
PREGÓ REINA CARNESTOLTES 2022 
 
Estimats trempolins,  
benvolgudes trempolines.  
Sortiu dels vostres confins 

i apropeu-vos a la plaça 

Que ja ha arribat aquesta poca-traça.  
Sa Majestat Carnestoltes,  
per cantar-vos les absoltes.  
 

Ai, què bé poder estar aquí! 
Perquè he estat a punt de no venir.  
Resulta que abans d’ahir 
positiva de Covid vaig sortir.  
 

Però no us preocupeu 

que he trucat a la Generalitat 
-els del 061 no s’hi han posat- 
i l’Argimon m’ha autoritzat 
Diu que amb aquesta nàpia al devant  
es garanteix la distància de seguretat.  
 

He pensat de fer el pregó  
amb un puntet d’emoció 

i davant les vostres mirades 

encadenar paraules lligades.  
 

Que jo sé que aquí Tremp us agrada 

les cançons de música rimada.  
Però a mi, això d’improvisar 
i fer que tot soni a rap 

no m’acaba de molar 
que de tant pensar,  
segur que em peta el cap!  
  
Fa un mes la batalla de gallos 

la va guanyar un trempolí 
què bons que son aquests payos!  
Deixeu-me dir però, 
que no tot és tant bonic 

Una falta estic notant 
què no hi ha a Tremp o al voltant 
cap noia rapejant?  
 

L’Ajuntament ha instal·lat 
tot de càmeres al veïnat 
compte no se’ls hi vagi la mà 

i acabin fent un Gran Germà.  
Un taller de bicis han muntat 
a tocar del poliesportiu 

i 24 hores després 

una notícia els ha corprès.  
Ves, no calia ser massa intuitiu…  
Les claus d’Allen han desaparegut 
qui se les haurà endut?  
 

Els de lo Podall s’han cabrejat 
i en vaga s’han declarat 



la desbrossadora aturaran 

i al sofà es quedaran.  
I ja veus tu quin desencert!  
Al final han descobert 
que això de matinar 
per sortir a rodar 
i anar cansat tot lo dia 

ja ha passat a millor vida!  
 

Amb la rotonda acabada,  
Maria Pilar en té una altra de pensada 

i ja em puc imaginar 
un camió al bell mig atravessat 
fent cua per comprar a l’Esclat!  
 

Lo Leo, amb cara irrisòria 

ja n’està fins als collons 

de totes les restriccions.  
Diu que no vol passar a la història 

com el regidor de festes… 

fetes i desfetes!  
 

Al Flores, al Parlament, se li ha girat feina 

cada dia ha de pujar al faristol.  
Es veu que els companys han trobat l’eina 

que els ajuda a agafar el son.  
 

A mitja legislatura 

Junts fa un canvi de figura 

Ritz per Puigarnau.  
Forestal de professió 

gestionar incendis és la seva passió.  
 

M’han xivat que la Sílvia 

al despatx hi té un calendari 
i cada matí, de mode rutinari,  
ben tranquil·lament 
resta els dies per fer via 

cap a l’Ajuntament.  
Ella que amb tota la il·lusió 

ja es veu guanyant l’elecció! 
 

Els veïns del consell  
han començat la transició 
per a convertir-se en asil  
de polítics en edat senil. 
És per això que hi han pintat 
un aparcament reservat 
No sé si és per al Talento 
o per a l’autocar de l’imserso.  
 

El Diego al Valldeflors 

i la Maite als Claretians 

ja han tingut tots els dolors,  
amb tants canvis de protocols 

que semblen escrits pels Comediants 

Ara confinament, ara mascaretes, 
ara el pi pont i quatre volteretes.  



 

Ara que l’Aragonés és president 
sortirà al balcó de la Generalitat 
-tranquils que segur segur segur serà aviat- 
per resoldre un tema encara pendent 
i declarar allò que sona a independència 

que la ciutadania reclama amb insistència!   
 

I d’Aragonés a aragonés,  
per parlar del Lambán 

que amb això dels jocs olímpics 

sembla que se l’està rifant.  
Que se’ls hi veu molt el plumero 

i al pas que anem  
acabaran esquiant al Monegro.  
 

El Pallars no hi apareix, al projecte 

l’han obviat al redactat 
Ves que amb les presses no hagin oblidat 
que tot plegat no té bon aspecte,  
que el canvi climàtic 

ens prepara un futur dramàtic.  
 

Jo amb tots els respectes que em caracteritza 

i sense intencions de fer la guitza 

proposo que Tremp hi acullin  
les finals del campionat de curling 

Estarà bé que almenys algú passi l’escombra!  
que al carrer una neteja no li’n sobra!  
 
La guerra esclata a Ucraïna 

amb el Putin a la poltrona 

una manera ben roïna 

d’alliberar testosterona.  
Però en quin mon estem vivint?  
Una pandèmia, un volcà i apa! una guerra ho remata 

tal com si el 2022 hagués dit 
“es el meu torn, sujétame el cubata!” 
Recordeu quan estavem eufòrics 

per viure dies històrics?  
 

Abans d’acabar permeteu que m’adreci 
als il·lustres parlamentaris 

que de ben segur m’escolteu.  
Deixeu-me que un favor us demani  
que la propera vegada que visiteu 

la Borràs (o qui realment mani) 
una petició li traslladeu:  
que al Parlament jo em pugui jubilar, 
que lo de cobrar sense currar 
és l’únic al que vull aspirar. 
 

Que allà la reina Carnestoltes 

desapercebuda passaria 

enmig de tants pocasoltes 

ben còmoda m’hi trobaria!  
 

 



Per fi podem fer una festa mig normal 
i que aquesta nit de Carnaval 
s’allargui fins la matinada!  
Dimarts, l’escudellada.  
I dimecres a la sardinada, 
‘neu al tanto no us donguin arengada!  
Sigueu fidels membres del meu seguici 
fins a l'hora del judici!  
 

Visca el pa, visca el vi 
visca la mare que us va parir!  
 

 


