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Bona nit llacunencs i llacunenques!! 
Vaig una mica col·locat  
perquè m'he fotut un cacaolat! 
Aquesta xocolata és de la bona 
i em farà fer algun rodolí  
que sortirà fins i tot Cal Bartrolí! 
Enguany no puc ser molt amable 
perquè sou una colla lamentable! 
A aquest poble li falta emoció. 
Sinó, jo a qui li toco el crostó? 
Falta algun eixelebrat  
i no tant arreplegat! 
Us falta algun xute de cacao 
que volem més colocao. 
Només em queda una calada,  
i això ja comença a pujar 
així que ja podem engegar!! 
 
Després de quatre anys rascant-se els collons, 
ara toca moure's que s'acosten eleccions. 
Com ja vam predir l'any passat 
ara a corre-cuita a deixar-ho tot ben maquillat. 
Però no cal que us hi mateu 
que ara al maig hi tornareu. 
Llacunencs!!! Ja us vam avisar 
que us havíeu de mobilitzar. 
Després al bar tots us queixareu 
però aquí no hi ha ningú que es posi en peu. 
 
Després de la inundació de l'any passat 
ara els dipòsits heu vallat. 
Perquè heu sigut tan cabrons??? 
Ens heu deixat sense lloc per fer servir els condons!! 
 
I parlant d'aigua estancada 
m'han dit que a la piscina hi ha una cascada. 
Molt mojito i molta festeta 
però aquí no hi ha ningú que tanqui l'aixeta. 
I tot això qui ho haurà de pagar??? 
Els veïns a base de treballar??? 
(PARERA «FILL DE FRUITAAA»!!!) 
 
En una cosa si que ens vau fer cas, 
tot i que ho vau fer a mig gas. 
El carrer de ca l'Americano vau asfaltar 
i sense autos de xoc ens vau deixar. 
Parera, desgraciat!! 
Ets tot un il·luminat. 

Mira que hi ha mesos a l'any 
que ho has de fer a l'agost, capsigrany!!! 
(LLASSOOOOOOOO!!!) 
 
I és que aquests de l'ajuntament 
fan les coses sense cap mirament. 
Per a les obres del CELL han contractat 
una constructora de fora el poblat. 
A sobre ens heu deixat sense punt d'informació, 
a veure si els guiris es perdran per la Plaça Major. 
 
Balcells!! Que vols muntar un mercadillo? 
És que estas fet un bon gitanillo. 
Aquella nau t'està a punt d'explotar, 
al final el Diògenes se't menjarà. 
Sort que t'has fet una bona valla 
per posar-hi encara més ferralla. 
 
Regidors on sou? 
És que tot us la suda un ou? 
Com voleu que el poble vagi bé? 
Si ningú assumeix el seu paper? 
A dos mesos de les eleccions 
i encara no sabem les vostres funcions. 
Espavileu una miqueta 
que la feina no es fa soleta. 
 
BUTA XIIIIIC!!! 
Estàs fet un bon pregoner, 
però el DNI t'hauries d'anar a fer. 
Amb què volies anar a votar, 
si no se't podia identificar?? 
La independència te la passes pel cul 
en realitat ets un convergent ocult. 
Cada any la mateixa història 
vas donant moltes lliçons 
i no t'hem vist 
a cap de les mobilitzacions! 
El Parera t'ha entabanat 
per fer un nou mandat? 
(BUTA BUTIFLEEEEER!!!) 
 
DJ GEI SI!!! SI SI!!! 
No et pensis que amb la bachata 
et  fotràs una niñata. 
Deixa el reggeaton 
que et vindrà algun maricon!!!!! 
OH YEAH!! MADAFAKA!! 
 
Per Festa Major vaig tenir un deja vú 

no sabia si era cap d'any o el 2001. 
Del funky a la rumba 
i del reggeaton al xumba-xumba. 
No us estem demanat res extraordinari 
només que sortiu de lo ordinari. 
 
Aquest any si que ho heu petat 
portant lo millor del mercat!  
Amb Strombers us vau estirar  
i una allau humana es va provocar!! 
La Diana s’estava emocionant 
i de morros a terra va acabar picant!  
Vas veure que el Marc treia un bitllet 
i t'hi vas llençar de cap a canvi d'un polvet. 
Ai no, d'un petonet! 
 
