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MORA:

Fortuna favorable!
En quin folló m’has clavat!!!
Me van dir que cobraria
per eixir d’ambaixaora,
però com m’han enganyat!
Que tenia que atrevir-me,
plantar-me com una fiera,
reivindicant el paper
que té la dona festera.
Que ara tinc que aprofitar,
perquè vénen eleccions
i una dona cap de llista,
sempre “desata” passions.
Que aquí mana ja una tia?
Pos a fotre la marrana:
passareu d’una alcaldessa
a tenir una sultana!
I que ningú se m’empine,
pos no tinc res de donzella,
i tinc la sang “Pichilina”
com a bona Mora Vella.
I aixina vinc, motivà,
en este burro a Petrer:
éste no entén de tarifes,
ni Taxis, ni “VTC”.
I ademés, és ecològic
i no de gasolinera,
pos funciona a safanòries
o si veu a una somera.
I que ningú el subestime
perquè parega cansino:
éste corre com Marc Màrquez
quan li passa a Valentino.
Porte un sèquito format
per més de 2.000 femelles,
i no venim en collons,
en tot cas, és en mamelles!
Als homes, els hem deixat
repassant tratges d’Entrà
i cosint-mos lentejueles.
Pa’ que sàpien com treballen
també per la nostra Festa
les mares i les agüeles.
I és que per culpa de quatre,
últimament se qüestiona
si són desproporcionats
els drets que ara té la dona.
“Que sempre manifestant-se,
que sempre s’estan queixant,
que si van pel “9 d’Octubre”
als agüelos provocant!”
Espere que en este poble

no tinguem a una “Manada”
que mos robe les sonrisses:
perquè jo quirde al Palloc
pa’ que talle llonganisses!
I ja pot manar l’esquerra,
la dreta o el de les puntes,
no me fie de ningú
si aquí no anem totes juntes!
I teniu clara una cosa:
que jo… no sóc feminista,
igual que el que odia als Moros
i me diu que no és racista.
Conquistem-los el castell
i fem altre poble nou
o que acaben plens de bonys
en la Creu Roja de Pau!
(TOCA LA CORNETA I IX EL SENTINELLA, QUE AL VORE A L’AMBAIXADORA FA UNA
TELEFONADA)
SENTINELLA:
Policia de Petrer???...
Mira, me va el cor a mil…
S’ha perdut una rodella
des del Desfile Infantil!...
(A LA MORA)
Una altra progre i moderna…
a tu què te passa, nena?
Qui te creus, Susana Díaz,
la Colau o la Carmena?
Rebel·lant-te contra el món,
o en femení se diu ”mona”?
Vinga, aguarda-te un segon,
o pa’ tu és “una segona”???
MORA:

Fotre, quin tufo a matxote,
capaç d’entrar-me la tos.
Quin perfume lleves hui,
la colònia d’”Hugo Vox”???
Vinc a parlar en el teu jefe,
quirda-lo sense demora,
que aguarden 2.000 guerreres
i la seua reina Mora.

SENTINELLA:

Me fa gràcia que insinues
que aquí som matxistes tots…
si per allà per Aràbia
l’home vos trata a cartxots!
Tant de dret, tanta igualtat,
tanta bandera arco-iris,
que al final trateu als tios
com en Benidorm als guiris!

MORA:

No me sigues victimista

i alforra-te les rabietes,
que prou de temps he perdut
en el semàforo eixe
del cruse de Salinetes!
SENTINELLA:

Pos vaig a vore si està,
aguarda-te un momentet.
Que normalment a estes hores
casi sempre està en la rambla
sacant a cagar al gosset.

(IX LA CRISTIANA MENTRE SONA LA CANÇÓ “MUJER CONTRA MUJER” DE MECANO)
MORA:
Per la Meca, una altra dona,
la mora que m’ha parit!
Dos femelles enfrentaes
podem acabar pitjor
que enguany el Real Madrid.
CRISTIANA:

Antes de que digues res:
Si vols parlamentar en mi,
aunque siga pa’ dos ratos,
primer me tens que firmar
la protecció dels teus datos.

MORA:

I la lletra xiqueteta?
Si no, jo no firmaré!
Me vec firmant la hipoteca
pa’ posar-te l’ascensor
en la Casa del Fester.

CRISTIANA:

La Unió ja ha pujat la quota
i l’ascensor són xorraes.
Antes firmes la hipoteca
pa’ un nou castell d’ambaixaes!
L’any passat, después de Festes,
van presentar una maqueta.
En la il·lusió que ho contava
el pobre Paco “Caixeta”.

