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Bon dia a tothom. 

Ja torno a ser aquí. 

El personatge més pocasolta 

Un cop més us he vingut a dir 

Que per Carnaval  

Tot i tot s’hi val. 

 

Mestres i alumnes del Pau Vila 

per donar-vos alegria a la vida, 

us faig saber que ja estic preparat 

en aquest hivern tan escalfat 

 

Uns dies de festa inversa 

serviran per fer la gresca 

de la setmana esbojarrada 

tal com la tradició mana. 

 

Com que treballeu els jocs 

joguines i entreteniments 

ja podeu dissenyar 

i pensar els vostres complements. 

 

Atenció al què diré, 

qui no ho faci … fora ! al carrer. 

 

Els de P3 A saltaran com granotes 

disfressats de pilotes. 

 

Els de P3 B com que volen anar al cel 

que es disfressin d’estels. 

 

 

Els de P4 A veuràs com bufen… 

aniran tots de  baldufes 

 

Els de P4 B que tirin milles 

aniran vestits de bitlles. 

 

Els de P5 A com que no volen ser guitarristes 

que es disfressin de futbolistes. 

 

P5B  feu el favor de deixar el mòbil 

i disfresseu-vos de playmobil 

 

Ep, els de 1rA, sí, en format cúbic  

i de colors, vestits de cub de rúbic.  

 

Els de 1r B m’ho posen dificiling, 

però sóc tossut, i sé que sereu zomlings 

 

2n A, com deia Miguel de Unamuno 

disfresseu-vos del joc de l’ uno 

 



2n B i 4t B si no voleu anar al talego 

disfresseu-vos de peces de Lego. 

 

3r A com a bons pauvilians 

objectiu: matar el rei 

jugant a  escacs 

 

3r B Feu d’especuladors 

i jugant al  monopoly  

arruïnareu a tots el món. 

 

4t A deixeu la flauta a la musicaula  

i vestiu-vos de tennis taula 

 

Per als de 5è A dictamino 

que la vostra disfressa serà de “domino”. 

  

I grup de 5è B, si us plau deixeu-me en pau, 

aneu de parxís i tireu el dau. 

 

6è A, teniu avantatge, aposteu 

que vestits de pòquer, la partida  

segur que guanyareu. 

 

6b quina crisi d’identitat 

de qui és qui anireu disfressats. 

 

I ara us diré 

què heu de fer 

els dies de la setmana que ve. 

 

Comença la setmana esbojarrada,  

el dilluns, amb la cara pintada. 

 

El Martes como salgaís de la cama 

venid a la escuela . No os quitéis el pijama.  

 

I dimecres ja cal que vingueu ben mudats, 

vestits de gala molt i molt elegants 

 

I dijous gras, apart de la truita i la botifarra d’ou  

porteu un bon pentinat o el cabell pintat. 

 

 

I divendres al matí 

la disfressa haureu de lluir, 

primer al pati de l’escola  

amb la mà direu tots hola. 

 

Agafarem el gegantó Pau Vila  

i amb música farem un cercavila, 

anirem pels carres de Parets  

i ens veuran els nostres parents.  

 

Ja veureu quina gresca, 

estarem tot el dia de festa !! 

 

VISCA EL CARNESTOLTES !! 

 