Em pensava que la cosa quedaria aquí 
però la festa va seguir tot el matí. 
La Rosa amb tant de jovent 
va mullar fins el sostén. 
Va quedar captivada per la txaranga 
semblava que s'havia fotut burundanga. 
 
Sort en teníem del Massagué 
que posava ordre en aquell galliner. 
Tot i que el seu ajudant   
És un gran comediant!  
El fill de la Rovireta tot el dia amagat 
i ara hem descobert que és un bon estrellat. 
Després del Bages amb la primera intervenció 
ha arribat la segona aparició. 
La xati a Telecinco volies recuperar 
i un munt d'amics de cop et vas trobar. 
No sé perquè del grup vas marxar 
si només et volíem abraçar. 
Et vam rebre amb molta fal·lera 
i al veure'ns et va agafar la cagal·lera. 
Perquè El Millor De Cada Casa és una perdició 
no se'n salva ni l'administrador. 
Va començar com un grup de jovent 
però poc a poc la Imserso s'hi va fotent. 
 
Rosa, diminuto, deixeu en pau El Foraster 
que com vingui ens fotrem en un bon merder 
Perquè voleu portar la televisió??? 
Si ens fotran a tots a la presó!!!! 
 
I és que en el món de la comunicació 
tenim molts pallassos als que fer menció. 
Ràdio Llacuna entra a les ones 

i ja ha ofès a algunes persones. 
Del Meteollac es van plagiar 
i a l'Abel vau fer enfadar. 
Sort que de cançons en teniu una llista 
perquè ni puta idea de fer de periodista. 
Encara no sabem qui sou aquest personal 
volem, si us plau, una presentació oficial. 
Corren rumors que sou uns masovers 
però amb la ràdio no fotreu calers. 
 
DIMINUTOOOOOO!!!  
Vas començar com un aficionat 
i al final t'has ben enredat. 
A TV3 ja ets tot una eminència 
fins que el Tomàs Molina perdi la paciència. 
De machito nudista vas sortir 
i encara sento els crits des d'aquí. 
Algun dia et fotrà una llevantada 
que t'enviarà a la Censada. 
És que tantes dones et deixen xupat 
més val que t'amaguis a un descampat. 
Ja sabem perquè no surts volant 
a un plom ets lo més semblant. 
 
Sinó al niño payés també li podeu preguntar 
que Equipo de Investigación el va voler enredar. 
Et van posar entre l'espasa i la paret 
i per collons vas haver de fer el paperet. 
Fins i tot a l'Àfrica van anar a gravar 
i com a mafiosos us van deixar. 
Diuen que unes terres vau expropiar 
però ni amb la càmera oculta es va demostrar. 
Sort en teniu dels vostres advocats 
que de moment de totes en sortiu ben parats. 
 
En aquest poble estem ben aturats! 
Si no repassem les entitats! 
Les majorettes van tant curtetes 
que se’ls hi veu el color de les calcetes! 
Què són aquests vestits tant atrevits? 
Tot això és molt descarat! 
No cal que l’Eva faci l’espagat! 
Les nenes tenien com a monitores 
a unes grans dictadores. 
Les vau espantar tant 
que quasi totes han acabat plegant. 
 
I a La Banda què us ha passat?  
Que diuen que us heu separat!! 
Tants anys anant a Sant Medir  



que ja heu perdut el vostre destí! 
El que heu de fer és tocar les vostres cançons, 
en comptes de bufar-vos com a cabrons! 
 
Aquest any tenim l'Andreu i la Maria enfadats 
perquè els hi han fet uns duplicats. 
Jubilació anticipada 
per blanquejar la pasta guanyada. 
I què fareu amb els gegants vells? 
Fer-los servir de farcells? 
De mula els podeu utilitzar 
pels viatges a Costa Rica poder finançar. 
 