MORA:

Se veu que molt de projecte
i molt de cap pa’ pensar,
però a vore qui era el guapo
que paga la petorrà.
L’Ajuntament, l’arquitecte,
la Unió… tots van opinar!
Si me conten que hasta el Cura,
que ara és “Hijo Predilecto”,
va estar clavant la mullà.
Li conteu el cuento al poble
pa’ que li caiga la bava
i al final se vos cau tot,
com Santiago Calatrava.

Això en mi no passaria,
vos ho jure per Al·là!
Per això vull que te calles
i escoltes esta ambaixà!...
CRISTIANA:

MORA:

CRISTIANA:

MORA:

Tu, valenta, para el burro!
Primer parlamentarem,
que de moment mane jo!
Damunt vens fent-te la xula,
com una revolució?
Que si vens en plan Maduro,
jo sóc aquí Juan Guaidó!
Mira, si vols comencem
parlant de politiqueo,
perquè en tantes eleccions,
per Mahoma, quin mareo!
Ahí té done la raó,
perquè astò ningú ho aguanta.
De campanya electoral
en plena Setmana Santa!
Per una volta en la vida
els beatos i els ateos
rezaven junts en torreta
a la nova Cofradia
“Cristo de la Papeleta”!

CRISTIANA:

I per on vols començar?
Autonòmiques, Municipals,
o primer les Europees
i después les Generals?

MORA:

Primer per les Generals,
lo demés ja són tonteres.
Que prou vos la va clavar
el president Pedro Sánchez
el Dia de les Banderes!

CRISTIANA:

Mateo, en molt bon criteri,
un dia ho va adelantar.
Perquè haguera donat gust,
un diumenge d’arrojaes,
vore-mos anar a votar!

MORA:

Les Banderes, un dissabte?
Heu trencat la tradició!
I si no teníem prou,
un divendres el Pregó???
Els comerços cabrejats,
les avingües tancaes,

si ni siquiera sabien
en quin dia s’encontraven
les pobres abanderaes.
Va ser tal el despiporre
i tantes les borratxeres,
que al dia siguient alguno
encara estava en Banderes.
CRISTIANA:

Escolta-me, eixe diumenge,
tu vas arribar a votar?

MORA:

Jo lo únic que recorde
és que sí que vaig “potar”!

CRISTIANA:

MORA:

Mos agrade més o menos,
gràcies a les eleccions,
s’afanyen a arreglar el poble,
les places i els socavons.
I és que hui en dia Petrer,
no és un poble, és una marca.
Un referent comercial,
l’enveja de la comarca!
Vam reinaugurar el Museo
que ja és l’orgull de Petrer:
mosaicos i botijons,
calaveres en 3D!
Hem tornat a obrir l’hotel
pa’ que dorguen els turistes
i peguen un revolcó
i li havem posat per nom
“Sant Bonifaci”, el patró!
Com a destino turístic,
cada volta som més grans
perquè hasta venen cruseros
de yanquis americans!
Els fem rutes culturals,
en la visita guià
i acaben en El Fester
pa’ pegar-se la tripà.
Si hasta la “Ciudad Sin Ley”,
que se caia a trossets,
ara ha hi un grupo d’empreses
de guais i de modernets.
Ningú aquí s’avorrirà,
i no és ninguna promesa,
pos prompte ve Kaskaruja
i te monta aquí una carpa
pa’ bufar-te de cervesa.
Molta festa i xaramita,
al final pa’ que te calles.
En el pas que aquí lleveu,

fareu com els del costat:
celebrant hasta les Falles!
CRISTIANA:

Ara parlarem de Festa,
perquè ha hi coses lamentables…
però antes no t’interessa
qui són els set alcaldables?
Jo només vore l’elenco
ja estic resant el rosari.
Comenta-li, sentinella,
vinga i guanya-te el salari!

SENTINELLA:

Lo primer que vaig a dir-te
és que no te m’emociones,
perquè no eres novetat,
pos la cosa va de dones:
Irene, per el PSOE,
vol seguir lluïnt palmito
i seguir en l’estratègia
“cada dia un modelito”.
Tens a Pepa Villaplana
de contrincant del PP
pa’ que altra volta la dreta
siga l’ama de Petrer.
I después Carmen Herrero
estarà per “Sí Podem”,
com li toquen per l’esquerra
se tornarà en “Sí Fotrem”.
Per últim, Silvia Rodríguez,
candidata en Compromís,
pa’ defensar les floretes
i els pardalets si és precís.
En homes, Rafa Masià
el tens per Esquerra Unia…

CRISTIANA:

Cuidao que estic en la llista!
M’imagines, sentinella,
en una concejalia???

