
 
 
 
 

 
 

Bona nit, veïns, veïnes i visitants. 
Sant Antoni ja està ací, 

per a donar-vos vi i coqueta. 
I també la mare que mos va parí: 

Paquita, Amelia, Carmencita i Carmeta. 
 
 

Per a començar contarem, que pareu compte en el vi. 
Que l'any passat qui més qui menos, anave poc fi. 

Va caure del cavall i se va fotre baix d'un pi. 
Menos mal que ere del poble i que no ere un topí! 

 
 

I per mampendreu per algun puesto 
ho mampendrem pels majorals, 
que buscant el Mas de'n Torres 
se perdien per eixos matorrals. 

 
 

Estan verds, hi havie qui die, 
i ho hem fet tot en una vesprà. 

La carrasca gran, i el dimoni més. 
I ho hem fotut tot a fé la mà!!! 

 
 
 
 



En tot açò de la crisis 
els menjars de Sant Antoni 

vam voler negociar. 
I després de molt parlar-ho 

el dinar mos van ajustar. 
Però pel tema de l'almorzà ... 

del matxo no van voler baixar. 
Lo que fan alguns pels euros 

en los que guanyen de vesprà! 
 

Una rifa hem tingut que fer 
per a contentar al ganadé 
perque quan se va a cobrà 
algú la cara roja se li va fé. 

 
 

……………………………… 
 
 

A la teulà de la iglesia 
una bomba van trovar, 

tots pensaven quan la van vore ... 
Menos mal que no va explotà! 

O la llum de les imatges 
se'n va tota a cascà! 

 
Que per cert, un bon dia 

2 autobusos havien d'anar. 
No sabem on van parar 
que a Catí no van arrivà. 
A vore si pa fe un mosset 

a La Serafina se van quedà. 
 



I les restauradores, bones xiques, 
tant de temps van està picant 
que entre cervesses i cassalles 
algú se va acabar enamorant!! 

 
A l'estiu quan feie bon hora 

a la teulà volien pujar. 
Serà per les bastides? 

O serà pa marejar? 
Qui més i qui menos se va envalentonar! 

Un se va fer una foto a l'arquet 
i se va quedar molt pagadet! 

 
 
 

Les campanes de Catí 
són molt males de pagà. 

Si seguim a este pas 
haurem de fer més de 2000 sopàs. 

Monedes no, per favor, 
die l'any passat el capellà. 

No teniu algun billet 
per a poder, fer-lo callar? 

 
 

 
 

I que direm de les Festes? 
Lo de sempre: molt de bou i molt poc torero. 

Això si: en brasilenyes, els bars a tope!! 
Que a més d'un se li vee el plumero. 

 
 



Enguany han canviat de ganaderia 
pero no han ficat molt d'esmero, 

perque en ganes mos hem quedat 
de vore algun bou que no fore sobrero. 

 
Ni correguda ni bou embolat 

en quatre vares i un toldo van trià tot el ramat! 
Varà per así, varà per allà 

a més d'una li van fotre una garrotà. 
 
 
 

Ja pot fred, ja pot fer vent 
que per la tele no mos enterarem. 

Mos han tallat Canal Nou 
pa poder pagar al President 

al tio Paco de Vall d'Alba 
i la colla de malfainers. 
No hauríem de deixar 

que se gaston aixina els diners. 
Una vara fina i llarga 

pa foter-los fort als testets!! 
 
 

Ni a Telecinco mos caldrà vore 
Mujeres Hombres y Viceversa 

que per escoltar quatre soriaes 
pel poble ya hi ha prou conversa. 

 
 
 
 

 



Parlant de televisió… 
Ni valenciana 
Ni catalana… 

Feu el  favor d’enxufar la d’Aragó, 
Que en quatre jotes i una moza 

A algú li agarrarà un calentó. 
 
 
 

Fa anys que se diu 
fa anys que se comente 

Que el ball pla als homes 
no els acabe de convence. 

 
Des d'ací fer una crida 
que s'animon a ballà. 

Que se pot tota la vida 
i s'ha de col·laborà!! 

 
 
 
 
 

L'alcalde de Catí 
no es jove ni fadrí 

i un dia va pensar ... 
bueno, ho va pensar la del batín: 

 
Hem de fer algo pal poble. 

