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AMBAIXADA
EN VALENCIÀ
2018

MORO
Fortuna favorable!
Quant de temps m’has enganyat!!!
No te burles més de mi
i di-me la veritat!!!:
Me contes que ja no ha hi crisis,
que ja mos recuperem,
però jo vec els mateixos
en la porta de l’INEM.
Que veus a Petrer alegre,
que el poble és la “repanocha”
i encara ha hi gent demanant
en Càritas i en Creu Roja.
Que el casco antiu ressucita,
que el Kamba està “que lo peta”,
però vos vec més tristons
des de que ha tancat Tisteta.

Enguany he vingut per Elda…
Un tràfic… que tu no saps!
Menos mal que este burret
té integrat el “Google Maps”.
Quan he arribat a la Plaça,
he respirat, menos mal!
Perquè jo ja me pensaba
que no estaria el castell,
si no l’arbre de Nadal.
Aquí canvieu les costums
com si vos canvieu de roba…
Mira, la nova alcaldessa,
al menos és mora nova.
S’han cregut els reis poble,
però tot té el seu final
perquè vaig a camelar-vos
en un acte radical.

Com he vist que els referèndums
han estat marcant tendència,
aquí no aneu a ser menos
si voleu la independència.
Vosatros decidireu
de quin amo voleu ser,
si el d’un cristià en un castell
pa’ tirar-lo ja al femer
o els subditos del Sultan
de la Gran “REMOFEPÉ”:
La República Moruna
i Festera de Petrer!!!
Serà festa tots els dies,
la música donant canya
i de pixums i arrojaes
igual que en la Plaça Espanya.
Tindreu negocis i naves,
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Moro: Miquel Campello i Sanxis
Cristià: David Sellés Monteagudo
Sentinella: Begoña Cuadrado Román
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com té Gabriel “el Cañero”,
vos montareu en el dòlar,
com Pascual “el Pastelero”.
Menjareu delicatessen
de la cuina que té Aurora
i lo milloret de tot:
en el “Royal”, a tot hora!!!
Què, vos ha paregut bé?
Pos presteu molta atenció,
perquè astò és lo que ha hi que fer
pa’ pegar-li la patà
a eixe fulano fester.
Com no tinc molt pressupost,
el meu sueldo ja el desfassa,
vos demane com a urnes
els tupervares de casa.
El censo és el de la Unió,
com mai està actualitzat,
no s’entera ni Mahoma
de les voltes que heu votat.
Papeletes, les han fet
en la imprenta dels Tortosa
i la factura a la U.F.,
que allí li la claven grossa.
Serà tot molt democràtic
i en llibertat d’expressió…

(Ordena repartir bitllets de 500 euros)

pa’ que no digueu después
que haveu recibit coacció.
I quan guanyem de carrer,
a eixe balcó muntaré
pa’ declarar que Petrer
és la Gran “REMOFEPÉ”!!!
Ara, vos dic una cosa
per si astò no acaba bé:
conteu-li a la Policia
que s’ho ha inventat Luis Rico
i ho ha escrit en “El Carrer”.
Que ho ha dit “Ràdio Petrer”
i ara ho xarren les agüeles,
mentre jo estaré exiliant-me
en un avió pa’ Brusel·les.
Pos bueno, tot preparat!
Corneta, toca en esmero!!!
Que s’enteren que en som més
que despatxos té la “Herrero”.

(Toca la corneta i ix la sentinella)

SENTINELLA
Comprant al poble en bitllets?
I damunt en mamoneo?
Si ara, quan falten diners,
organitzem un “tardeo”!!!
És la moda entre les files
i va augmentant dia a dia,
i és que te pagues les Festes
agarrant-te un bon petorro
i no vens ni loteria.

MORO              
Pos di-li al jefe que isca,
ja que estem de catxondeo…
Vinc a fer un referèndum
però… en forma de “tardeo”!!!

SENTINELLA
Fumes canuts de la risa
o ja vas pipat de ron?
Un moro independentista???
Però on vas tu, Puigdemont!!!
Vinga, independitzeu-vos,
a vore qui és el primer?
Que vos cobrarem per tot,
igual que en Caixapetrer!!!

MORO
 Fotre, com està el percal.
Pareixes la meua nòvia,
tot lo que dic li sap mal…

SENTINELLA
Ara sí que l’has cagat,
matxista tros d’animal! 

