PREGÓ BARRAQUES
El Tallaret
1: Bona nit Barrakes!!! O bona matinada ja!
2: Bona nit? Ho serà per vosaltres, no pas pels veïns...
1: Ja hi som.. ja tenim aquí la típica... A què has vingut tu? Que no és Festa Major?
2: Sí, és clar, Festa Major pels que us ho passeu bé... però que demà es treballa eh maco!
1: Però si no podem fer festa, treure la cultura popular al carrer i donar una mica de vida a la ciutat durant la
Festa Major... quan vols que ho fem? Què vols, una ciutat morta? Sosa? Freda?
2: No, vull una ciutat tranquil·la, neta i ben vestida...
1: Mira, no em toquis els...
2: Saps de qui és culpa, no? Ja t’ho diré, doncs de l’Anna Gabriel, de l’Ada Colau, del Colitas i d’aquests
que tenim a l’Ajuntament! Sí, sí... aquests comunistes de la Crida que ara s’han fet amb l’alcaldia! i tots els
altres que els acompanyen...
1: A sí, és clar... com que estàvem tant bé abans... Tu ets d’aquells de «con Bustos se vivia mejor», oi? Si,
pobre noi, que es veu que van inaugurar les estacions noves de ferrocates i a ell no el van ni anomenar....
Res, només forma part d’una trama de corrupció amb 30 causes pendents als jutjats... minúcies, oi?
2: Va va, que tots són iguals...
1: Bé, tots, tots, potser no... està clar que si la llista la treus d’entre sociates, pepero varis, algun que altre
convergent i demés.... Sí que són tots iguals, sí...
2: Sí, però el que ara és alcalde diuen que s’ha saltat el codi ètic del seu partit...
1: Sí... saps qui ho diu això? Els que de codi ètic no en tenen, no n’han tingut ni sembla que tinguin interès
en tenir-ne mai! Els que més diuen ara, són els que tenen el passat i el present més brut de corrupció... Això
amb l’Ayuso no passaria! Oi? Vols dir això? Doncs au, vota bustisme i després, flagel·la't...
2: D’acord, d’acord...! No t’enfilis! Que sempre us poseu així! No t’emprenyis ara tu....! Va home, ho
arreglem amb un dinaret a Ca n’Alzina i tan tranquils.... Però no em negaràs que no tot són flors i violes....
Per què, a veure, a tu què et sembla l’ombra del passeig?
[AUDIO]: Que és una merda. Què dius que et sembla? Un puta merda!
1: Mira, amb això... una mica de raó et dono...
2: I les xinxes què? Eh? Els Merinals infestats de xinxes... això és perquè la ciutat està deixada... bruta...
1: Home... una ciutat no s’embruta amb dos anys.... és veritat que amb 16 anys la pots deixar feta una bona
merda, però amb dos....
2: No... i com que diuen diuen diuen... que l’alcalde va a treballar amb bicicleta.... vinga carrils bici! Anaven
lents perquè anaven lluny... collons, no m’estranya, amb bicicleta i per carrers peatonals!

1: Què et passa amb els carrers i els carrils bici? Ni que haguessin plantat punxes! Au, ofega’t tu amb la
pudor dels cotxes i després emprenya’t quan et diguin que Sabadell està contaminada o que hi ha massa
soroll davant de casa teva! Culpa del Maties també, oi? O del Berlanga, o de la Marisol, o del Juli!
2: El Juli? Qui és el Juli?
....
1: Collons, l’alcalde sortint! Qui coi ha de ser!
2: ... no si....
1: Què?
2: que...
1: Que què?
2: Que ja s’han fotut d’hòsties aquests ja per triar el nou alcalde...?
1: Si, és el que té viure en una democràcia plural... Tu en preferiries un de sol i que mani molt i que ho mani
tot.
2: Jo és que encara no vaig entendre massa com va anar el ple d’investidura... aquest que van fer al juliol
1: Doncs es va renovar l’alcalde. Els partits proposaven el seu candidat, si volien, i llavors votaven.
2. Ja... com quan triàvem els delegats de classe?
1: hahaha sí, més o menys. De fet jo n’esperava més d’aquell ple... Jo pensava que algun catxondo acabaria
votant a l’Snopi, a la Carmen de Mairena, al Neymar, a la Rita Barberà... O AL GESA... llàstima que es va
retirar a última hora... Quan triàvem delegats ho fèiem això, no? Votar el que et semblava més.... graciós....
Que ara que hi penso... saps què va dir el pepero karateka del Gesa sobre la festa major ara fa un any?
Atenció titular: «Las barracas sirven para financiar partidos políticos com la Crida por Sabadell».
Remunicipalitzem les Barraques! No et fot!
2: Ui, ho devia dir passada festa major, això, no? O un dissabte ja ben entrada la nit... Sigui com sigui, això
de triar alcalde d’aquesta manera, no m’agrada....
1: Doncs com ho faries tu?
2: jo què sé! Sabadell no és un ciutat fàcil! Sabadell és una ciutat d’aquelles de blanc o negre... o tigres o
leones.. Messi o Cristiano
1. Mira... d’aquests dos només et puc dir que són igual de lladres... Però que vols dir amb això què Sabadell
és de dualitats?
2: Sí. Fíxa’t:
- O ets de Sant Vicenç o ets de La Faràndula
- O jugues a la lliga de l’Ajuntament o jugues a la LEFA
- Vas en Renfe o en Catalans
- O ets del Barça o ets del Sabadell
- Vas a La Flama o vas al Ceba’t.
1: O enlloc...
2: - Viena o Frankfurt guarro

