
 

 

 

 

 

Antes de empezar, 

en castellano no voy a hablar,  

sí, me voy a mofar, 

ni el 25% voy a acatar. 

 

Un carnestoltes jove us ha tocat,  

i no faré pas bondat, 

les pells fines ja podeu marxar, 

que a totes us faré enfadar. 

 

Aquest any he fet el que he pogut,  

i aquí va el meu contingut. 

 

Un fet històric ha ocorregut, 

i a les espluguines us ha fotut, 

sense carnaval us vau quedar, 

i a mi no em vau plorar. 

 

L’Ajuntament molta cultura ha portat,  

però no a tothom ha agradat, 

moltes paraules com a oposició,  

i després no han passat a l’acció. 

 

Sense aigua us heu quedat, 

el toc de queda, fins i tot, a la dutxa s’ha 

instaurat,  

els dipòsits s’han buidat, 

i l’aigua de l’Ebre no ha arribat. 

 

Poc se’n parla de què el poble veí han vingut 

a gravar, 

una espècie de batalla monumental, 

i les vostres pedres virtuals, 

ni al tac 12 les he trobat. 

 

Vigileu si una festa voleu organitzar,  

que no hi hagi cadires ni taules per muntar, 

que a la brigada un mal de cap els hi podreu 

donar, 

i la baixa voldran agafar. 

 

Si et trobes malament,  

millor que remeis naturals vagis fent,  

perquè al CAP de l’Espluga no t’atendran, 

ni que estiguis sagnant.  

 

 

 

 

 

La bona nova ha arribat,  

i els pastorets de l’Espluga s’han renovat, 

gràcies a uns minyons ben eixerits i una gran 

professional, 

el canvi no m’ha passat per alt. 

 

Tot i que, potser no l’hauràs ni notat, 

perquè a gran velocitat han anat, 

de roncs no se n'han sentit, 

i ben fort heu aplaudit. 

 

La festa a l’Espluga molt variada és,  

tot i que, segur que no hi tindràs accés, 

si una bona farra et vols muntar,  

ves-hi que ni el beure t’hi hauràs de portar. 

 

La hipocresia molt present està, 

ja que de raves molt se’n sent a parlar, 

molta crítica a les joves d’avui en dia, 

i, fins i tot, en Lluquet en presumia. 

 

Si una cosa podeu criticar del jovent, 

és que les ovelles esgarriades no s’estan 

fent,  

promeses i il·lusions us estan venent, 

i com la república, al minut, van 

desapareixent. 

 

L’Auvënguen a noves joves es va obrir, 

i la Covid també hi va poder accedir, 

tancades a casa ho vau maleir, 

però, sort que d’una Jam Session vau poder 

gaudir. 

 

La magnitud del desastre, fins i tot, al Cau va 

arribar, 

que sense personal es van quedar, 

la plaça de l'Església buida va estar, 

ja que si no hi són els del Cau, ningú hi va. 

 

Diuen que els amos del Casal se’n van,  

potser de rumors s’està tractant, 

però a veure si amb sort al final, 

un sopar sense reserva podeu acabar 

tastant.  

 

 

 

 

 

Aquest any la llar de jubilats s’ha ampliat, 

i els croissants sense canvi s’han quedat, 

tres i quatre que en fan vint, 

amb molt d’afecte t’escrivim. 

 

Diuen que el Xenon ara és un gimnàs, 

ja que, a boxa cada dissabte entrenaràs, 

si un bon espectacle vols veure,  

emporta’t crispetes i a la vorera si hi ha lloc 

asseu-te. 

 

Es busca el nen perdut, 

àlies “el niño” 

aneu tocant les butxaques de la gent, 

a veure si entre nosaltres hi serà present. 

 

De l'elit de carnaval algunes n’han faltat, 

hi aquest fet l’he notat. 

Males paraules no han volat 

i els premis us he donat. 

 

Vigileu a l’hora de donar diners a la comissió, 

que tenen forats a les butxaques del pantaló, 

no agafeu trucades de desconeguts, 

sigueu més astuts.  

 

Un carro robat i dos cartons, 

quasi que crema tots els balcons, 

sort que l’ADF està a tots els racons, 

i us van salvar les provisions.  

 

El dj amb contracte indefinit està,  

i amb els meus súbdits vull parlar, 

potser hauríeu d’innovar, 

i de música canviar. 

 

Si un Cacaolat voleu tastar, 

al carnaval infantil heu d’anar, 

per fer un bon berenar, 

amb paciència el cassó haureu de remenar. 

 

I per acabar, si avorrides esteu, 

de fer safareig no en sabeu, 

i sentir alguna crítica més voleu, 

entreu a “no ets de l’espluga si no”, 

i de tot i més us assabentareu. 