(Sona la banda sonora de “juego de tronos” 
i ix el cristià)

Aquí tens, te la presente:
«“Irenis”, ama del PSOE,
legítima autoridad,
señora del “tripartito”,
madre de la Cristiandad.
Heredera de Lacasa,
primera del puño y rosa,
protectora de los rojos,
reina de esta Villa hermosa.
Rompedora de embajadas 
y de infieles mahometanos,
la que li toquen els nassos
els del PP i Ciudadanos».

MORO
És que mira que sou monos,
fent-me una presentació
com la de “Juego de Tronos”.
Subplantant a l’alcaldessa,
pregonera de La Creu?
Vosatros seguiu aixina
entre burleta i tontera,
que vos baixarà la Festa
al Barrio de la Frontera!

CRISTIÀ
Ja no sé com preguntar-te,
sempre venint en follons…
He sentit jo papeletes
i urnes i votacions? 
Cuidao en la independència,
no te passes ni un pelín!
Que jo aquí prompte vos plante
el barco dels Mariners,
però pintat de Piolín!
I qui pense que no estan
les votacions amanyaes,
m’he portat antidisturbios,
que vos inflen a porraes!!!
(Mentre “actua” la policia)

Desafia en esta farsa
anticonstitucional
i jo dicte la sentència
que esta Ambaixà és il·legal!!!

MORO             
No pots clavar-te en ningú, 
tots salteu com un ressorte,
i aquí critiqueu al Trump
o al de Corea del Norte?
Per què no te tranquil·litzes
o te prens una infusió
i dialoguem per Petrer,
d’ambaixaó a ambaixaó?

CRISTIÀ             
Mira, pega mitja volta,
i no te diré que no.
Jo vaig a fer un grup de “wassap”:
Mateo, Irene, tu i jo,
i ja anem parlamentant
si se tercia l’ocasió.

MORO             
Xico, com estàs enguany…
d’atxavo l’escopetilla.
Si no t’agrà lo que dic
ves i posa-te tapons,
com si fóra una guerrilla!
Vinc de les terres d’Aràbia
soflamat per eixa brisa
que pot fregir-te dos ous
i també la llonganissa.
I te porte esta proposta
en forma de votació…

CRISTIÀ            
Un altre que vol que vagen
a vore-lo a la presó!

MORO               
Espera-te, que t’amostre
la meua “hoja de ruta”
i aquí no hauran coalicions,
tot majoria absoluta!...

(Apareix una moto amb repartidor)

CRISTIÀ           
Calla i aguarda un moment,
que un poc més i se me passa…
he demanat fa mig hora
i ve “Burger King en casa”!

(El repartidor puja al castell i li dóna la 
comanda)

Ja no podia aguantar-me,
matxo, tenia una fam…
i ara vaig a fer-me un selfie
pa’ penjar-lo en Instagram:
“Arreant-me una hamburguesa.
I mentre s’aguarda el moro,
a mi me la posa tesa.
Jajaja, chúpate esa”.
Esta etiqueta… este filtro…
tres “hashtags”… “finalizar”!:
ja estic en tu, Moro Mussa,
vinga, que vull acabar.
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MORO               
Si deixares de tallar-me 
i parlar lo necessari…
Pareixem una Assamblea
que fan els compromisaris!!!

CRISTIÀ 
Te vec un poc alterat
i tens el cor que te peta.
Si vols quirde en un moment

a Alejandro Perseguer
i te pille habitació
en el seu “Mas del Poeta”.
Ara el poble és més turístic,
en visitants cada dia!

MORO              
Sí, per la valla de ganxillo
que heu posat en l’autovia.
En ves de tants postureos
de més d’algun concejal,
que miren més per la gent
i com tenen el percal.
Si dóna igual qui governe,
en ves d’aidar en diners,
se barallen per canviar-li
el nom a quatre carrers.
Siga esquerra o siga dreta,
aquí ningú posa fin
a, per exemple, les obres
de l’Institut Azorín.

CRISTIÀ              
L’Educació està calenta
i ara el seu protagonisme
té la Generalitat
en lo del plurilingüisme.
No sé si és una il·lusió
o no sé si una cagà,
però diuen que els xiquets
ixiran parlant inglés,
el castellà i valencià.
Que si és una imposició…,
que és millor que lo que havia…,
aquí cada uno ho ven
en la seua ideologia.

