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Sereneuse persones i animals, 
esteuse quetets i amb silenci 

I si el bon Sant Antoni ho permeteix 
Podrem llegir esta publicata 

 
A nosaltres ens ha tocat 

aquest any la festa organitzà 
pa que vosaltres tots pugueu 

esta nit disfrutà. 
Dos camioneros  

Un panadé 
I Telefónica, dígame. 

 
No se vol faltar a ningú 
Només llamar l’atenció 



Per si algú no se’n adone 
Totes les coses que passen 

Tenen una explicació. 
 

Comencem pel capellà 
Que a festes d’agost a Xert l’haurem d’envià 

Perquè cada any la festa de Sant Cristòfol 
Mos vol desmontà. 

 
Més que l’alcalde vol manà. 

Crits per ací, xarraes per allà 
I al final la seua neboda 
Del núgol el va fer baixà. 

 
Molts poders es va agarrà 

Per no canviar l’hora de missa 
A la penya taurina un armosà li va tocà pagar. 

 
Ara en la retallà 

Esperem que afecte hasta pal capellà 
Perquè pa les mises podé pagà 

A les associacions mig any m’hos toca treballà. 
 

Pa seguint tocant els Collons 
Manpendrem a les associacions. 

 
La junta de caçadors 

Entre conills i perdius molts diners s’han gastat 
I si no fore per el dels xotos 
Encara no s’haurien pagat. 

 
Els caçadors en una cuadrilla s’han ajuntat 

Pero pareix que la punteria encara no han millorat. 
De batides unes quantes n’han programat 
I més d’un dia sense res a casa han tornat. 

 
 
 



Ells diuen que no han vist res 
Peró els conductors cada dia n’atropellen més. 

 
A futbol som molt bons pa estar a primera 

Som poble de preferent 
I com va la roba justa per a quedarnos ací 

Amb fitxat a calaceit. 
Felices m’hos ha abandonat 

Peró les pexugues de la rubia 
Ningú les ha olvidad. 

 
La banda de Catí 

Pareix la filarmònica de Berlí 
Pa un directó trià 

En vinga castings s’han de provà 
 

Antes una gran directora hi havia 
Que a tots contents tenia 

Després un altre que ben poc ha durat 
Menos mal, perquè si no ningun músic hagüere quedat. 

Ara un de ben jovenet 
Pa vore si a les fadrines els mata el cuquet 

I en ves de festejà 
Vagem a ensaya. 

 
La romeria de Sant Pere 

És la festa més gran de tota la contornà 
I la gent ben orgullosa diuen que està 

Peró a la junta ni a treballà, ningú es vol arrimà. 
 

Les clavarieses de Sant Cristòfol 
Ben templaes i valentes, dos bous van comprà. 

La orquesta de lo milloret la van portà 
I a l’entrà a la plaça més d’un de dalt a baix les va repassà. 

 
Peró si no era ni poc ni mica 

Un bou de la massà pa semental se’l va quedà 
I un altre en van baixà 



Quina pena, d’insolació el van matà. 
Disgust per ací, disgust per allà 

L’ajuntament un altre bou els va regalà. 
 

El Balneari de l’Avellà 
D’ací uns anys “Ca Teresa” l’haurem de nomenar. 

Si les associacions volen aguantar 
El bar de fusta hauran de tancar. 

 
De la Coral de Catí 
Algo haurem de di 

Com en valencià i en castellà 
No es poden aclarí 
Van grabar un CD 
En Anglés i en llatí. 

 
Les associacions que no hem tocat 

És perquè no s’han espabilat 
I poca cosa han organitzat. 

 
Al poble de Catí 

De salut podem presumí. 
Si pugem i la metgessa m’hos la fa alçà 

A la practicanta haurem d’anà 
Per vore si mos la pot acatxà. 

 
La sanitat ha perdut a Catí un fill del poble 

I una xica ha vingut a punxà. 
I estem molt contents en ella perquè m’hos alegre els ulls 

Peró és una llàstima perquè Miliano 
Ja m’hos conexie tots els culs. 

 
Viva Espanya!! Viva el Rey!! 

Viva el orden i la ley!! 
Si la festa a Catí volem resucità 

A la Guàrdia Civil a prendre pel cul haurem d’envià. 
Perquè, entre pileta per ací, control per allà 
A més d’un jove els pantalons li van acatxà. 



A l’any que bé pa festes 
A l’alcalde un bou mecànic li haurem de demanà 

Pa que els aficionats puguen torejà 
Dos vaques de vila van portà 

I cinc minuts cada una va durà 
Menos mal que a dieta l’havien ficat 

Si no, no sabem com al corral l’haguerem entrat. 
 

En açò del Canvi climàtic a tots comenta a marejà. 
A l’estiu la jaqueta m’hos toca ficà 

I a l’hivern en cos de camisa podem anà. 
Això a festes tamé es va notà 

Perquè en trineo la volta al poble es va podé pegà 
Era el water portátil que a la vaca van enganxà. 

 
La lechera de Catí 

A la publicata ja começa a aburrí. 
Si fa uns anys era pa criticà 

Ara es pa alabà. 
De Catí a Hong Kong l’han promocionat 

I molts premis s’han emportat. 
Peró, premi per ací 

Premi per allà 
El formatge no paren d’apujà. 

 
Molta gent del poble sense faena s’ha quedat 
Perquè el matadero de Benassal han tancat. 

 
Se l’han emportat a Albacete 

Donde el que más larga la tiene 
Dicen que más honda la mete. 

 
I ara acabarem manprenent  l’ajuntament 

 
Este estiu l’ajuntament es va modernitzà. 

Cine a la fresca van montà. 
En el nom no es van enganyà 

Pos l’aigua i el fred ens van acompanyà. 



Jovens i no tant jovens, auelos i aueles 
Les pel·lícules van eixir a vore-les 

 
Molts Diners es degueren gastà 

Perquè ni llums ni l’arbre de Nadal s’ha pogut plantà. 
 

La gent del poble de Catí 
De secà ens haurem de convertí 

Perquè pa dos bombones de l’Avellà podé agarrà 
Mig dia fent cola m’hos hem de passà. 

 
Fa molts anys que ho veem impossible 

I després d’algun que altre despago 
Enguany ja podem contar-ho. 

 
En aquest temps de vaques flaques i austeritat 
No és la millor época per a tindre un diputat 

Peró esperem que pal poble alo s’hage de notà 
Perquè pa piscinas a Vall d’Alba de Diners si que ne ña. 

Quins misteris Sant Antoni 
Que hui te celebrem 

L’agricultuta enterrà  
I a la ganaderia poc li faltarà. 

 
A Sant Antoni li demanem 
Que no ens porte a l’infern 

Pos tots som pecadors 
Peró podriem ser pitjors 

 
 

Ara tots a menjar coquetes i a beure vi 
Que és la faena de huí. 

 
 

Sant Antoni beneït 
Bona festa i bona nit!! 

 
VISCA SANT ANTONI!!!!!!! 
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