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Molt bona nit a tothom! Jo sóc Maria Magdalena, parenta del Ventureta. 

Aquest any el Carnestoltes, en els artistes Cubellencs s'ha encarnat, 

per dir les veritats, que durant l'any amaguen els il·luminats. 

 

Venint cap aquí hem anat a la Casa Travé 

quin disbarat! Han fotut un gran forat! 

Mentres no saben que fer 

les termites no paren de rosegar 

i el poble a pagar i pagar! 

Aneu tots a cagar! 

 

Aviat començarà l’enderroc, 

La Tèrmica anirà a terra, 

Si us plau, que no quedi dempeus ni un roc, 

Símbol franquista per excel·lència,  

Ben tallat arran amb una serra, 

I que no ens facin perdre la paciència. 

 

A la Cova del Trader diu que s’han trobat restes neandertals, 

Pareu oïdes, pobres mortals. 

Es veu que hi han localitzat: la partida de naixement de la Paulina,  

L’Albet dient una veritat, 

I una foto del Cuscó amb gomina.    

 

Justament l’honorable exalcalde sembla que torna a estar enamorat, 

Una reputada comerciant ocupa ara el seu cor, 

A més d’un li ha agafat una forta tremolor 

En veure junts aquest parell de pardals. 

 

D’això ha d’informar Ràdio Cubelles, 

I deixar-se de xorrades i mandangues, 

Volem draps bruts de cuixes i mamelles, 

I que no ens parlin de nouvinguts i can fangues.  
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La gossera, ja fa pudor i caguera! 

Molts anys han passat, i la merda ha quedat 

Un casal dels homes allà farem, 

i amb la casa Violeta competirem! 

Necessitarem pel·lícules porno i bona informació sexual. 

L'hi demanarem al Vidal! 

Volem que els Amics del Castell ens canviïn de model 

Prou de conferències quinzenals que fan dormir a joves i grans! 

Voleu omplir la rectoria? Doncs vinga a partir d'ara  

hi farem les orgies a diari, i tindreu cua fins a Ca l'Octavi! 

 

Nens, desenganyeu-vos, tothom ho sap a Cubelles, 

Pit i collons i esquena dreta, 

Que al nostre poble manen les femelles, 

I el poder està al Violeta. 

No piqueu la Trives ni la Martos, 

Allunyeu el diable, lagarto, lagarto, 

Només faltava la Mònica a la Fundació Estapé, 

Va arribar-hi com a alcaldessa i ara es vol perpetuar, 

Els estatuts d’amagat va reformar, 

Vol ser la gran dama del patrimoni cubellenc, 

A veure si així traiem algun euret. 

 

I com que al poble hi tenim de tot, 

Ara ens ha donat pels zombis. 

Milers de joves fent-se el mort, 

No sigui que s’adormin. 

Quina gran festassa, quin poder de convocatòria, 

Un Cubelles apocalíptic i mai vist, 

Ara resulta que ens mamem el dit, 

Quan al poble durant les nits, 

No tenim ni una trista nòria. 
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A Cunit no tenen ni un duro, 

Però sí un regidor il·luminat, 

Que ens vol fotre un bon puro. 

Exigint que mantinguem el fal gegant. 

La xemeneia vol mantenir, 

Perquè és una gran obra d’art, 

No sé si ens podrem contenir, 

amb aquestes provocacions, 

I és que no és gaire normal, 

Que ens toquin així els collons!!! 

 

Enguany el Futbol fa cinquanta anys, 

I per celebrar-ho no han programat ni un sol acte, 

Igual ni se n’han assabentat, 

Que tampoc no és una efemèride d’impacte. 

I això que ara són ben mediàtics, 

De president han canviat el guixaire pel Chicote, 

Segueixen sent ben simpàtics, 

I a anar xupant del bote. 

 

Enguany el Cubell l’ha feta bona, 

I s’ha passat al finito i el Jaroteo,  

Diuen que és per fotre conya, 

I gaudir d’un bon meneo. 

Què voleu que us digui?  

Menteixen més que parlen! 

Sempre els ha agradat el reagge, 

I una mica l’endogàmia. 

Compartien les dones, el mam i altres substàncies, 

Que no hi faltes de res i amb molta abundància, 

Si ens rebenta el fetge o el cervell, ja vindrà l’ambulància. 

I va nena, no t’hi neguis, no siguis rància. 
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Són les noves generacions, 

No tenim salvació, 

Encara que s’ho proposi l’Arrufat. 

Diuen que festeja amb una vilatana, 

Que el té ben atrapat, 

Ell li parla del Che Guevara, 

I ella el porta al melonar. 

 

I la Coral? Quin batibull de cantants! 

Vells, joves i xics. Directors per grans i petits. 

Més que una coral, voleu dir que no sembla un corral? 

 

El virrei de la platja, 

S’ha quedat sense cort, 

L’associació no era prou salvatge, 

I ja ningú li dóna el seu amor. 

El Barri Marítim és mort! 

Ningú defensa els seus interessos, 

I el regidor d’Urbanisme se’n fot! 

Heu vist quins accessos? 

Heu vist quin asfaltat? 

S’han pensat que és Puigcerdà. 

I com caiguis quedaràs ben baldat. 

Asfaltat acabat amb punxa, 

Que així el turisme s’atraurà, 

Vés que no t’amputin una cuixa, 

Si se t’acut ensopegar. 
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Xavier Borrell, fes-me cas, i no vacil·lis tant del Cubelles Noir, 

Que no té mèrit endegar un festival, 

On es parla de corrupció i assassinats, 

Que d’això sempre hem anat sobrats, 

Gent tronada i efectes paranormals, 

Aquesta és la nostra vila i no es pot pas millorar. 

