir.	  
Amb	  el	  nom	  us	  hi	  vau	  quedar	  ben	  tranquils.	  
perquè	  ja	  us	  havíeu	  trinxat	  un	  parell	  de	  
barrils.	  
Cada	  any	  sorties	  al	  pregó	  gratuïtament,	  
però	  ja	  veus	  que	  aquest	  any	  hem	  tingut	  
argument.	  
	  
I	  seguim	  parlant	  de	  visionaris,	  
n’hi	  ha	  que	  en	  foten	  deu	  dins	  d’un	  Yaris.	  
Parlem	  del	  conductor	  Albet,	  
que	  els	  mossos	  el	  van	  enganxar	  ben	  pet.	  
La	  nit	  era	  poc	  emocionant,	  
i	  vas	  decidir	  fer	  un	  cop	  de	  volant.	  
I	  tot	  passant	  per	  comissaria	  
de	  cop	  se’t	  va	  passar	  la	  tonteria.	  
MAAARC!!	  Ja	  que	  t'hi	  poses,	  fes-‐ho	  bé,	  
i	  treu-‐te	  el	  carnet	  d'”autobuser”!	  
	  
I	  parlant	  d'emprenedors,	  
aquí	  venen	  els	  millors.	  
Senyores	  i	  senyors,	  

nou	  negoci	  a	  la	  població.	  
El	  President	  amb	  el	  túnel	  de	  rentat,	  
ha	  fet	  innovació.	  
Si	  estàs	  cansat	  i	  el	  cotxe	  no	  vols	  rentar,	  
el	  President	  et	  fotrà	  un	  cop	  de	  ma,	  
i	  sinó	  la	  dona	  et	  pot	  treure	  a	  passejar.	  
	  
També	  tenim	  el	  Fredi,	  	  
que	  ha	  deixat	  la	  radiologia	  
per	  dedicar-‐se	  a	  la	  formatgeria.	  
Has	  abandonat	  la	  vida	  urbanita	  
per	  venir	  al	  poble	  a	  tocar-‐te	  la	  tita.	  
I	  si	  un	  dia	  estàs	  avorrit	  
i	  la	  llet	  no	  pots	  quallar,	  
truca	  a	  la	  Leyre	  	  
que	  en	  un	  moment	  t’ho	  arreglarà.	  
	  
Anem	  cap	  a	  Miralles	  
que	  allà	  s’hi	  lliuren	  moltes	  batalles.	  
No	  en	  tenies	  prou	  amb	  la	  premsa	  tocant-‐te	  
els	  collons,	  
que	  han	  vingut	  els	  d’hisenda	  a	  fotre’t	  els	  
milions.	  
No	  sabien	  per	  on	  enganxar-‐te	  
i	  per	  tenir	  una	  arma	  ja	  volien	  tancar-‐te.	  
Però	  si	  vols	  estalviar-‐te	  d’anar	  al	  jutjat	  
fes	  com	  el	  Millet	  
i	  digues	  que	  tens	  el	  peu	  trencat.	  
	  
Recordeu	  que	  tot	  el	  que	  hem	  dit	  és	  
presumptament,	  
no	  fos	  cas,	  que	  us	  ho	  prenguéssiu	  malament.	  
	  
El	  nostre	  gran	  espectacle	  	  
arriba	  a	  la	  seva	  fi.	  
Però	  no	  us	  penseu	  que	  el	  circ	  de	  la	  
democràcia	  
acaba	  aquí.	  
Els	  polítics	  ens	  seguiran	  robant	  
i	  tots	  al	  sofà	  ens	  ho	  seguirem	  mirant.	  
És	  que	  sinó	  busquem	  una	  solució	  
aquí,	  per	  sempre	  tindrem	  corrupció.	  	  
L’última	  cosa	  us	  diré!	  
No	  ens	  prendran	  el	  dret	  a	  decidir	  
perquè	  volem	  que	  la	  lluita	  arribi	  al	  seu	  
destí.	  
Sort	  que	  aquests	  dies	  són	  de	  gresca	  
i	  la	  festa	  es	  manifesta.	  
	  
I	  com	  va	  dir	  aquell	  savi,	  
“Mas	  vale	  tener	  buen	  humor	  
Que	  en	  el	  culo	  un	  tumor!!”.	  
	  

VISCA	  EL	  CARNAVAL	  
I	  VISCA	  CATALUNYA	  LLIURE!!!	  


