
SANT ANTONI '09 
 
 

Bona nit catinencs i catinenques 
demanem a tots silenci 

i davant del veïnat 
llegirem la publicata 

de Sant Antoni Abat . 
 
 

La festa serà com cada any: 
carrasca, coquetes , vi 

i la benedicció dels animals. 
 
 

Este any con hi ha crisi 
les coquetes més menudes seran 

però el vi és de primera, 
en això no hem reparat. 

 
 

Les dones de Catí un sopar van organitzar, 
fesols i arròs, carn masovera i pastes vam degustar, 

un llibre van presentar 
i cap detall els va faltar. 

 
 
 
 



El Tossal de la Nevera 
una carrera va organitzar, 

ens pensàvem que era molt llarga 
i en menos de dos hores es va acabar. 

Com això van vore que funcionava 
una exposició a l'Església van muntar 

amb totes les relíquies 
que tenia el baul del capellà. 

 
               

Diuen que els Sants de fora 
són els que més miracles fan 

que els ho pregunten als del futbol 
i ells  els ho contaran... 

 

Els patrocinava Vigoran 
i per Augimar van canviar 

però .... prompte se'ls va cansar ! 
Ara promocionen l'aigua de l'Avellà 

per a preferent poder pujar. 
 
 

Este estiu una pedregà mos va pegar 
i la collita ens va aplanar 

per això la màquina de batre 
a una rotonda van ficar. 

L'altra molt bé la van il·luminar 
en una gran farola que van plantar 

de tanta llum que hi ha… 
 més de quatre cotxes han entrat a pasturar 

i la farola a terra va parar!!! 



 
La romeria de Sant Pere s'ha fet internacional 

va vindre un barbut que feia temor 
i si el miraves de lluny pareixia un voltor. 

 

Esta romeria crea molta expectació 
alguns van en molta devoció 

i altres pareixen una rabera sense pastor. 
 
 

Els de Sant Cristòfol bona festa van muntar 
un bou de Palha ens van portar 

però quan el van soltar 
pareixia que estiguera 
fart d'anar a llaurar. 

 
 

La Banda de Música un any redó ha passat 
a Castelló i a Xest, els músics han triomfat 

perquè dels dos Certàmens un gran premi s'han emportat. 
 

La Coral a Castelló este any actuarà 
una Sarsuela ens cantarà 

i els coloms del Ribalta segur que esbarrarà.. 
 

Allà pels voltants de Nadal 
el poble ens van decorar 

moltes llumetes  i un Betlem van muntar 
i, a cada balcó, un Jesuset van penjar. 

La nit de cap d'any alguns els van robar 
menos el de l'Església 

que no el van poder despenjar. 



A tots els de l'Ajuntament, 
moltes gràcies per les felicitacions 

però el túnel de l'Avellà 
necessita reparacions. 

 
 

L'aigua de l'Avellà 
deien que la farien triomfar 

però si això volen... 
amb la Coca-Cola s'hauran d'ajuntar. 

 
L’Ajuntament de Catí una fusteria  

se deuen ficar 
perque les xapes de la gabina 
no ens les van voler deixar. 

 
 

Tots els jubilats al local més que mai han anat               
perquè el camarero els han canviat 

i prompte tots el Ballenato hauran ballat. 
 
 

Dels caçadors moltes coses 
podríem dir... 

però millor callarem 
perquè ací en som quatre 

i no volem fer riure a la gent. 
 

La bassa de les ortigues han netejat, 
de les basures ja ens hem oblidat 

i, un ecoparc ens han instal·lat. 



 
Com no podia faltar 

del metge i del capellà hem de parlar: 
 

El rector què és molt jove 
té força i molta moral. 

Les misses les fa molt llargues 
i els sermons per meditar, 

per això, molts prefereixen anar a esmorzar. 
 

Ha canviat moltes coses 
i les que vol canviar 

per això no para de demanar. 
 
 

La metgessa què és prou bona 
un poc ens té descuidats... 
entre els dies que  te festa 
i els viatges amunt i avall... 
ens mareja com un batall. 

 
Vi i coquetes us heu guanyat 

perquè molt atents m’heu  escoltat. 
Donem les gràcies als que heu col·laborat 
perquè sense ells no s'hagués organitzat. 

 

Procureu guardar ordre 
i sense tindre recel 

us demanem que deixeu 
passar primer els animals. 

VISCA SANT ANTONI!!! 



 


