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Ha mort pel coronavirus pillat
en un bar de tapes xinès.

Molt estimades bandarres!

M'ataca el coronavirus!
No ploreu per mi, reinetes.
Moriré aquest carnaval,
ja se m'han pansit les tetes.

Si no us rebenta la química,
ho farà el canvi climàtic,
els grans incendis, o el Glòria:
no el tsunami democràtic.

Protegiu-vos dels masclistes,
dels que ens volen silenciar.
“Ni una menys, ni una més”.
No us deixeu pas dominar.

Fins aquí he arribat
en aquest “llarg” Carnaval.
Ens veiem el proper any
per fer una gran bacanal.

Tarragona, Dimarts de Dol, 24 de febrer de 2020

Tarragona, capital
dels centenaris castells
amb el local de Santa Anna
que té trencats els budells.

Tarragona, capital
del vell imperi romà
amb el vetust amfiteatre
que ha tancat el Ricomà.

Tarragona, capital
de la migrada faena
amb tots els líders més fatxes,
l'Alejandro i la Lorena.

Us deixo funcionaris,
polítics i capellans,
injeccions de modèstia,
farta de tants besamans!

Han transcorregut vuit mesos
i no han tret els bolardos
posats al mig de la Rambla:
vaja colla de petardos.

La benvolguda Part Alta
s'assembla a un mas robat.
La cèntrica Rambla Nova
ha esdevingut un forat.

Amb persianes baixades,
l'oblidat barri del Port
la gran fuga de comerços
l'han transformat en un mort.

Us deixo, republicans,
vora el duet dels comuns,
un llibre de governança
per foragitar els ferums.

Això ja es veia venir;
segur que anava a passar.
L'explosió ara ja és
el tema a reflexionar.

Estem envoltats de merda,
això no es pot aguantar.
Fum, contaminació:
les químiques a cagar!

Cap sirena va sonar!
Per responsabilitats,
la gent els va fer callar
dient estem contaminats!

Llego als dels quatre quartos
per quatre dies a l'any,
els passaports imminents
sense copa de xampany.

Carnaval de classe obrera;
fa vint anys, en l'edat d'or.
En fa deu que el retallaven
i ara, ja no té color.

Actes i calers fotuts
durant anys socialistes
i que ara, florida en cap,
s'absolen com els maristes.

Fins ara, gestió nefasta
del patrimoni nostrat
tant cultural com folklòric.
No han fet res i l'han cagat.

Us llego, caducs sanxistes,
una entrada per la rua.
Que abans que ens facin pagar
sóc capaç d'anar-hi nua.

Els folls han manat dotze anys
en aquesta Tarragona
i alhora també a Madrid
asseguts a la poltrona.

Ballesteros amb el Sánchez;
l'Alejandro amb el Rajoy;
es van vendre la ciutat.
Quin gros desastre! Renoi!

Ara per agafar el tren 
i anar cap a València
hem de moure'ns fins al Camp.
Quanta santa paciència!

Llego als tarragonins,
farts de partits espanyols,
els bitllets de l'Euromed
perquè us han fotut molts gols.

Ai! Quin fart de patir enguany!
Pobre Nàstic que fa fàstic!
Que ha baixat de divisió
i està pagant el seu càstig.

Ara té més alts i baixos
que els polítics catalans:
si anem bé som tots amics
i trenquem quan hi ha dretans.

El poder ens fa ambiciosos
i està fet per mala gent
només cal veure els exemples
d’aquest tripartit fatxent.

Us llego, als grans perduts,
les classes d'humilitat,
perquè us aneu retirant
i perdent la impunitat.

Aquesta nit quin greu em sap
que el darrer any ha palmat
el sexi Camilo Sexto
sense haver actuat

pel gran botellón tecler
a l'olímpica anella.
Cementiri d'elefants,
té a l’Alcalde, titella

dels amos de Barcelona,
com a fidel comandant.
Gurruchaga i Barón Rojo
allí han anat cantant

pro la fuga del parquet
no ha sabut aturar.
Llego al recent consistori
un manual de governar.

Tenim massa expolítics
amb ganes de remenar.
Rajoy! Líder del futbol?
I on fotrem ara l'Aznar?

Millor trobar-li una feina
perquè torna a les espanyes.
El pin parental de Vox
li ha regirat les entranyes.

Els enviaria a tots
a l'illa Estefania.
Hi afegiria els Borbons
ja que em fan molta mania.

Us llego a tots els monàrquics,
grans entrepans de fuet
del català rei bastard
que us provoqui un mortal pet.

España, grande y libre!
En el Valle ell purgava
els crims fets com dictador
amb la punta de la fava.

Bords, frares, familiars
i seguidors s'han quedat
per mantenir el Mausoleu
sense calers de l'Estat.

Sense empar del Vaticà,
allunyats de tot jutjat,
el Parlament Europeu
ben pel cul els ha donat.

Llego als fatxes pudents,
els de Vox i Ciutadans,
el Congreso ple de merda,
fart d'antediluvians.

Fins l’any vinent sense pena,
Fins la Concubina vint-i-setena!
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d’aquest tripartit fatxent.