Diaaables meeeus veniiiu aquí!!! 
Que ara us fotrem a parir!! 
Per fi hi ha hagut canvi generacional 
i és que estàveu fets una colla de carcamals!! 
Aquesta canalla van molt engrescats 
i amb quatre dies estaran cremats. 
Ara uns videos virals han llençat 
i a la festa no hi haurà ni un penjat. 
Anem a parlar d'un tio excepcional 
que li agrada el sexe anal. 
Fredi!! No els tractis de titelles! 
Que ja fa dies que xuclen mamelles! 
Comença a pensar en la jubilació 
perquè a aquest pas cada any sortiràs al pregó! 
Des que has deixat la direcció 
t'has tornat un dimoni bon minyó. 
Mira si estàs avorrit 
que el dia 1 vas voler sortir del llit!  
Deixa que innovin les noves generacions  
que de tu n’estem fins els collons!! 
Són dimonis de condició 
dels que els agrada beure del porró. 
A les puntaires només et falta entrar 
per començar-les a remenar. 
 
I el GRILL que us penseu? 
Que amb quatres festes la glòria us emportareu? 
La música hauríeu de variar, 
a l'Spotify en teniu per triar i remenar 
Tot i els quatre gats que sou  
encara munteu prou enrenou! 
 
No es pot dir el mateix 
de la resta de la gent, 
que per cap d’any volíeu deixar 
sense festa al jovent!     
Sort en vau tenir d’uns il·luminats 

que venien els cubates ben barats. 
Amb polseres i pintures de neón 
van muntar un bon follón!  
Tot allò era tan extravagant 
que fins i tot hi va venir la gent gran. 
Baker ets un tros de subnormal!! 
El pròxim cop que et queixis no entres al local!! 
Sort que la nit va acabar animada 
perquè la plaça estava ben desolada. 
Molt anunciar-ho al programa 
però allò va ser tot un drama. 
De trípode vam fer servir un contenidor 
perquè els Jódars no van sortir del menjador. 
ROOOS!! Gandul!! 
No vas tenir collons de moure el cul. 
Tots t'esperàvem amb il·lusió 
per no perdre la tradició. 
 
Les gemelites del Carrer Major 
s'han guanyat sortir al pregó. 
Entre bufandes i botifarres 
les dues es foten unes bones farres. 
Montsita, que ets una emprenedora?? 
O vols ser «Dora la Exploradora»?? 
Primer la botiga ens transformes 
i amb quatre pixapins 
amortitzes les reformes. 
Un bar al tennis i un al carrer major, 
vigila que no surti l'Ignasi pel balcó. 
A base de bars il·legals 
encara fotras quatre rals. 
 
Mònicaaaa!!!!! On vas amb aquests horaris?? 
Que ja se'ns comencen a inflar els ovaris!! 
Et creus que tens una boutique 
i no hi ha res que sigui bonic. 
Peçes cares i extravagants 
que també pots trobar als encants! 
 
Kitaaa!!! Vividor!!!! 
T'has tornat un bon borbó!!! 
No teníem pensat fer-te cap rima 
perquè ja comences a fer grima. 
Ja sabem que la gent del poble 
us importem tres pepinos. 
Potser seria hora  
de vendre el bar a uns xinos. 
Ves-t'ho pensant que no és cap tonteria 
tingues per segur que el jovent tornaria. 
Aquests si que saben què vol dir treballar, 

de dilluns a diumenge sense parar. 
(NI AGOST NI ÒSTIES!!!) 
 
Ca La Maria sembla una casa de llumetes 
només falta que les cambreres ensenyin les metes. 
L'any passat us vau aprendre bé la lliçó 
i dels quarentons heu aconseguit cridar l'atenció. 
Tots els concus teniu esverats 
però al final només aconsegueixen 
sortir ben mamats. 
I és que on posis la olla.... 
no hi posis...... 
 
I els de Cal Gallerí?? 
La mare que els va parir!!! 
Amb el menú de platets estan innovant 
però amb la imatge l'estan pifiant. 
Fa anys que arrosseguen el mateix uniforme 
i en aquest sentit haurien de fer alguna reforma. 
El Chicote haureu de trucar 
per poder-vos modernitzar. 
Potser si que s'hi menja bé, 
però amb aquests preus 
no hi entraria ni a fer el cafè. 
 
I al Tiquets per Festa Major 
van contractar un nou treballador. 
I és que per un cafè amb llet aquest paio 
ho servia tot com un rayu. 
La Romi ho té molt clar 
quina és la tècnica per estalviar. 
Poca broma amb el Tiquets, 
que hi tenim uns personatges 
que estan fets uns bons salvatges. 
Jo que estava content sense els gossos 
i ara m’hi trobo aquests talossos. 
Quatre són els magnífics 
que a totes hores van crítics. 
Aquesta escòria social 
podria muntar el seu propi carnaval. 
 
