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Llegeix la publicata (Mª José Roca) 

 

Molt bona nit a tots 

anem a di la publicata 

a minjà vi i a beure coquetes 

i a donà un poc la lata 

 

Estem ací el de la Coma, el de Sagasta i el gendre de Inocencia. 

La parella de Margarita’l pintó 

i os demanem que tingueu pacència 

 

En el poder que mos done està damunt d’esta egua, saludem a totes les autoritats: 

capellà, ajuntamen i alcalde, Guàrdia civil i……. diputat 

 

Per qui començarem? pos per l’ajuntamen 

que a festes va portà una corrida 

en la que sobrae més d’un presiden 

i tamé més d’una cojida 

 



L’alcalde d’este poble s’assemble mol al rei, 

ja no va de caceria però és algo tropell. 

Estropessó per ací, estropessó per allà, 

enterra va anà a parà. 

I en una faixa i paseo, ara li ho volen arreglà. 

El pobre Enrique ja es pot arromangà  

que hasta l’estiu que vé no pararà de treballa 

 

Uns dies el poble sense alcaldes se va quedà 

al primé, el mòbil li va fallà 

i el segon, sense armosà se va quedà. 

Ara, una novena al dos els tocarà resà 

 

Allà baix al molí una caseta van posà 

per a que tots els que vullguen 

vaiguen allí a reciclà. 

 

Mos van dí a que a la factura molt pronte ho notaríem 

i quan més reciclaríem, menos pagaríem. 

Però algún espavilat, es devie repensà 

perquè la factura, no fa més que pujà. 

I ara en temps de crisis, l’alcalde la paga s’ha llevat, 

però a la filla, ben bé la colocat. 

 

Contenidors i Ecoparc, ja tenim el recor guines en l’asun de reciclà, 

la gent boja s’ha tornat, 

ja no quede res, ni a les falses ni als terrats. 

 

Acabat en l’ajuntamen en la iglesia ho empendrem. 

Al retó les campanes se li van badà 

deguere sé de lo fort que li les van tocà. 

Pa arregla-les van tindre que organitzà un sopà 

però com encara li faltaen dines 

durant la missa ne va tindre que demana més 

MONEDES NO!!!!!!!!!!!!!!! PER FAVOR!!!!!!!!!!!!! 

 



Les dones de Catí no van volé organitzà el sopà de festes, 

és complicat aclarir-se en unes dones tan rispes com estes. 

Al final van fe el sopà del campanà, 

i quatres malcriats disfrassats les van fe enfadà. 

I ara, les beates del poble, els volen confesà. 

MONEDES NO PER FAVOR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

De la banda que podem di?????????? 

que ne són 20 del poble i a Penyíscola ne desfilaen 60. 

Apurats deuen està, si la mitat toquen barata una fanta. 

 

I del futbol que farem?????????????????????? 

Del presi ne parlarem.  

Quan vam pujà, una placa se va comprà, 

 però quan van baixà, la placa no se va tornà. 

A preferen estavem tots molt contens 

però al cap de 4 dies, víem el fantasma del descens. 

En un obrí i tancà d’ulls mos van fe baixà dels núvols 

però sempre podrem di que hem juat a la preferen del fútbol 

 

De la junta tamé algo haurem de dí 

perquè vas allà fora al futbol i no hi ha ningú per serví 

si de nit mos acalentem i pel matí no matinem, 

acabarem a muntó malamen. 

Als socis soles mos quede demanà 

que ens quedem com estem i paguem el que devem. 

MONEDES NO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BILLETS PER FAVOR!!!!!!!!!!!!!! 

 

Aquells del Biogas devien descubrí 

que l’aigua que gastaen tenien preu de ví. 

A més d’un d’este poble l’interessarie sabé 

que “agua que no has de beber, dejala correr” 

Els que vullguen invertí, ara tenen ocasió, 

els de facsa han obert una nova canalització 

 

I del petróleo que farem, 



d’ací poc mos convertirem en Dallas 

petróleo a San Visen, i a la Vall merda a punta pala. 

Pa competí en los àrabs mos haurem de comprà un camello, 

pareu conte en els xiquets i que a cap n’atropello. 

Un Mercedes a cada porta i pa sopà llangostí 

açò pareixerà Marbella en ves de Catí 

 

Des de la fira de la trufa cap ací 

el terme de carrasques volem omplí 

mols dines han invertit 

i de la trufa ningú se farà ric 

 

El poble de Catí sempre ha tingut fama per una ganadería, 

i ara el volen convertí en la “pequeña Andalusia”. 