SENTINELLA:

Somien, con fa 20 anys,
en tornar a l’Alcaldia!
I tens a Luna per VOX,
que segur no té mania
en repetir el “trifachito”
que ha hi en Andalusia.
I aunque Mateo volia
també ser protagonista
en estas “munisipales”
al final, per Ciudadanos,
se presenta Víctor Sales.
Mateo, com va de dos,
no apareix en ningún acte

pa’ aixina no influenciar.
MORA:

Estarà passant-ho mal,
com no li agrà figurar…

CRISTIANA:

Què te pareix el nivell?
Diràs que no ha hi varietats…:
tens a fatxes, rojos, verds,
teronges i entreverats!

MORA:

Que massa candidatures
que tenen solució a tot,
sempre i quan no se t’olvide
el donar-los el teu vot.
Des de febrer barallant-se,
d’atxavo empatx d’eleccions.
Vaig a fer-los la pregunta:
no esteu tots hasta els collons?
Pegueu-los a tots un susto
pa’ que deixen de xuplar!
Voríem què passaria
si ningú fóra a votar…

CRISTIANA:

No me calentes al poble,
que eixa no és la solució,
perquè també ha hi eleccions
de president de la Unió!
Aquí s’ha sentit de tot,
però pareix oficial:
ha hi una candidatura
de lo més “presidencial”.
Se presenta Enrique Rubio,
Manu Cuadrado el Flamenco,
Txema el Biscaí i Serrano…

MORA:

Tant president de comparsa,
què volen fer, un “Gran Hermano”?

CRISTIANA:

Tesorera i secretària,
Maite Andreu i Rosa Milan,
en dones han confiat!
I falta Carlos Bellod,
a l’últim que han enganyat.

MORA:

I una cosa, estant Serrano,
no està també Mari Paz?
Siga l’equipo que siga,
ja poden acomençar,
perquè en tanta burocràcia,
on anirem a parar!
La pólvora, per exemple,
que manera de patir!:

“gràcies” a la Normativa
casi mos furten el tir!
CRISTIANA:

En Madrid seran molt sérios,
però aquí no estem de conya,
perquè si fóra polític
se me cauria la cara
a trossos de la vergonya!!!
La pólvora és un problema,
com una “Montaña Russa”:
que tinguem que arreplegar-la
a la Finca de Ferrussa?

MORA:

Pos feu el reparto en Pasqua,
és una solució bona:
t’entreguen la cantimplora
mentres te menges la mona.

CRISTIANA:

Tu no t’ho prengues a guasa,
perquè se fa gran la bola.
I és que ara els nous tiraors
també tenen que fer un curs,
com manyacos en escola.

MORA:

I les comparses, què diuen?
S’han “tirat a la Bartola”?
Si no mira els Estudiants,
l’únic que vos preocupaba
és fer una nova farola.

CRISTIANA:

I els teus Moros Vells, què diuen?
No sigues impertinent.
Lo únic en què pensaveu
és posar-li a la comparsa
la fecha de naiximent.
Això era tan precís?
Per cert, quan tinc que cantar-vos
el “Cumpleaños Feliç”?

MORA:

Si això fóra lo pitjor,
s’arreglava en un moment.
Que enguany havem tingut prou
elegint nou president…

CRISTIANA:

MORA:

Jo pense que les comparses
no ho faran del tot tan mal,
quan totes mos estan fent
pa’ que mos lluïm les dones
tratge de gala oficial!
Tots els tratges entallats,
escotes i pocs botons,

que me toca estar mig any
en “batidos” i infusions.
SENTINELLA:

MORA:

CRISTIANA:

MORA:

(INTERVÉ EL SENTINELLA)
Pos perdona, lo dels tratges,
a mi no me pareix mal.
Lo que volen les comparses
és que posen les femelles
ben catxondo al personal!
Tia, di-li que se calle,
que al final ja pareixeu
un videoclip dels Morancos.
Només li falta opinar
de l’exhumació de Franco.
És que l’he sacat del paro
i a voltes té massa morro.
(AL SENTINELLA)
Apropa-te al Carrefour
i compra-te lo que vullgues,
que aquí tinc un “ChequeAhorro”.
(A LA MORA)
Per molt que vullgues queixar-te,
cada any, les nostres Festes,
són més internacionals.
Enguany hem anat a Almansa
en tots els càrrecs festers,
enxufats i concejals.
I dintre de dos setmanes
també desfilem en Elda
per si no tens prou en esta,
pa’ commemorar que fan
75 anys de Festa!
És que ara mos llevem bé,
i més vestits de festeros,
aunque mos diguen rabuts
i jo a ellos cagalderos.
Molt “Elda, París y Londres”,
molt museo sabater,
però pa’que feren Festa
bé que van contar en Petrer!
En ves d’anar aquí i allà
presumint d’abanderaes,
rodelles i capitans,
penseu més en este poble
i els seus Moros i Cristians.
La Festa s’ha convertit
en juerga i en catxondeo
i lo que més vos importa
és vore quina filà

