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Per Sant Jordi bons calerons 

és deuen tocar, 

i bon negoci es deu muntar, 

perquè tothom hi vol anar. 

- 

Molta gent i poc espai, 

perquè algun sense muntar 

ha hagut de marxar, 

alguna solució hem de trobar. 

- 

Pels voltants de l´estiu, 

bon sidral es va muntar, 

l´alcalde bona la "liar", 

perquè els turistes no van arribar. 

Si aquest any ho vols arreglar, 

amb bona propaganda tel´s has de gastar. 

- 

Les vaquilles de la riera, 

hauran de marxar, 

un salvavides hauran de comprar, 

al mar hauran d´anar. 

Què faran cucanyes i vaquilles alhora?. 



- 

Tots nacionalistes volen ser, 

però de la festa de l´11 de Setembre, 

no s´en sent parlar gens, 

cullerada no deixen posar, 

ni mengen ni deixen menjar. 

- 

Pel desembre una festa es va muntar, 

la Pubilla es va buscar, 

ells tots sols un embolic van muntar, 

i bé la van pifiar, 

ja que les pubilles sense bons regals es van quedar, 

i amb un ramet de flors a casa seva se´n van anar. 

- 

I després de ser tan demanat, 

el setembre han inaugurat, 

el col.legi ben maco ens han deixat, 

però la placa no ens han posat, 

i un dinar ens han estafat, 

perquè en Pujolet no ha arribat. 

- 

Per l´Octubre bones pluges han caigut, 

ningú no n´ha sortit perjudicat, 

marges i rieres nets estan. 

A la Brigada cal felicitar, 



i "monos" i guants, 

els hem de comprar. 

- 

Des de l´Ajuntament a l´envelat, 

els Reis han passat, 

amb fred i pluja, 

tot el recorregut han anat fent, 

potser unes carrosses amb "capota", 

els han de posar. 

Senyor alcalde, gasti-se’ls, 

o se li refredarà. 

- 

Per Tots Sants, nintxos i flors ben macos posem, 

i la resta de l´any a penes ens hi acostem. 

- 

Els de l´Ajuntament, 

tan pobres estan, 

que fins hi tot l´arròs ens han fet pagar. 

- 

Moltes dones de Roses, 

al sexy show de Barna van, 

no sigueu tímides i demaneu un espectacle, 

al marit o al xicot, 

i més barat us surtirà. 

- 



A l´estiu gaudirem de bones festes culturals, 

havaneres i sardanes, 

a les platges unes, a les places altres, 

i sempre al mateix lloc. 

És que no hi més places i platges a Roses?. 

- 

I a vosaltres, marits, 

us he d´aplaudir; 

de molta paciéncia gaudiu, 

per tots aquests dies que, 

sense dona us heu de quedar; 

rentar plats, fer el sopar i fer dormir la mainada, 

unes bones difresses us fan. 

- 

Als restaurants de Roses heu d´anar, 

si voleu ben menjar, 

i la panxa emplenar, 

bona cartera heu de portar, 

sense bitllets no hi podeu entrar, 

perquè, si barat voleu menjar, 

Escrancs, Krokers i Winpi 

també hi ha. 

- 

La façana davantera de la Ciutadella, 

una altra "totxada" ens volen muntar, 



fins i tot l´alcalde, 

fotos i models de les seves vacances, 

ens va ensenyar, 

Senyor alcalde, li fan rebaixa?. 

D´aqui a poc el Castell de la Trinitat 

d´acer i alumíni ens recontruirà. 

Si li plau, més totxos no !. 

- 

Botiguers de Roses, 

temps millors vindran, 

i bon calaix tindreu. 

Si les vendes a l' estiu 

no les heu fet, 

a la Fira Rebaixa de la pla\a de Frederic Rahola al febrer, 

ja les acabareu de fer. 

- 

D' enfilada en enfilada, 

de lluentor en lluentor, 

la cosidora amy darrere any, 

el Carnaval reviu, 

del patr'o a la roba, 

de la roba al vestit, 

a la seva colla fa divertir. 

- 

Pubs i discoteques, 



poques hi ha 

alguns voldrien muntar. 

Com que l' alcalde i els regidors no hi van, 

permisos no volen donar, 

i els joves de Roses 

de nit han de marxar. 

- 

Un diumenge a futbol vaig anar. 

Tot sobtat em vaig quedar, 

boxa vaig trobar, 

l' àrbitre i els jugadors de l' Arbúsies van ben cobrar, 

perquè Mazinger Trull, 

bé els va calentar. 

- 

La Creu Roja sempre ha de demanar, 

per comprar ambulàncies i serveis que han de prestar. 

Sopes i quines han de muntar, 

d´almoines ha d´anar, 

a l´Estat espanyol ha de plorar !. 

- 

Els treballadors municipals, 

es van manifestar, 

bon sidral es va muntar, 

pancartes van aixecar, 

més volíen guanyar, 



amb aquest sou no es volíen quedar, 

Nois, noies ... i per treballar també n´aixecareu?. 

- 

El gas a Roses ens diuen que ha d´arribar, 

aquest any mateix han d´instal.lar-lo, 

a totes les llars el conectaran, 

bombones no ahurem de carregar. 

Tot plegat ja veurem com acabarà !. 

- 

Els "colmados" de Roses han hagut de tancar, 

per tanta invasió de Maxors i supermercats, 

a tots els petits bé els han fastiquejat, 

les butxaques els han buidat, 

a l´atur s´han apuntat, 

i feina hauran de trobar. 

- 

Enveja tenia el Castelloní, 

de veure el Pàramo per la tele sortí. 

El tracte que et donen a tu, 

jo el vull per a mí en Sanhei va dir. 

Noi, si vols sortir, 

bitlles i vine cap aquí. 

- 

Dels polítics hem de xerrar, 

algunes coses hem d´explicar, 



els de Convergència i Desunió, 

a la gresca van i ningú no s´assabenta de qué van. 

- 

El Senyor Vila ... com que la Visa Or, 

corre que corre aquí i allà, 

ben content està. 

Ja veurem fins a quan, 

els de Convergència li ho aguantaran. 

- 

Noi, si a l´atur estas i tota la teva vida vols solucionar ... 

fes-te gerent de Rosersa i posa´t a cantar. 

- 

Els socialistes, renovació de càrrecs deien que volien fer, 

però a la foto en Noguer i els de sempre hi surten. 

Què hi deuen buscar a la Casa Gran?. 

- 

Els d´Esquerra ecologistes s´han tornat, 

però el Colom se´ls ha escapat, 

i un PII se´ls ha "desmadrat". 

- 

Áls del GDP tu votaras, 

però amb les llistes al final ells jugaran, 

i s´ho arreglaran. 

- 

* Els del PP ... sempre de papers plens van, 



si per l´Ajuntament no són, 

per al jutjat seran. 

- 

A les municipals, els d´iniciativa res van guanyar, 

per tant res n´hem d´esmentar. 

- 

Senyors i senyores, això és el meu legat, 

i desitjo que els hagi aprofitat, 

i al que li hagi agradat que piqui de mans. 

 

 


