
 

 

 

PREGO DEL CARNAVAL DE LA GOLA – CARNAVAL 2023 
 

 

ALCALDE  

Embuders, gorjuts, menjaires  

Barruts, farts, escuraplats  

Endrapadors insaciables  

Ben mirat, gent del fang!  

 

JUTGE  

Molt estimades pratenques  

Benvolgudíssims pratencs  

 

Per fiés l’hora de fel penques  

A la fi dona començ  

La desitjada setmana  

La gran disbauxa total  

L’última festa pagana  

El recony del Carnaval  

 

ALCALDE  

Amb les set autoritats  

Gaudireu una setmana  

Bisbe, Jutge, Militar  

Picoleto, madam  

La Monja Puritana  

I l’Alcalde al capdavant  

 

De vicis i bacanals  

Tiberis descomunals  

Se us encetarà el desig  

Notareu la salivera  

Endrapareu per capritx  

Fins a buidar la nevera  

 

JUTGE  

Us ho teniu merescut  

I és que això de la pandèmia  

Ha estat pitjor que una tènia  

Com fer dieta o paregut  

 

MADAMME  

Portem un any complicat  

Els preus s’han disparat  

I amb el que costa un cruasant  

Abans naves de restaurant  

 

 

 

 

ALCALDE  

Per posar calefacció  

Cal ampliar hipoteca  

O apanyar-te amb la manteta  

Fins que passi la fredor  

 

BISBE  

La pubilla té el mugró  

Com la cua d’un escorpió  

I els fadrins la titola  

Com un pobre la guardiola  

 

ALCALDE  

Senyor Bisbe! La moral!  

Vull conservar la cadira  

Deixi el vici a vicaria  

Que estem en any electoral  

 

JUTGE  

Sembla que no ho recordava  

El batlle d’aquesta vila  

Volia una desfilada  

Sense comparses, fent via  

 

MADAMME  

Ho sabien al ajuntament  

Toca cada quatre anys  

Tot el poble en Bastiment  

Cuques lliures, com enguany  

I pels carrers i places  

Veureu dansar les rates  

 

ALCALDE  

Ja no hi ha més retallades  

Ha tornat la truitada  

Ous ben grossos per tothom  

Similars als del Borbón  

 

JUTGE  

Que’t ha fet com la que canta  

I a l’exmarit espanta  

Mucho mucho facturar  

Poco poco declarar  

 

 



 

 

 

 

ALCALDE  

Des d’Aràbia, ja s’afanya  

Fins i tot s‘ha empadronat  

Malversaestà ben mirat  

Mentre cridis: Viva Espanya!  

 

MILITAR  

Per patriotes els dels bancs  

Tributant al dos per cent  

Amb un guany ben indecent  

I un servei que és un espant  

Amb els nostres sacrificis  

Enormes beneficis!  

 

JUTGE  

Tampoc hoesta fent millor  

El govern de coalició  

Ells es van esbatussant  

Pedòfils solts, mentrestant  

 

MILITAR  

A mi em ve una qüestió  

Si sí és sí i no és no  

Perquè al agressor  

No li diuen violador?  

 

MADAMME  

El que cal és vota’en massa  

Però fer-ho tots en blanc  

Donar-li a tots carbassa  

Zero escons, com ciutadans!  

 

JUTGE  

De ximples en va el món ple  

Frisant per la democràcia  

Tot el diumenge serè  

per triar una desgràcia  

 

ALCALDE  

Que proposa l’il·lustrat?  

Fer-ho per gràcia divina  

Qui l’encerta l’endevina  

I posem un magistrat?  

 

JUTGE  

No esperava d’un polític  

Pensar tant bona jugada  

 

 

 

si el poble es posa crític  

tenim toga despietada  

 

BISBE  

Em proposo beneïr  

A la nova autoritat  

Amb la gràcia del diví  

No pot ser un cop d’Estat  

 

MONJA  

És una barbaritat  

En un món questà tan foll  

Creure cap autoritat  

O fer cas del creador  

 

Que us governin els budells  

Mengeu sens penediment  

Alabeu a la llustrosa  

La més gran, la més rodona  

Que avui estrena nova trona  

La gran reina de la GOLA!!  

 

GOLA  

Acosteu-vos, garrinets,  

llepaculs i carcamals,  

i cordeu-vos els pitets  

pels banquets del Carnaval.  

 

Sóc la truja mamelluda,  

mare de tots els cabrons;  

obeïu la llei goluda  

i escureu-me bé els mugrons.  

 

Adoreu els pernils grassos,  

passeu del colesterol,  

mengeu dolços a cabassos  

i endrapeu sense control.  

 

Tenim tota una setmana  

per pensar que tot va bé;  

sisplau, no us quedeu amb gana,  

que després no tindreu re!  

 

TOTS  

Vica la reina del Carnaval!  

Visca l’alcalde!  

La Capsa, L’Artesà i el Cèntric!  

 



 

 

 

Visca les carxofes a la brasa!  

I també les de Sant Boi!  

 

Visca cal Cinto de la Remei!  

I Cal Ramonet del Nara!  

I el hogar del niño!  

 

Visca el Delta!  

I l’aeroport també!  

I tots els que aguantem el soroll dels 

avions!  

Els pijos de Castefa també!  

Visca, visca, visca! 

Visca el Carnaval!  


