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Benvolguts súbdits rosincs, 

benvolgudes súbdites rosinques. 

- 

Ja torna a ser dilluns 

i un any més m´heu cremat. 

Ara que viatjo amb els difunts 

us llegiran el meu llegat. 

- 

Canvis profunds s´han produït 

al sector de l’hostaleria. 

Locals de dia i de nit 

han canviat de fisonomia. 

- 

El Poke te Crek 

poc que el reconec. 

El que era el Breograd 

Sperpentik s´ha tornat. 

- 

El Picasso ha tancat 

per manca de personal. 

Demano que sigui considerat 

Patrimoni Històric Local. 



- 

Perquè el ressusciteu 

us dono adobs de primera. 

L´arbre viu veureu 

abans de la primavera. 

- 

La Sirena canvia d´amo 

i espero que no d´esperit. 

A la Clarita i al Sireno 

sempre els hi estaré agraït. 

- 

S´instal.la en Sergi Arola 

a tocar la Perola. 

Problemes d´obres hi ha !. 

El propietari m´ho pot explicar ?. 

- 

Als veïns de la zona 

concedeixo sacs de paciència. 

No és cap broma 

que no hi havia llicència. 

- 

Els tortells de Nadal 

enguany han sortit petits. 

Menys caixa descomunal 

i més pasta a dins. 



- 

Molts han posat el crit al cel 

veient el cartell de Carnaval. 

Entre tanta cuixa i pèl 

s´explica l´escalfament global. 

- 

La Comissió no el tria, 

i aclarir-ho jo volia. 

És una cosa que ve de dalt, 

mare de Déu quin sidral !. 

- 

Orgullós he d´estar 

de crear alguna tangana. 

Quin duel més espectacular 

entre en Paquito i la Casamijana. 

- 

El regidor va dir ben clar 

que per poder opinar, 

de Roses s´ha de ser 

provocant el gran merder. 

- 

Com es nota que ja són aquí 

les desitjades ereccions ... eleccions. 

Canvis tàctics s´han produït 

en algunes formacions. 



- 

Convergència en Guitart jubila 

i en Masblanch el rellevà. 

El nou regidor de la Vila, 

vídeos i DVDs us regalarà. 

- 

En Vicente d´Esports diu adéu 

per en Carles Pàramo i Barberà. 

Entra així l´hereu 

i la dinastia continuarà. 

- 

El Pillo tot valent 

em va fer passar una bona estona, 

quant davant l´Ajuntament 

s´estirà a la tumbona. 

- 

Li concedeixo una hamaca 

per denunciar les injustícies. 

Serà la més maca 

i sortirà al Telenotícies. 

- 

Algú emprenyat amb l´alcalde 

el vidre de l´auto li ha trencat. 

Ja que és un home notable 

li dono un carro blindat. 



- 

El sombòdrom s´ha suspès 

per manca d´interès. 

Empordà Televisió, 

és queda sense programació !. 

- 

En Josep Ma de la Cala 

combina l´escriptura i el pebre. 

Quants records a la Sala 

a Carnaval en blanc i negre. 

- 

Estic ple d´alegria 

perquè afineu bé la veu. 

Els millors de Cantamanía 

tenen un passi al Liceu. 

- 

Als del Grup de Teatre 

els hi estiro les orelles. 

No es disfressen ni quatre 

perquè tenen les cames velles. 

- 

Que tinguin feliç aniversari 

pels 25 anys dalt l´escenari. 

Així com els del GEN 

i el seu nou president. 



- 

El Pòsit de Pescadors 

també estan d´eleccions. 

Els calen més compradors 

i aturar les importacions. 

- 

Obriu bé les parpelles 

n´hi ha que especulen sense parar. 

Us emplenen d´hipoteques 

i amb diner negre us fan pagar. 

- 

Per construir al Puig Rom 

sempre cal un bon fonament. 

Sinó les piscines cauen a plom. 

Que en Sinyol ho tingui present !. 

- 

Si parlem de piscines 

ara toca la municipal. 

Té molts banyistes 

i una gestió excepcional. 

- 

L´afer entre la professora 

i el Senyor Pere Juanola, 

m´ha dit una senyora 

que podria ser una titola. 



- 

Als caçadors faig una crida 

perquè els senglars us ataquen. 

Arriben fins a Santa Margarita 

i els conductors s´espanten. 

- 

Aparcar a Roses 

comença a ser un calvari. 

Us tanquen les places 

i no hi ha pàrking subterrani. 

- 

A l´església parroquial 

li regalo una cosa que l´honora: 

Un nou rellotge digital, 

que ja toca anar a l´hora. 

- 

El Mercat Municipal 

necessita reformes urgents. 

Els lavabos estan fatal 

i això emprenya els clients. 

- 

Com es feia temps enrera 

us diré sense cap d´any, 

que en Reha i la Rosita Caldera 

són la parella de l´any !. 



- 

Un petó pel seu servei 

a en Silva el nou rei. 

Ha estat dels Carnestoltes, 

més divertits i poca-soltes. 

- 

L´arrossada necessito 

abans de ser cremat. 

Pren nota Paquito, 

aquesta és la meva volunat. 

- 

Si algú s´ha d´emprenyar 

a mi no em sap cap greu. 

Als disfressats va dedicat 

i per ells aplaudireu. 

- 

I fins aquí el meu Testament 

escrit en llengua poc parlada. 

Ens retrobem l´any vinent 

a l´envelat i a la passada. 

- 

Fins l´any que ve !. 

 