1: Ets de Sabadell o de la Creu Alta, vull dir, de Terrassa
2: O ets del MEV o del MCECC,
- Ets d’Unitat o ets pel Canvi,
- Ets Figuerola o de la Paes,
- Ets del Cercle o ets del Tennis,
- Vas a la fira o a Barraques?
1: Ets del Notes o de Vakomva?
Ets dels Marieta o de Nadia Comaneci?
Ets del PSC o ets dels trànsfugues
2: vas a la Repu o al Balboa?
1: Ets Diari Sabadell o ets periodista?
2: Armengol o Valero?
- OAR Gràcia o Handbol Creu Alta?
1: D’acord, t’ho compro... però diga’m com triaries alcalde??
2: Posant les urnes!
1: hahahaha Ja saps què implica això, no? A veure si acabarem al trullo tu i jo!
2: No! A Sabadell no cal patir per això! No n’hi ha de Guardia Civil! Els han expropiat la Caserna i han
hagut de marxar de vacances a l’aeroport del Prat!
1: Doncs va! Fot-li! Muntem unes eleccions així pim pam! Et proposo buscar l’alcalde de les Barraques
2017!
2: M’encanta! Algú té urnes?
1: Hi ha voluntaris? Que no siguin funcionaris i tot això que al Constitucional no els agrada...
2: Candidats?
1: Cadascú que posi a qui li sembli!
2: Campanya electoral?
1: No cal, ja n’hi ha prou amb la preparació de la coreografia nordcoreana de la Diada, no?
2: Estem d’acord.
1: Doncs au! Que visqui la democràcia!
2: EI EI EI!!! PAREU PAREU!!! STOP!!!! Tallarets dels collons! Voleu callar ja!
1: Què et passa a tu!
2: Com vols fer unes eleccions si no expliquem què haurà de fer l’alcalde de les Barraques! Mira el
programa, mira! Mira això, per exemple!
1: Correbars. Què?
2: Com vols fer un correbars si han tancat tots els mítics???
1: Hòstia sí... tens raó... quin any més trist col·lega... Ni birres al Morrosko, ni entrepants al Velòdrom, ni
nits borroses al Barro... a la Creu Alta ens han xapat el Berlín... I just l’any que el Bemba torna a estar a
l’ordre del dia!

2: I mira mira... bicitapes... hahaha Arran porta els pinxos, no?
1: hahaha que cabron!
2: I els concerts?
1: A mi m’agraden, la veritat... bastant millor que els de Terrassa... que van portar al Bustamente!
T’imagines el Bustamente cantant a Barraques?
2: Tornarem a veure la regidora fent de Saballuda de Ferro??
1: Home, jo ho espero!
2: Ahir ja van fer el canya-tapes a Can Capablanca...
1: Sí! Els del Tallaret ho tenen fàcil ara per anar al canya-tapes! S’hauria d’inventar la T-Casal! Descomptes
per anar de La Creu Alta a Gràcia, de casal a casal!
2: I pels garrotins? Un alcalde de Barraques ha de ser capaç de pensar temes pels concurs de garrotins!
1: Per exemple?
2: El canvi de noms de carrers de Sabadell, la Festa Major de Sant Quirze... que sempre la foten el mateix
cap de setmana que la nostra...
1: el negoci del turisme...
2: El referèndum....
1: El fatxa del Donald Trump o les paranoies lingüístiques de Ciudadanos...
2: Bé, sigui com sigui, no som nosaltres qui hem de pensar tot això...
1: Estic d’acord. Què doncs, donem la festa major per inaugurada?
2: Endavant!
1: Doncs, esperem que tothom tingui una molt bona festa major, amb temps per gaudir, per retrobar-se i tot
això que es diu als pregons oficials, però també que trobi en la festa un espai de reflexió, de consciència i
coherència, lluny d’actituds discriminatòries i amb cooperació amb les entitats i col·lectius que la fan
possible. I, ja de pas, esperem que l’any que ve siguem uns quants més... que es puguin afegir a la festa
major totes aquelles refugiades i refugiats que volem acollir i que l’administració hipòcrita impedeix. Amb
tot això, gràcies per la vostra atenció i..
1 i 2: BONA FESTA MAJOR DE LES BARRAQUES I SANTA ROSALIA!
Batucada de Diables de la Creu Alta i de Bandtumbats!