Us llego, als grans perduts,
les classes d'humilitat,
perquè us aneu retirant
i perdent la impunitat.

Aquesta nit quin greu em sap
que el darrer any ha palmat
el sexi Camilo Sexto
sense haver actuat

pel gran botellón tecler
a l'olímpica anella.
Cementiri d'elefants,
té a l’Alcalde, titella

dels amos de Barcelona,
com a fidel comandant.
Gurruchaga i Barón Rojo
allí han anat cantant

pro la fuga del parquet
no ha sabut aturar.
Llego al recent consistori
un manual de governar.

Tenim massa expolítics
amb ganes de remenar.
Rajoy! Líder del futbol?
I on fotrem ara l'Aznar?

Millor trobar-li una feina
perquè torna a les espanyes.
El pin parental de Vox
li ha regirat les entranyes.

Els enviaria a tots
a l'illa Estefania.
Hi afegiria els Borbons
ja que em fan molta mania.

Us llego a tots els monàrquics,
grans entrepans de fuet
del català rei bastard
que us provoqui un mortal pet.

España, grande y libre!
En el Valle ell purgava
els crims fets com dictador
amb la punta de la fava.

Bords, frares, familiars
i seguidors s'han quedat
per mantenir el Mausoleu
sense calers de l'Estat.

Sense empar del Vaticà,
allunyats de tot jutjat,
el Parlament Europeu
ben pel cul els ha donat.

Llego als fatxes pudents,
els de Vox i Ciutadans,
el Congreso ple de merda,
fart d'antediluvians.

Fins l’any vinent sense pena,
Fins la Concubina vint-i-setena!

Edició: 1.500 exemplars sense subvenció



Molt estimades bandarres!

M'ataca el coronavirus!
No ploreu per mi, reinetes.
Moriré aquest carnaval,
ja se m'han pansit les tetes.

Si no us rebenta la química,
ho farà el canvi climàtic,
els grans incendis, o el Glòria:
no el tsunami democràtic.

Protegiu-vos dels masclistes,
dels que ens volen silenciar.
“Ni una menys, ni una més”.
No us deixeu pas dominar.

Fins aquí he arribat
en aquest “llarg” Carnaval.
Ens veiem el proper any
per fer una gran bacanal.

Tarragona, Dimarts de Dol, 24 de febrer de 2020

Tarragona, capital
dels centenaris castells
amb el local de Santa Anna
que té trencats els budells.

Tarragona, capital
del vell imperi romà
amb el vetust amfiteatre
que ha tancat el Ricomà.

Tarragona, capital
de la migrada faena
amb tots els líders més fatxes,
l'Alejandro i la Lorena.

Us deixo funcionaris,
polítics i capellans,
injeccions de modèstia,
farta de tants besamans!

Han transcorregut vuit mesos
i no han tret els bolardos
posats al mig de la Rambla:
vaja colla de petardos.

La benvolguda Part Alta
s'assembla a un mas robat.
La cèntrica Rambla Nova
ha esdevingut un forat.

Amb persianes baixades,
l'oblidat barri del Port
la gran fuga de comerços
l'han transformat en un mort.

Us deixo, republicans,
vora el duet dels comuns,
un llibre de governança
per foragitar els ferums.

Això ja es veia venir;
segur que anava a passar.
L'explosió ara ja és
el tema a reflexionar.

Estem envoltats de merda,
això no es pot aguantar.
Fum, contaminació:
les químiques a cagar!

Cap sirena va sonar!
Per responsabilitats,
la gent els va fer callar
dient estem contaminats!

Llego als dels quatre quartos
per quatre dies a l'any,
els passaports imminents
sense copa de xampany.

Carnaval de classe obrera;
fa vint anys, en l'edat d'or.
En fa deu que el retallaven
i ara, ja no té color.

Actes i calers fotuts
durant anys socialistes
i que ara, florida en cap,
s'absolen com els maristes.

Fins ara, gestió nefasta
del patrimoni nostrat
tant cultural com folklòric.
No han fet res i l'han cagat.

Us llego, caducs sanxistes,
una entrada per la rua.
Que abans que ens facin pagar
sóc capaç d'anar-hi nua.

Els folls han manat dotze anys
en aquesta Tarragona
i alhora també a Madrid
asseguts a la poltrona.

Ballesteros amb el Sánchez;
l'Alejandro amb el Rajoy;
es van vendre la ciutat.
Quin gros desastre! Renoi!

Ara per agafar el tren 
i anar cap a València
hem de moure'ns fins al Camp.
Quanta santa paciència!

Llego als tarragonins,
farts de partits espanyols,
els bitllets de l'Euromed
perquè us han fotut molts gols.
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Dotzè any sense castell de focs per Carnaval.
Novè any sense l'inici català i tarragoní de la rua: el foc.
Vuitè any de la Casa Foixà enrunada.
Setè any amb la bastida del Pla de la Seu.
Sisè any sense Doctor Mistela.
Quart Carnaval sense Rambla.
Segon any amb l'entrada del Carnestoltes i la Concubina en privat.
Primer any amb l'amfiteatre tancat.
Primer any, de tants que ens esperen, sense parquet. No cal dir sense pavelló.
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