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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!

MASCARETES
Aquest rotllo obligatori
de la boca i nas tapat

perquè no ens entri el virus
ni si estàs encostipat! 

 
Si us poseu la mascaSi us poseu la mascareta,
feu-ho bé de veritat!
No serveix a la barbeta
ni de barret mal posat!

 
Mentre no ens en sortim,
porteu-la, tingueu cap! 
Per veuPer veure’ns la cara
envieu un whatsapp!

CANVIS ALS PASTORETS 
Les dones protagonistes
en els nostres Pastorets.
I si pot ser més gent jove,
un relleu d’aquells ben fets!

 
TTot això de fer tants canvis
no és gens fàcil, de debò!
Esperem que us agradin!
Ja ens donareu l’opinió!

 
Però en això de cantar
no sé si hem millorat…
Per sort amb l’oPer sort amb l’orquestra
queda dissimulat!
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PARLAR ESPLUGUÍ
Rovelló no t’arrapengis!
Brillo! Que farem salat!
No te’m facis tant l’alonso,
averem si farem tard.

 
Així que agafa els Així que agafa els portantes…

Sisquere anem tirant…
Pren el fato i espavila…
A bona fe, em fas rabiar!

 
Fenya rai, ha tingut

el Crespo amb el parlar!
Del penyic al perxeDel penyic al perxe…
Mallú quin munt n’hi ha!

PROXIMITAT
No perdeu la perspectiva,
a l’Espluga estem molt bé.
Encara que ens falti aigua
per la resta ja ens va bé.

  
Si compreu a les botigues
que tenim aquí al costat,
donem vida i fem poble.
Vage! Fem proximitat!

 
Amb això no cal dir

que és la Unió de Botiguersque és la Unió de Botiguers
qui amb la seva empenta
al poble mou calers!

RAVES
I si parlem de l'Espluga
una dada important:
aquests joves caradura
munten coses fomunten coses força grans!

Entre boscos i llumetes
van fent festes per tothom.
És que les raves de l'Espluga, 
les coneix ja tot el món.

Sigueu tots més polits
deixeu-ho tot ben net!
que si ve el que si ve el munipa,
es farà el distret!

PORTA A PORTA
Lluquet, avui què hem de treure?

És el plàstic o el cartró?
Corre que ja són les onze
i sento passar el camió!

 
No és més net qui més neteja,No és més net qui més neteja,
sinó qui no embruta enlloc!
Jo soc net i ho faig com toca,
no com qui ho llença tot!

 
Tenir el poble net,
és cosa de tothom!
Siguem tots més cívicsSiguem tots més cívics
i protegim el món!

EL ROCA 
Està fort com una “Roca”,
té un perfil bastant rodó,

és nou president d’Auvënguen
i llueix cueta i tot.

Ell vigila allà al darEll vigila allà al darrere
que tot això estigui a punt.
I que puntualment funcionin
tot el so i tota la llum!

És un xic lluent i gras.
I et surt més barat
comprar-li un traje
que deixaque deixar-lo atipat!

LA LLENGUA
Quins pebrots els de “derechas”,
amb l’escola estan jugant.
Van apretant amb la llengua
i el discurs és aberrant.

 
SempSempre és la mateixa història

en contra del català!
Que no ens volen ni en pintura,
però no ens deixen marxar.

 
Si mirem amb els anys,
res no canviarà.
Feu-nos el favor:Feu-nos el favor:
independència ja!

EL GOVERN
Fa uns dies que amb l’empenta

del debat constituent,
uns quants que són de la ceba
van tornar a fer el valent.

 
PePerquè si dels que ara ens manen,
tant Esquerra, Junts o CUP
n’esperem alguna cosa…

Ja us dic jo que ens han fotut!
 

Amb l’excusa de tot
el que va passar,
ens toens tornen a vendre
per un crostó de pa!

LA LLUM
Paguem el megawatt hora
a un preu desorbitant!

Algú s’omple les butxaques
i nosaltres anar esquitxant…

  
Haurem de tornar a Judea
i encendre un bon foc.

Fer-nos llum amb les espelmes
o amb l’energia del sol!

 
Ho trobem vergonyós,
peperò no ens queixem.
Si no la fem grossa,
no ho aclarirem! 

L’AJUNTAMENT
Ai, alcalde! Que ara et toca
patir a l’Ajuntament.

Que per molt que ens ho expliquis
t’ho trobarem malament!

 
Amb les Amb les restriccions de l’aigua
i la neteja dels carrers,

us han deixat ben galdosos
contrincants, fans dels merders!

 
Fem-nos tots un favor!
Pensem en solucions! 
Menys mocs a les xarxesMenys mocs a les xarxes
i més aportacions! 

 
EL BARÇA

Marxa el Koman i ve el Xavi
però ells continuen perdent!
Quin desastre això del Barça,
es llueixen de valent!es llueixen de valent!

 
Per fer un golet al rival,
la canalla va jugant,

i per donar més empenta
torna l’Alves al Nou Camp!

 
Si vols veuSi vols veure algun gol
millor ves al Riu Sec,

almenys hi ha més ganes!
I està més a propet.

 

LA MÚSICA
dels Pastorets


