
 

                                                                                                                                  

 

PELLOFA XXXII - Pregó 
 

(Havent pujat al balcó, Pellofa XXXII inicia el seu discurs amb un aire triomfal) 
 

Gràcies, gràcies! Moltes gràcies, Sant Climent! 
Gràcies per aquesta rebuda! 

 
Llarga vida a tots els mataronins i a les mataronines, 

perquè jo no discrimino, ni vedelles ni sardines! 
Jo sóc el gran rei Pellofa que en suma trenta-dos 

i ser aquí una altra vegada és un honor majestuós! 
 

(COMITIVA: Aplaudiments i crits d'ànim, crits i xiulets) 
 

Jo, com que sempre us porto al cor, i al facebook, 
i a més tinc un negoci que Déu n'hi do per allà la ronda Barceló, 

he convidat uns quants amics i he decidit tornar. 
 

(COMITIVA: Aplaudiments i crits d'alegria) 
(PELLOFA, amb to de text memoritzat) 

 
Estic molt content 

de poder-me dirigir a aquest ufanós poble, 
des de dalt d'aquest balcó principal 

on tants grans homes de ciutat 
han llançat les seves paraules 

a la joia i al goig del valent poble mataroní. 
També des d'aquí 

tan si fa sol com si neva, 
es pot veure sempre aquesta neuràlgica avinguda 

que és la Riera! 
Osti! Què dic jo de la Riera! 

Em dec estar fent gran o no sé què em passa 
si oblido la capgrossada de primera 
de tenir amagada la millor plaça! 



 

                                                                                                                                  

I és que mai dels mais aquí darrera 
surt l'alcalde tocant-se la carbassa, 

només algun regidor amb mono de fumera. 
 

(BALCÓ: un posa un cigarret, l'altre l'encén i en PELLOFA se'l fuma mentre es 
relaxa) 

 
Fa bon dia, avui. 

Ara entenc per què els polítics mai no dimiteixen: 
aquí dalt s'hi està molt bé. 

 
(tirant el cigarret a la plaça, començant-se a accelerar) 

 
Però el primer és el primer, 

aquí el que compta és fer calé. 
 

(COMITIVA: exaltació en sentir la paraula “calé”, criden “calés, calés, calés!” i 
s'intercanvien frenèticament bitllets, i accions diverses. “Que corri el diner!” 

BALCÓ: Aboquen bitllets a la plaça. 
Acabat el frenesí, en PELLOFA sospira profundament i reprèn el discurs amb molta 

energia i ritme) 
 

El que a mi m'agrada més 
és veure córrer diners 

com uns bons gossos llebrers 
perseguint els moneders. 

No puc entendre els demés 
que no tiren esqués 

i es conformen a ser obrers 
Jo sí sé moure diners, 

no pateixo pels papers, 
factures o pagarés: 

tot m'ho arreglen els banquers! 
I també el ZP * 

o quan mana, el PP. * 
Tots van rere del diner. * 

escolteu bé el que us diré. * 



 

                                                                                                                                  

 
(BALCÓ: Cop de tapa d'olla en cada asterisc, marcant ritme. L'últim ha de ser un 

repic) 
 

(comença la música de Money, money) 
 

Cor: Money, money, money, money 
 

Si el que vols és fer-te ric, de calés, ben podrit 
Només t’has de fixar en mi, clar que sí, clar que sí 

No sé escriure ni llegir, no sé res, sóc feliç 
Sempre trio els meus amics, polítics ben parits 

Una hectàrea em vaig trobar, un solar, vora el mar 
La van requalificar, tracatrà, tracatrà (li donen diners) 

I els diners que em van donar, triquitrí, triquitrí 
Em fan desvariejar! 

(acaba la cançó) 
 

(COMITIVA: Molts crits, aplaudiments, i canten junts “Pe-llo-fa, Pe-llo-fa, Pe-llo-
fa...”) 

 
(En PELLOFA s'emociona enormement, creix) 

 
Us explicaré què és el que cal fer 
perquè Mataró surti de la crisi: 

 
(COMITIVA: Més crits) 
(PELLOFA, delirant) 

 
On ara hi ha la Riera, 

hi farem passar l'autopista, 
ensorrarem mitja Cerdanyola 

i la connectarem amb la Ronda de Dalt! 
A la Plaça Santa Anna hi muntarem un peatge, 

i al voltant de la creu de terme una rotonda. 
 
 



 

                                                                                                                                  

 
Desfarem la Ronda O'donnell 

i hi farem passar la via de l'AVE, 
pel Camí de la Geganta i per la Carretera de Mata. 

I a sobre del Parc Central hi farem un nus 
més complicat que el de la Trinitat! 

 
(BALCÓ: Aboquen bitllets a la plaça) 

 
I vendrem el port de Mataró 

perquè ens el comprin els xinos que ja no tenen taller. 
Serem el primer port xino europeu 

i rebrem una picossada del Fons Social. 
I el Club Nàutic serà l'ambaixada de la Xina popular! 