 

Personatges il·lustres com l’Abdon del Cal Gavatà, 

Que va lluitar a la 1a Guerra Mundial, 

Li van oferir de fotre el camp, 

Però a França es va quedar, 

“Dispareu si voleu, alemanys, 

Que al meu poble estan tots sonats!”. 

 

O el pallasso de les ulleres llampants, 

Pep Callau el van batejar, 

Volia veure el mar, 

I el Bages va engegar. 

Ell que treballa al Barça i que pot, que ens ho explique, 

Per què encara no li ha fotut dues hòsties al Luis Enrique? 

 

I no ens oblidem del Petit príncep de la vila, 

Ja era baró i ara és marquès de Gallifa, 

Ell va fent i prou que s’espavila, 

I foteu-vos al cap una bona tifa. 

L’Aliança, Joves de Cubelles, els pastorets i el PDECAT, 

Tot per la seva promoció personal, 

No és que vulgui ser alcalde, 

És que amb tot vol arrambar!! 
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Alcaldessa, masses llops per una presa! 

més viva has d'anar, que amb la bona fe no podràs acabar! 

EL temps passa molt de pressa, el teu lloc està molt disputat  

i algú espera que l'hagis cagat! 

Al darrere en tens un que et trepitja els talons, 

Si convé... fota-li una patada als collons! 

 

El regidor més enclenxinat de Cubelles segueix fatal amb totes les dones, 

No el suporta ni la Martínez, ni les Noemis ni l’Ester ni la Fonolla. 

“Mirall, mirallet màgic, per què ni tu m’aguantes?                                 

Doncs sabeu què us diu? 

Que a Cubelles, putes unes quantes!!”. 

 

I és que no es passa tan fàcilment de bàndol   

sense provocar un gran escàndol, 

Primer va canviar el gris pel marró, 

I ara és un indepe irreductible 

Que s’ha convertit en un corcó 

Amb una picada d’allò més insofrible... 

 

A un ja li deien el Farruquito, 

I l’altre volia viure d’Esquerra, 

Van estar un temps en peu de guerra, 

Però ara es donen el piquito. 

Lo nuestro ja els hi escau, 

Només cal veure’ls-hi quina fila, 

Sempre amb ganes de muntar un bon cacau, 

Però facturant a la Plaça de la Vila. 

Ai, marramiau, marramiau... 
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I què me’n dieu del podemita immaculat?     

Aquell que acusa tothom de corrupció. 

Tan plural, tan obert i tan pagat, 

Un exemple de seducció. 

Al partit hi té fotuts la dona, la filla i el gos, 

Així a les assemblees no cal sortir de casa 

I pot fer el mandrós, 

Que d’escoltar crítiques ell millor passa, 

Que li fot un pal horrorós. 

 

Ara li ha donat pels Pineda i l’Aliança, 

Diu que tot és màfia i tothom roba sense recança, 

Hi ha un interès fosc i ell ens alliberarà, 

És el messies que estàvem esperant. 

Si no fos pel Tribó, Ja ens haguéssim mort d’inanició. 

No se’n cansa i ara ha descobert que un cosí segon, d’un germà, d’un amic, 

D’una amant, d’un cunyat, d’un conegut semblant a l’Urdangarín, 

D’un tiet, d’un col·lega, d’un avantpassat del Bardají i... 

No puc més, BASTA!!  

Sí, Tribó, ja ho sabem, que a Cubelles tot és casta!   

 

A can Sociata el loteru sembla que no està a bones amb el Gran Barrufet, 

Qui ho havia de dir, quina novetat,  

Se les va tenir amb la Mònica, el Tona i la Pilar, 

I ara li toca rebre al Gargamel. 

Sort que vol fer carrera al cinema de la mà d’una actriu ben formosa, 

T’ho demanem si us plau Sílvia Pérez Cruz, 

Tu que ets famosa, 

Allibera’ns d’aquesta llosa, 

I no pareu fins a Holliwúd! 
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En aquest govern tots són de lletres, 

Per això porta els números el Mudarra, 

Aquell que sembla que fumi petes, 

Renoi, està fet un bon bandarra.  

Ostres tu, quin geni, quin il·luminat, 

Es veu que la caixa està seca, 

I sabeu què se li ha acudit a l’animal? 

Doncs apujar-nos la hipoteca.  

La veritat que a mi tot això m’esborrona, 

Més impostos i a obrir la veda, 

Ja n’hi ha prou que ens toquin el que no sona, 

I a sobre amb la mà freda. 

 

Aquest govern és un cacau, La cultura els hi cau 

la biblioteca ni se'n parla, el camp de fútbol res de res 

el pipican no ve ni de camí. per cobrar, tres mesos han de passar. 

i els polítics només xerrar i xerrar! És per posar-se a plorar! 

 

Bé, I fins aquí el meu sermó, 

Ens veiem demà a la comparsa, 

Que no s’ha anul·lat, que és tot una farsa, 

Compreu caramels i no us oblideu del mantó. 

Les ampes i la Julivert han trobat la solució, 

Comparses al gener i pel març el pregó, 

Ens agrada fer riure, què hi farem nostre Senyor! 

Desfaseu-vos i foteu el cabró, Que ja s’acaba el món, 

Yo para ser feliz quiero un camión, 

I que a més d’un li toquin el crostó. 

 

Bon carnaval, colla de degenerats! 

I abraceu-vos amb qui us vulgui mal, 

Tant se val si és culpa teva o seva 

Signem tots una treva, I que visqui el Carnaval!!         