Entre el Gallo i la Masà se faran a les Covetes, 

i el ferro de les vaques se pedrà per castanyetes. 

 

La penya taurina mos va dixà sense camisetes 

perquè va embolà dos bous i se va quedà sense perretes. 

Els socis igual vam tindre que pagà 

a vore si enguany dos mon tindran que donà 

MONEDES NO!!!!!!!!! CAMISETES PER FAVOR!!!!!!!!!!!!!! 

 

Els embolados no se poden escapà 

al poble un bou van regalà 

a quants deuen embolà 

per a poder-ho aguantà? 

 

La quadrilla de caçadors en los jabalíns no’n tenen prou 

i l’altre dia a les Covetes, van tindre que fe eixí un bou 

la mitat eren toreros i se van volé fe els valens 

si no arribe a ser pel paraxocs d’un cotxe 

més d’un haguere eixit calen 

 

De la lechera no podem parlà malamen 

encara no hi ha manera de fer pujà la lleit. 



5 premis van guanyà fa poc 

i el formatge mos fan pagà a preu d’or 

que os penseu??????????? Que estem a Nova York?????????? 

 

Vigoran sempre la mateixa cançó 

el cereal cada vegà val més 

i més barato està el bacó 

ells no volen sabe res 

i al granjero cada vegà li coste més dines 

 

L’ambotelladora de l’Avellà treballe de fort una semana, 

a la quiebra aniriem tots, si no fore pe’ls de la Marihuana. 

Els veins de Catí, de set mos tenim que morí 

perquè una instancia a l’alcalde hem de fe 

cada vegà que anem a omplí 

 

La festa de Sant Cristòfol est’any no se farà 

perquè la gent d’este poble no te ganes de treballà. 

Molt de mòbil, molt de fútbol, molta tele i bicicletes 

però a l’hora de treballà a tots els agarren caguetes. 

Si algú dels d’ací presens la festa vol empendre 

que sigue prou valen i que ara ho manifeste!!!! 

 

Els de la junta del ball, van volé innovà 

i un manso cagadó al pati van amollà. 

La gent esperae en gran espectació 

pa vore a on caie el prime cagalló. 

Tots esperaven la merda en deliri 

i quan els granjeros arruixen, a qualsevol l’ix el viri 

A quin pun hem arribat!!!!!!!!!!!! 

Que hasta la merda hem comercialitzat!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

La coral de Catí en un concert mos va deleità 

i tots els cantants es van vole disfrassà. 

Paraguaios, Uruguayos, Mejicanos I Xilenos 

i la majoria, pareixien masoves del terreno. 



 

Els jubilats no paren de ballà 

perquè als cent anys volen aplegà 

Viatge per ací, fartera per allà, 

Al metge de faena no lin  faltarà 

 

Als bars, que pensaveu, que s’acabarie el tabacao??????? 

per llei, no se pot, però tots pareixen xumeneres, 

van cumpli la llei quatre dies, 

però al final no quadraen les perres. 

 

Allà fora, el polideportiu mos tocarà apuntalà 

que quan el ven passe de 100, 

no quede ni fundamen. 

I sense el dinà de pasqua mos quedarem. 

Al final, com sempre, a canal 9 eixirem. 

 

Al restaurant el prigó 

la nit de cap d’any se va fe el cotillón 

pero la mitat de les que estaen, 

no se van podé llevà ni el visón. 

Tan gran és el saló 

que se va queda sense calentó, 

i en sen demà pa rematà 

se van queda sense armosà. 

 

Els llaurados d’este poble sembren pa la subvenció 

que si no els donaren cap perra, se’ls acabarie la ilusió 

 

Per acabà, als peraires de comèdia tenim que alabà, 

d’ací 4 dies al Teatre Raval els vorem actuà. 

Esperem tornar-los a vore, 

perquè un poc de bon humor a este poble mai sobre. 

 

Catinencs i catinenques!!!!!!!!! 

Ara va la despedida!!! 



que ningú tingue recel ni agonia 

que encara que hi ha crisis, 

hi ha coquetes per a la majoria 

 

Beneirem primer als cavalls 

i després la resta d’animals 

feu una coa ben feta 

o si no, vos quedareu sense coqueta 

 

Perdoneu si algún fallo hem tingut 

però volen no ha sigut 

esperem que els haigue agradat 

a tots els que hem criticat. 

I si algú s’ha sentit ofés, 

l’any que bé ne tindrà més!!!!!!!!!! 

VISCA SANT ANTONI  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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