MORO             
u no t’ho prengues a broma…
com se tinga que aplicar,
ja vorem com escrivim
esta Ambaixà en Valencià…

CRISTIÀ              
Diria “moro arrogante”
pa’ dir-te moro atontat! 

MORO              
I en ves de dir “per Al·là!”,
jo diria “Oh, my god!”
Aquí tots, en els idiomes,
fan més por que una piranya…
CRISTIÀ            
Faltava la Marta Sánchez,
en lletra a l’himno d’Espanya!

MORO               
Mare, quanta polseguera…
vos faltaven les pensions:
mobilitzar als jubilats
per tocar-los els collons?

CRISTIÀ             
Quines manifestacions,
com les de l’època dura!
Si s’arrimava la poli,
amostraven el garrot
i també la dentaüra!

MORO               
Ara fages lo que fages,
sempre ha hi algú que protesta…
Per què no canviem de “tercio”
i parlamentem de Festa?

CRISTIÀ             
En serio, parlem de Festa?
Pos no sé què dir-te jo…
Te’n vas de la polseguera
pa’ clavar-te en el marró!
Per on vols que comencem?
Per els lios de la Unió,
la reforma d’Estatuts
o el canvi d’ambaixaó???

MORO               
Començaré en el cartel,
perquè cualquiera s’espanta…
Haveu posat als Vascons
com a Alaska en els huitanta!

CRISTIÀ            
Escolta, aquí per lo menos,
ha hi originalitat.
Si no, mira als cagalderos,
de tres cartels que presenten
dos els havien plagiat.
Moro, mal acomencem,
si vens com un incendiari…
me recordes a un flamenco
de socio compromisari!

MORO              
Però què passa en la Unió, 
que vos pega un patatús?
Les Assamblees pareixen
com el “Sálvame Delux”!

CRISTIÀ              
Tots volem tenir raó,
la gent està feta un coet.
I ja saps com és Mateo,
que no pot estar-se quiet!
I són moltes les propostes
que no tenen desperdicio!

MORO              
No voldran fer com en Elda,
que celebren San Patricio?
Allí tots vestits de verd,
ja me contaràs el show!

CRISTIÀ              
Segur que estaves allí
en gorro de moro nou!

MORO              
Jo sí que estic hasta el gorro
del canvi d’ambaixaó,
tant que saben tots de Festa
i al final pa’ dir que no???
Que si uno tindrà un boato,
l’altre en la capitania…
deixeu les coses a mitges
de lo que la gent volia!

CRISTIÀ              
No vages ara de listo,
que aquí estem farts de sabuts!

MORO             
Lo que heu de fer d’una volta 
és arreglar els Estatuts!
Tanta assamblea i reunió
que el festero s’enfurrunya. 
Ni que astò fóra canviar
l’Estatut de Catalunya!
Tantes idees en marxa,
tant pensament, tant de plan,
quan tenim altres problemes,
la pólvora, per exemple,
damunt la taula cremant!

CRISTIÀ              
Tu tranquil·lo, Taliban,
no tens de que preocupar-te:
l’any que ve les cantimplores
com les vendran precintaes,
ja no podràs immolar-te.

MORO                 
I més coses en la Festa
que ara podem millorar.
Lo únic que mos preocupa,
aunque diga el consistorio
que “mesura el teu consumo”
i que “no hagas el ridícul”,
és beure hasta rebentar. 

Juan Pedro Verdú Rico
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Jo a voltes crec que pensem
que som el melic del món
perquè fem tratges bonicos
d’Alberto, de Pedro Luis,
Pilar, Víctor, Gedeón…
Però quants desaguisats
ha hi en la U.F. i en la UNDEF,
poseu les mans en la massa
com fan els de “Masterchef”.
Seguiu creent-vos millors,
com no canvieu el guió,
quan vinga la bascollà,
va a quedar-se-vos la cara
d’emoticono ploró!

CRISTIÀ             
Eh, ni punyetero cas!
Tu sí que eres un ploró!!!:
si mos han donat un premi
per ser d’Interés Turístic
hasta en la Diputació.

MORO              
Entre la Unió i els polítics,
viviu en una burbuja.
I els únics que, de moment,
estan fent algo pel poble
són la gent de Kaskaruja!

