
PREGÓ CARNAVAL DE CALAF 2018 
 
 
 
P1: Bona nit Calaf! 
P3: Com esteu malparits? 
P2: A Calaf, sou molt bona gent! 
 
P1: Calafines i calafins, 
dones fresques i depravats clandestins 
P2: Ha arribat el carnaval  
P3: La nostra festa principal 
 
P1: Avui 17 de febrer 
venim a liar un bon merder.  
P2: A Calaf no estem d’històries,  
i una cosa us volem dir:  
no venim a fer salmòdies  
P3: sinó a fotre el poble a parir...  
 
P1: L’any passat les tres predecessores,  
P2: deixeu-me dir, les tres senyores,  
P1: un llistó molt alt van deixar. 
P3: Gallina vella fa bon caldo… 
P2: però amb una jove… no hi ha res a pelar… 
 
P1: L’any passat els Polsegueros induistes  
van rebentar totes les pistes. 
P2: Aquest carnaval ens vénen amb una bona disfressa 
Que no ho sabeu?  
P1-2-3: SÓN LA REVOLUCIÓ FRANCESA! 
P3: Així que si us voleu comunicar…. 
vous voulez coucher avec moi… sesuaaaaaaa! 
P2: pero sera guarra, berra y zorrón la tía… que no sabes para que 
nos han contrataoooo??? 
P1: Som les pallofes, defensores de la llibertat….  
 
P1: Això si que no…. Fatxes aquí no eh! Fatxes aquí no!! 
 
P1: Així que ja ens veieu 
tres femelles sortidetes  
que venim a refregar-nos les tetes… 
P2: Ja podeu amagar els marits 
si és que no van ben servits… 
 
 



P1: I les dones no us confieu 
perquè una bona petxina  
sempre és cosa fina…. 
P3: I per tu, vegà o vegana, 
si no ets de tall ni de petxina 
sempre t’hi pots fotre margarina! 
P1: Però deixem la part sexual..  
i anem a per la policia nacional.. 
 
P2: Policia no, política “Nacional”! 
P1: Weno, si… també, no.. ? Per on podríem començar? 
P2-3: Paperetes, urnes, llaços grocs, CDR’s, Brussel·les, piolins, 
referendum, soraya presidenta, estremera...?  
P1: No sé si em fot por o em fa venir trempera.. 
P2: Si no fos pel 155 el gran Benet i Jornet  
en faria una serie de primera.. 
 
P3: L’ Arrimades està a la sala? 
O encara esta contant vots per poder ser envestida?? 
P2: Però... vestida o desvestida??  
P1-P3: Presidenta, presidenta, presidenta, presidenta…! 
P2: La presidenta los números se inventa… (bis totes)  
 
P1: Després d’aquest espectacle vergonyós 
P3: Vergonya! 
P2: tan sols queda un poble rebel i tumultuós… 
P3: Per fi l’estaca tombarà 
i ens podrem alliberar…  
 
P1: Sents la veu dels oprimits cantant per la revolució,  
és la gent que esta cansada, d’aquest coi de repressió 
 

• Cançó Carnaval  - 
 
P1: Potser que comencem amb lo interessant  
que fa estona que estem badant 
P2: i es que aquest poble necessita molta canya 
P3: i no només parlar d’Espanya. 
 
P1: Així doncs, que passa amb l’adoctrinament? 
P2: Pregunteu als polsegueros 
que semblen més aviat peperos 
controlant els cdr, escoltes, i festes… 
P3: vigileu no us deixeu adoctrinar 
que si us despisteu fins i tot  
al final sabreu pensar….  



 
P1: I l’alcalde???? 
P3: és que li queda tant bé la boina... 
P1: i aquella barba... 
P2: és tant hipster... 
P3: i fins hi tot llegeix llibres! 
P1: és tan transparent… 
P3: Sí.. i fa running…… 
P1: running? 
P3: Sí, és runn! 
P1: Runner??? 
P2: Ahora… una cosa os digo…. yo me quedo con la Laura…..  
P1: Aixi doncs senyor Badia…  
que farem amb l’alcaldia? 
ni els pressupostos participatius t’han acceptat 
per que vols viure amb tanta agonia?? 
podent fer un pas al costat… 
P2: A can Barça ja has trucat? 
potser encara t’hi farien un forat.. 
 
P3: I al loro amb el regidor de cultura 
que entre pa de quilo i pa rodó 
t’ha colat els txarango a la festa major 
P1: Per cert, hi vau veure algú de Calaf? 
P2: això si que va ser tota una traïció  
a l’esperit de la Festa Menor….  
 
