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LLUQUET
De noies fines i guapes

prou n’hi ha en aquest món,
però cap de tan graciosa
com la meva Isabeló!

Veient-la tan ensucrada
i amb aquest parlar tan dolç,i amb aquest parlar tan dolç,
em ve el desig de ser mosca,
per tastar tanta dolçor!

Ja poden mirar-la
i estarem d’acord

que poques se’n troben
com la Isabeló!

ROVELLÓ
Jo en tinc tanta d’alegria
que ni us ho puc explicar,
al veure aquesta parella
que tanta patxoca fa!

El que heu de fer ben de pressa
és casaés casar-vos, perquè jo
pugui venir a la boda
i atipar-me bé d’arròs!

Això de casar-se
està molt ben pensat
perquè sempre acaba
amb un bon dinar!

OBRES ALS CARRERS
A l'Espluga hem tingut obres
i uns quants carrers aixecats.

Per si no es pogués fer amb ordre
tot alhora ha hagut d’anar!

Entre tanques i rajoles
no es podia ni passar!no es podia ni passar!

I quan veies com ho feien,
venien ganes de marxar! 

Potser és que hi ha eleccions
i calers per gastar!
Per sort l’odissea 

fa poc ja es va acabar! 

PPAVELLÓ MUNICIPAL
Ja podem dir al·leluia!
Finalment ja s’ha acabat!
25 anys esperant-lo, 
el pavelló ja és realitat! 

De la pista ja no en parlo,
els experts ja opinaran!

PePerò pel que fa als accessos
sembla que se’ls han deixat! 

Si voleu patinar 
no us heu de preocupar! 
Però per arribar-hi

ben calçats heu d'anar! 

CAMP DE GESPA
Som de terra i volem gespaSom de terra i volem gespa
deien des de fa molts anys...
El futbol ho reclamava 

i ja ha portat un quants guanys!

Ara amb aquest bon terreno 
potser no sabrem  jugar
Els resultats ja ho indiquen!

Ara costa millorar!Ara costa millorar!

Com que hem esperat tant 
i som de secà...
tot i tenir gespa 

hem d'aprendre a xutar.

PASTORETS 
Si mireu a l'escenari 

tothom hi és representat! 
Hi ha forners, també polítics 
i també algun jubilat!

Si parlem de la canalla 
n’hi ha de petits i de grans,n’hi ha de petits i de grans,
hi sortim dones i homes,
els polítics i els dels bancs.

I és que això és tradició
i a l’Espluga ens fa grans!

Tenim Pastorets,
que sigui per molts anys! 

JUBILACIÓ JUBILACIÓ 
Aquí al darrere n’hi ha una 
fa poc es va jubilar! 
A la casa de la vila

han perdut un bon pilar!

Però a més, és que nosaltres
i entitat per entitat

li hem d’agrair i amb ganesli hem d’agrair i amb ganes
el temps que hi ha dedicat! 

Podem dir de tot cor: 
Felicitats Pilar!

Però aquí als Pastorets 
no et deixarem marxar!

Bon any 2019!
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LLIBERTAT
Rovelló vull proposar-te 
fer junts la vaga de fam;
Si tu ho aconsegueixes
serà una victòria gran!

Després d'aquell 1 d'octubre
no sabem què més pno sabem què més provar!
A la presó els nostres líders,
més tots els que van marxar!

Vine amb mi, tanca els ulls! 
T'ho dic de veritat! 
Canviem aquest somni
pel de la llibertat! 

AUTOVIA A27AUTOVIA A27
Gent del Camp de Tarragona
veiem que bé heu arribat.
Això que allò de la Conca
us queda a l'altre costat!

Sempre us sembla la Sibèria
no hi esteu acostumats!
TTravesseu el Coll de Lilla
i us quedeu tots congelats!

Ara el túnel farem
si això va de veritat,
tindrem Tarragona
aquí al nostre costat! 

OBRES A L'ESPLUGA
A l'Espluga quins quants mesosA l'Espluga quins quants mesos
d'obres i inauguracions.
Hem fet cent carrers alhora
perquè venen eleccions!

I amb 25 anys d'espera
el pavelló hem inaugurat

i al futbol li hem posat la gespa
i algun partit ja hem guanyat!i algun partit ja hem guanyat!

Si voleu fer esport
no us heu de preocupar!
Però per arribar-hi

ben calçats heu d'anar! 

CAQUES DE GOS
Ni ha que sembla que no entenguin

que la vorera és de tots;
Doncs hi deixen col·locada
la seva caca de gos!

Si el gos passeja pel centre
o pels caro pels carrers del Capuig,
ves què costa arreplegar-ho 
i llençar-ho al rebuig!  

Potser és més divertit
caminar a saltirons
Evitant les caques
se t’inflen els collons! 

TTABÀRNIA 
Des que de l'Alta Tabàrnia
fa uns dies van arribar

i van treure'ns tots els llaços
no ens ho sabem ni acabar!

Un poble independentista
que ara ja es pot preparar
peperquè els de Ciudadanos
ja saben a qui votar!

Es presenta amb la FIC!
Aquí fa de pastor!
Diu que és apolític...

Però a mi això em fot pudor! 

ELECCIONS
Ja ho veieu doncs qui ho diriaJa ho veieu doncs qui ho diria
perquè venen eleccions!
I això que al nostre alcalde
se li acaben els marrons!

Després de pactar amb l'Antonio
marxa escopetejat!

El seu substitut tremola...
no té no té res assegurat!

Veurem si aquell de Som
ara pot governar...
Sabem poca cosa:

només que sap bordar! 
 

EL CONTE
Del conte que ens deia l'àvia
ja ens en podem oblidar! 
Ara al conte de la Musca
ens hi han volgut dibuixar. 

Dibuixos del Joan Vizcarra
i un text del David Ortín i un text del David Ortín 
es ven a tot Catalunya

i val 9, 95! 

Hi hem sortit retratats!
macos naltres dos
Però el Jeremies

és el del nas més gros! 

A LA TELEA LA TELE
Per si no érem prou famosos
Ara també ho seré jo!

(a Lluquet) Com es nota la influència
que tens a televisió!

Ho has omplert tot bé de càmeres 
que tot ho gravaran

els Pastoels Pastorets de l'Espluga
a la tele s'emetran!  

 Gràcies doncs a tothom!
I als patrocinadors!
I també un saludo
als telespectadors! 

EL MOSSÈN
L’any passat era al Pessebre
i aquest any als Pastorets
I quin paper representa:
doncs ens fa de Sant Josep!

És el mossèn de l’Espluga,
del Brasil ens ha arribatdel Brasil ens ha arribat
ve als assajos i diu missa
i tot ho fa de bon grat! 

Deu ser el primer cop!
Mai havia passat!

que el mossèn del poble
en surti ben parat! 

COMICOMIAT
I ara sí volem cantar-vos
el nostre últim cuplet!
Avui deixem l'escenari 
com a Rovelló i Lluquet!

Ens hem fet grans, què et pensaves?
Que ser vailet no és etern!
Ara hauAra haurem d'obrir un càsting
tant al cel com a l'infern! 

Prò el més bonic de tot
és el nostre llegat! 
Les dos pastoretes

que al món hem portat! 