Anem a arreglar els camins!! 
I aixina quedaran contents 

tan els de fora com els veins!! 
 



Mos pensavem que seriem els primers 
una cosa que mai s'ha vist. 
Pero als pobles del costat 

ja tenien ficats hasta adoquins! 
 
 

A Sant Pere sense autoritats mos vam quedà 
però el capellà ho va saber compensà. 

Tota la volta patint patint 
I al remat, a la orquesta va triunfà. 

Ballar, ballar ... ballave ... al costat del diputat. 
Hasta que va cansa-se i a l'hotel el van gità. 

 
L'alcalde no ballave, li feie mal el paladà 

Se volie canviar les dents, però les perres se va gastar 
comprant-se un camionet a les rebaixes 

i les dents sense arreglar!! 
 
 
 
 
 

Les cantores de Catí 
volen salvar les almes 
i quan veuen al capellà 

pareixen el Desert de Les Palmes. 
 

Ni la clausura ni l'hermosura. 
a ell no li la fiquen dura. 

Palma per ací, palma per allà 
alguna li fotrà una mamellà! 

 
 



Dels caçadors, com tots els anys 
algo hi ha que parlà. 

Hi ha qui tire a la perdiu 
hi ha qui no sap a on apuntà. 

Encara que lo que vegen davant 
sigue una rata o una figa albardà. 

 
I el president, quin artiste! 

Als bars molt li agrae figurà! 
Pero quan ix algun problema 
en la coa catxà se'n sol anar. 

 
Parlant d’escopetades: 

Entre les preferents 
I que Bankia sempre està tancat 

La gent a la caixa del costat se n’ha anat, 
ja que mos han ficat un director jove i templat. 

Entre el caixer i les comissions 
Acabarem hasta els collons. 

 
 

 
Com se note que tenim diputat! 
L'ajuntament des de fa temps 

sense pagà la llum ha estat. 
Però per a la Llum de les Imatges 

està tot ben il·luminat. 
 

Açò ho pague jo! 
Que collons! No hi ha que patir tant! 

 
A tots los puestos menos al túnel 
que en les presses pa acabà...  



les llums s'han dixat! 
Haurem de ficar un petromax 

pa no fotemos a bacs. 
 
 
 

Molt de turisme volen portar 
però molta olor a merda fa. 
A la sènia de l'Espigol farem 

Eau de Biogas, que te fa tapar el nas! 
 
 

Els de Facsa uns quants camions  
han pujat de Castelló. 

I a la Vall de Cirérs 
mos han dixat el cagalló. 

D’Evaristo al Mas de Roblasco 
Del mas d’en Bono al mas de Racó. 

I al passar per la carretera 
No s’aguante la pudó. 

 
 
 

Que en farem del Ball? 
Que se'n va cap per avall! 

L'arrendarem, o el vendrem, 
o el tancarem o l'assolarem? 

 
Els diumenges de vesprà 

només corre el vent. 
I a cap d'any molt poca gent 

I de poc que no salte una dent! 
 



En la banda i els Bandidos 
enguany mos hem enrist en ganes. 

Perque a part de tocar fort. 
També saben fer payasades. 

 
Van gravar una pel·lícula 
que pareixen 10 novel·les 

perque eren entretingudes 
i eixien interpretant-les 
tota la banda i mig poble 

i una animalà de personatges. 
 

Els donarem un Óscar natros 
i que no se quedon en les ganes! 

 
 
 

I d’esta joventut que en direm? 
Que en tanta Play i tant de mòbil, 

ara tots en el cap caxo 
pareixen ninos de Playmòbil. 

 
Molt de facebook, molt de WhatsApp 

i per a fotre un revolcó 
hi ha que traure un matalap. 

 
 
 

I hasta ací la Publicata… 
I si algú no ha eixit, 

que ho digue als de l'any que ve 
que acabarà ben servit. 

 



I si als que els ha tocat 
els ha pogut saber mal, 
a foter-se i aguantar-se 

i a birbar un bancal. 
 

Recuerdos a la dona i besitos al matxo. 
Anem a donar la coqueta i que ningú s'acatxo. 

 
I no tingueu pressa 

com si us picare una ortiga 
que en paciència i saliva 

l'elefant li ho va fer a una formiga. 
 
 

FIN DE LA CITA. 
 

VISCA SANT ANTONI!!! 
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