P3: Teresa Torrijos... què passa amb els horts urbans? 
P3-P2: Què passa amb els horts urbans???  
P1: És que, a qui li interessa plantar enciams? 
P2: Que sin este proyecto no me puedo llevar a nadie al huerto! 
P3: A veure Teresa, que hi ha cua per follar aquí i allà.. 
P1: Al Castell fot un fred que no se’t fot dret. 
P3: A Sant Sebastià amb la creu allà, no ve de gust cardar! 
P1: A la Fortesa s’estan manifestant i ous de calaf estan tirant…  
P3: I si intentes anar al bosquet.. no hi ha ni un raconet… 
P2: El lema de la Torrijos es “que si no hay huerto, no hay hijos” 
P3: És que si aquest projecte no comença ja,  
la natalitat del poble.. s’acabarà…! 
 
P1: I a l’opossició que li passa pel cap? que tot ho té tot bloquejat 
P3: Això sí que és pensar en el poble, tot són facilitats! 
P2: A ver si vamos a tener que pedir mediación internacional, para 
solucionar todo este percal. 
 



P1: Per percal el del comerç local. 
P3: Nenes, un minut de silenci per tots els comerços que han tancat 
aquest any! 
P2: Un minuto para cada uno? si no acabaremos nunca! Venga, 
espavila ya! 
P3: A la plaça gran es porta lo vintage… 
P2: taverna, imprempta, escola i merceria 
per fotre’s els veins al calaix 
només els hi faltaria una altre perruqueria…  
P3: Massa rulo i menys garrulo 
deixar de banda la xerrameca 
i treure el cap a la biblioteca 
P2: A sí? A quina biblioteca? 
P1: L’Assumpta Domingo diu que la Biblioteca de l’institut és la 
Biblioteca Municipal… 
P3: Si clar, una prestatgeria destinada als Somins de Grècia del 
Josep Maria Solà; i l’altra a l’Antonino Mestres i les seves 
caminades per l’Alta Anoia… La resta, lectures obligatòries de 
l’ESO. Visca Tirant lo Blanc! 
P1 i P2: Visca!! 
P1: Posats a tenir un comerç millor 
recuperem el recre i cal Macarró.  
P3: Vaga de fam, vaga de fam… 
P1: Si home… 
P2: Que para eso lo hagan los veganos que ya no comen casi de 
nada….  
 
P1: Això si... de carn i botifarra 
en sabem un culló 
Entre el Condis i el Bona Area 
se’ns fa petit el cinturó, 
P2: amb tot això ja tenim marca 
per poder ser capital de comarca 
P3: capital de comarca? si amb 10 concerts per cada cap de 
setmana…. podem ser capital cultural de la república catalana 
p1: amb el casal i el casino.... quins teatres més pepinos!! 
P2. però vols dir que els omplirem? Si sempre som els mateixos a 
tot arreu… 
P3: però… podrieu coordirar-vos en la programació?? Nois, truqueu 
a l’Anna Salsench que és qui porta l’agenda cultural del poble! 
GRÀCIES!! 
 
 
 
 



P3: Ja heu vist els pastorets infantils..??  
P1: Collons que modernets… 
P2: Entre drons i  més perills.. 
ens estan pervertint els fills..  
P1: només falta que el fonoll hi coli els conills 
P3: Això si Folch i Torres i el seu guió 
és més intocable que la constitució 
P1: “facis oh senyor amb mi el que disposat haveu” 
P3: en serio? 
P2: Si fos per mi...  lesbiana la isabeló, 
satanas maricó i travelo el rovelló! 
P1 i P3: ho ha dit ella… mossèn, forn, colom, fonoll… Ho ha dit ella! 
 
P1: Ai mare tanta roba i tan poc sabó… 
P2: i tan néta que la volen… 
P3: i tan bruta que la porten... 
P1: És millor anar acabant perquè sinó…  
P2: algú acabarà bramant... 
 
P2: Així doncs a callar i prepareu-vos per xumar.  
La canalla ben guardada, que comença la mamada:  
quintos, pintxos i un bon sopar són la combinació per poder triomfar. 
P1: I feu-me cas en el què us dic: 
per si us voleu fotre algú al llit…  
les faldilles apretades i arran de gespa fan més festa! 
P3: i si als ous no t’hi fots viagra, vigila que a mitja nit tindràs 
coragre..   
 
P2: I no patiu pels francesets  
perque encara que es vulguin fer els estrets  
P1: les defensores de la liberté... 
P3: ens n’encarregarem de fer un bon paper! 
P1: Això sí, No és No! 
P2: No és No 
P3: No és No 
TOTES: No és No! 
 
P1: Ens esperen hores de vici per cardar i beure amb desfici 
P2: I per si això no és prou ja veureu quin enrenou 
P3: La carpa s’ensorrarà i ningú ho podrà evitar…  
que rebenti  l’envelat en mil bocins i comenci la Festa Major! 
P2: Endavant amb les caramelles!! 
P1: Que soni la Metradansa!!! 
P3: perquè avui és carnaval i com sabeu... 
P1-2-3: TOT S’HI VAL 