I tirarem a terra l'Alcampo i l'Hospital 
i en aquella entrada que no val un ral, 
hi aixecarem un nou estadi per al Barça 

on hi càpiguen sis camps de futbol 
i potser també un d'hoquei, 

i a sobre d'una cúpula enorme, 
hi col·locareu una estàtua d'or 

amb el Rei de Tots els Carnestoltes!! 
O sigui, jo. 

 
(BALCÓ: Repic de taps d'olla) 

(Comença la segona cançó del Money, money) 
 

Cor: Money, money, money, money 
 

Tot el món està podrit, i aquí més, i com és? 
Per un grup de malparits, tens diners o al carrer. 
Rebaixes al cinquè pis, Corte Inglés, tot merders, 

i a la merda amb els veïns, que han anat resistint. 
En Baron i el seu amic, en Bassas, el petit, 
A la Model poden nar, tracatrà, tracatrà. 

I en Safont i els seus amics, triquitrí, triquitrí. 



 

                                                                                                                                  

Se'n llepen els dits. 
 

(Acaba la cançó) 
 

Però els que manen de veritat 
no els veureu pas aquí dins. 
Van amb el cap engominat 

i traginen maletins: 
 

Són empresaris i banquers, 
gent que belluga pasta gansa. 
Ai! d’aquell que els critiqués; 
són tots amics de confiança. 

 
Ha estat un d’aquests companys 

qui la gran idea ha tingut 
de fer-vos treballar més anys. 

Us ho teniu ben merescut! 
 

(Amb la mà fem moviments) 
 

(COMITIVA: Fan adéu amb la mà) 
 

I acomiadem-nos amb resignació, 
que el Cruïlla i els seus instruments 

foten el camp de Mataró. 
 

(COMITIVA: Oooooh...!) 
 

Amb el temps que ens ha costat 
que gràcies a la cultura 
coneguessin la ciutat... 
Fixa’t si la vida és dura: 

que l’IMAC sí que perdura 
i el Cruïlla s’ha esfumat. 

 



 

                                                                                                                                  

I per un cop que som televisats 
i que ja ens havíem emocionat, 
hi sortim amb el nom canviat 

ens han ben enredat! 
 

Almenys "La Riera" té una sonoritat... 
Trobo que és un nom molt ben triat 

perquè com tothom ben bé sap, 
la Riera és el cor de la ciutat. 

 
Qui necessita la ficció 

si tothom ja s’ha adonat 
que aquí el millor culebró 

és la pròpia realitat? 
 

El cervell d’un escriptor 
és incapaç, per bé o per mal, 
d’imaginar un ridícul pitjor 

que el de Can Fàbregas i de Caralt. 
 

Per quatre pedres mal posades 
hem muntat un gran percal. 
Semblaven faves comptades 

i ara és un afer judicial. 
 

(tràgicament, molt exagerat, abalançant-se al balcó) 
 

I el nostre bon alcalde, 
acusat injustament 

de corrupció... 
 

(COMITIVA: en sentir “corrupció”, tots s’alegren, corren bitllets. 
BALCÓ: llencen bitllets a la plaça. 

Fins que en Pellofa el talla amb un gest rabiós) 
 

Nooo! Què esteu fent? 



 

                                                                                                                                  

Us heu begut l’enteniment? 
 

(Com si expliqués la lliçó) 
 

A Mataró, 
no n’hi ha de corrupció. 

 
Tots: Nooooooo. 

 
(Encara com si expliqués la lliçó) 

 
Els polítics no roben. I els banquers, tampoc. 

 
Tots: Noooooo. 

 
(Reprenent el que deia, altre cop amb to ridículament tràgic) 

 
I el nostre alcalde innocent, 

acusat injustament 
de corrupció... 

 
Tots: Noooooo. 

 
(decideix ignorar-los) 

 
Li foten una denúncia; 
el fiscal l’ha processat. 

Ja es planteja la renúncia. 
Pobre Baron, per què ha pringat? 

 
Però la ciutat no s’atura, 

i anem fent Colosseus. 
Hem perdut la cordura 

rere aquests galifardeus. 
 

Les escoles que no es fan, 
totes són un sorral, 



 

                                                                                                                                  

mentre anem edificant 
un Tecnocampus colossal. 

 
Aquest és el panorama, 

però no cal que en fem un drama. 
Ja ens veurem tot fent cua 
demà a la tarda a la rua. 
Celebrarem amb il·lusió 

que aquests dies mano jo. 
 

A tothom toca el que toca, 
però sigueu forts com una roca. 

 
Potser no esteu com jo de forrats 

però heu de fer front a les adversitats. 
I com que sempre ha estat Mataró 

un poble molt treballador, 
feu una festa ben marrana 

durant tot el cap de setmana, 
i quan jo acabi de regnar 
foteu-vos tots a cardar. 

 
No és pas cap incoherència, 
us ho dic per experiència: 

qui de jove no treballa 
de gran dorm a la palla. 

 
Visca en Pellofa XXXIIè, 

qui de cony i polla canta l'alè, 
gran rei, follador i ateu 

i el vostre futur alcalde, si em voleu. 
 

(Sona música del “Money, money” i se’n van, sense cantar)  
 