CRISTIÀ            
Si estan aquí! Com se nota
que vols camelar-te al Virdu
i estàs fent-li la pilota!

MORO             
Per mi, que governen ellos.
Ni l’Ajuntament, ni tu.
Són els únics que en Petrer
apliquen sentit comú.
Vos carregareu el poble,
fa molts anys que estic patint.
Que aquí, en octubre, Carasses!
Què és això de Halloween???
Vinga costums forasteres
que a Petrer li fan molt mal.
Una pena no menjar-me
la mona en l’arenal.
Som poble de fassegura,
de gaspatxo, gatxamiga,
d’arròs en caragolet,
de falles pa’ quirdar als reis,
de dolçaina i tabalet.
De tradicions centenàries,
som de Nanos i Gegants,
de la Mari Déu, del Cristo
i dels Moros i Cristians!

CRISTIÀ             
No vas a fer-me plorar
i no m’emociones res.
Tanta tradició de poble
pues ahí tens a Kaskaruja 
preparant l’”Oktoberfest”!

MORO              
Tu veus lo que jo te dic?
I quin tio més palissa.

En un déspota com tu,
qualquiera s’independitza…

CRISTIÀ            
Intenta-ho, que això serà
delite de rebel·lió
i quan menos t’ho esperes
te caurà un bon xaparró!

MORO                
He sentit jo “xaparró”?
Pues me fugue en furgoneta,
igual que les abanderaes
en el dia del Pregó!
Va ser bona solució,
millor que lo que temia,
però m’has de reconéixer
que pareixien 20 ties
anant-se’n de “despedia”.

CRISTIÀ            
M’estàs tocant la moral
i ja me dones tiríssia.
Anem a acabar pitjor
que la Reina i la Letizia!

MORO             
En fer-te cualquier brometa,
te poses com una moto.
Si en mi no tindràs problemes
de que me pose davant
pa’ poder fer-te la foto!
Entre Urdangarín, Froilán,
Juan Car, Corina, … jo flipe!
Ni Letizia, ni Sofia,
llàstima me fa Felipe!

CRISTIÀ              
Injuries a la Corona?
Tu no saps a què t’enfrentes!
Molt de cuidao en lo que dius,
perquè si eres mut, rebentes!

MORO             
Te creus que vas assustar-me?
Cristià, a mi no me calentes…
Que jo he estudiat un màster
en la Cristina Cifuentes!!!
Si tu no tens formació,
perquè eres un bacorero,
te recomane que vages
a la “Juan Carlos I”.
T’assegure que en dos mesos
habràs conseguit el títul.
I no se riuran de tu,
perquè estàs fent el ridícul!!!

CRISTIÀ           
Sabràs tu els títuls que tinc
i el Currículum Vitae…

MORO               
L’únic títul que valdria
pa’ que no mos cobren més
per la música festera
és president de la SGAE.

CRISTIÀ            
M’has deixat sense saliva
i també sense paciència!

MORO               
Ni votos ni referéndums.
Visca la REMOFEPÉ!
Declare la indepèndencia!!! 

CRISTIÀ              
Adelante antidisturbios,
Banda del Pati, Enchufats,
contra eixe ser inerte!!!

MORO                
Porta també a la Legió
i de paso que me canten 
“soy el novio de la muerte”!

CRISTIÀ             
Ja pots crusar la frontera!
Ningú te lliurarà d’esta!!!

MORO                
Cuidaet en lo que fas,
que prompte te fan la foto
els tres alcaldes de Festa!
Aparca la mala llet
i a vore si te m’animes,
perquè a part dels que tu tens,
aquí tenim als Vascons
les Saadies i Menines!
Anem tots a un cuartelillo
i fem una bacanal,
aunque aparega la poli
dient que hem violentat
la norma municipal.
Que mos sancionen si volen,
que estarem de pingoneo
i feu la multa al meu nom:
Vicente Escolano Mateo.

SENTINELLA         
Les Festes són alegria,
són passió d’esta existència,
però també són respete,
tolerància i convivència. 
Gent festera i no festera
teniu clara esta qüestió:
som iguals i som persones
i si diu que “NO, és NO”!

CRISTIÀ            
Un altre any, moltes gràcies
per voler-mos escoltar!
Visca el Patró Bonifaci
i l’Ambaixà en Valencià!!!

Abraham de La Rosa López