ha organitzat un “Tardeo”.
Tenim moltes més qüestions
que ha hi que solucionar:
per què no s’ompli la plaça
en l’Ambaixà d’esta esprà?
O en l’acte de la Retreta,
que anem desfilant al trote,
on damunt ha hi que sentir
“Maricón el que no bote”.
O també l’Entrà de Bandes,
per molt que mos empenyem,
l’itinerari de ara
no li convenç a la gent.
O el respete del festero,
molt poquet diria jo,
quan desfila mig doblat
enmig de la Provessó.
O si penseu que el dilluns
les guerrilles són millors,
passeu per Constitució:
ha hi més gats que tiraors.
Tenim molts compromisaris
que no paren d’avisar:
“no vos mireu el melic,
poseu-vos a treballar!”
O avanceu ja d’una volta
i arregleu cada coseta
o al final més d’una festa
mos passarà per la dreta!!!
CRISTIANA:

Que no te senca Mateo,
perquè no te lliures d’esta.
Que prompte vas al carrer
com els alcaldes de Festa!

MORA:

Casi encontreu nou alcalde,
tots en vilo i al final…
torna Paco Bustamante,
com el terró per Nadal!

CRISTIANA:

MORA:

No digues que no avancem,
ni vingues donant el pet,
perquè enguany hem estrenat
la nova pàgina web!
Ara ha hi tanta informació
i en fotos a tot color,
que hasta pots averiguar
com lleva hui els cansonsillos
el president de la Unió.
Parlant de tecnologies,
teniu Wi-Fi en el Castell?

Ja que no vols escoltar-me,
mires la meua proposta,
te la passe per e-mail!
CRISTIANA:

Tu a mi no me dictes ordens,
ni feches, ni calendaris:
la que governa sóc jo
i també els meus dos… ovaris!!!

MORA:

No sé si heu tingut ovaris
o si haveu tingut pilila:
que el cartell de Festes siga
la calavera un gorila?
L’any passat burlant-vos d’Elda
per haver plagiat cartells,
rient-vos d’ellos mig món,
i el de Petrer enguany anuncia
una pel·li de King-Kong!
No arribeu o vos passeu,
perquè, tia, no és per res:
en el Desfile Infantil
en ves d’un cartell, feu tres?

CRISTIANA:

Se m’ha agotat la paciència
i astò no té solució!
T’estàs posant més pesà
que la Tuna en el Pregó!

MORA:

I la Revista de Festes?
Xè, quins follons que teniu!
Haveu canviat als Tortosa
i casi la repartiu!
Vinga, la clave del Wi-Fi,
t’envie ja la proposta
perquè vec que tires fum…
Dóna-me la contrassenya,
que tinc la senyal apunt!

CRISTIANA:

MORA:

“VESARREAIQUETEDONEN”,
en majúscula i tot junt!!!
Aprovades i Menines!
Reteniu a eixa filà!!!
Aixina, demà dissabte,
no podran eixir en l’Entrà!
A mi les meues Saadies!
Entreu al seu cuartelillo
i feu els tratges papilla
i que desfilen demà
en el tratge de guerrilla!!!
(LA CRISTIANA RIU)

CRISTIANA:

Mira que som orgulloses
i exagerem tot un poc…

MORA:

I estem montant més folló
que els laços de color groc!

CRISTIANA:

És que mola montar drames
aquí davant de Petrer…

MORA:

Si después mos bufem juntes
en Kamba, Racó o Caché!

CRISTIANA:

Moltes gràcies a este públic:
sense vosatros no ha hi acte
i aunque éste s’acaba ja,
heu vist per primera volta,
aunque el sentinella és tio,
dos dones fer l’Ambaixà!

MORA:

Per la igualtat en la Festa,
seguirem donant que fer:
que visca Sant Bonifaci
i este poble de Petrer!!!
FI