Lourdeees!! Què ha passat?? 
Et volies estalviar fer entrepans 
i se t'ha escapat tot de les mans. 
Pensàvem que la Dafne era el problema 
i ens has fotut en un bon dilema. 
Un nou fitxatge t'has marcat 
i ara si que l'has ben cagat. 
Abans l'estrella era el Big Pansa 
i ara fins i tot això em fa esgarrifança. 

Hauries d'oferir una tarifa plana, 
una tapa de regal per cada mitjana. 
 
Sort del fill de la Gabriela 
que hi posa una mica d'emoció, 
i ara es dedica 
a fer curses d'automoció. 
Diu que anava a cinquanta 
però això per enlloc s'aguanta. 
Va picar a la curva de Torrebusqueta 
perquè s'estava encenent un peta. 
Ara et toca pic i pala 
sinó el cotxe a veure qui el paga. 
No és un tema per fer broma 
però la veritat  
n'hi ha per riure una bona estona. 
 
Rufa, on volies anar amb aquest desgraciat?? 
Si cada dia estàs més demacrat!! 
Entre jerseis de llana i pantalons de pana, 
no sabem si ets un hipster o un arreplegat!!  
Amb molta fal·lera vas arrencar 
però amb aquest nom molt lluny no podies anar. 
De killos i vells se’t va omplir  
però tots teníem clar el teu destí. 
A la Pansa sempre estàs assentat  
al final et confondrem amb un armari empotrat!  
 
Ni-nis, vagos i parats del món: 
atents tots al nou James Cameron. 
Aquest del Parera deu tenir un bon dineral 
perquè només fa que contractar nou personal. 
No sabem si és una pel·lícula de ficció 
o és que en realitat en té molts al sarró. 
Només ens falta que entris a Wall Street 
per tornar-te encara més malparit. 
 
Atenció! Atenció!  
Aquest estiu va tornar l’acció! 
Els machitos del poble es van flipar  
i un campionat de futbol van organitzar!  
Van tornar aquelles nits d’estiu  
que donaven tant de caliu!  
Velles glòries i arbitres retirats 
que piten i criden com a desgraciats!  
No veieu que no teniu edat?  
Si ja us havíeu retirat amb dignitat!  
De totes formes s’ha d’aplaudir la iniciativa, 
així mantenim a la gent gran activa! 
 



Motivats pel campionat  
els pares de l’AMPA les botes s’han calçat! 
Es van apuntar amb les millors intencions  
però estan ben lluny de ser campions!  
Aneu a canviar panyals  
i deixeu-vos estar d’aquestes bacanals!! 
 
I parlant d’esports col·lectius  
a l’equip del poble estan d’allò més vius!  
Aquest any sembla que han espavilat 
però no serà per la delegada que ha arribat!  
Amb moltes ganes va començar  
però quatre dies va durar, 
perquè el Suárez del poble la va espantar. 
Anem a parlar d’aquest element 
que sempre la lia sense argument. 
Amb set partits el van sancionar 
i no va parar de plorar!  
Ja ets prou grandet per saber el que fas, 
que potser en un partit tonto, et trencaran el nas!  
(PALLASSOOOO) 
 
Les dones del poble també suen la cansalada 
i és que tenim la Noemí molt engrescada! 
De zumba quatre passos els hi vols ensenyar 
però primer de l’Ibiza hauràs de baixar!  
Que tens aquella mandra tan ferotge, 
que t’impedeix aparcar el cotxe??!! 
 
I si el ball no és lo vostre 
podeu anar al gimnàs a baixar el postre. 
Entre Eva's podreu triar 
la que més us faci suar. 
Si no munteu DIR La Llacuna 
No se us apuntarà ni una!  
 
Tenim un xocolater 
que s'ho passa d'allò més bé. 
Havies de sortir 
perquè ets l'únic que tenim aquí. 
A tu si que t'agrada la farra 
no com els que es queden 
a aguantar la barra. 
Amb l'excusa de controlar les nenes 
que ja se saben fer les trenes, 
sort en tens de Txarango 
que et fa ballar algun tango. 
I a nosaltres ens agrada la gent com tu 
i que no ens atrapi ningú. 
 

Això no s'acaba aquí. 
A seguir amb la xerinola 
i que us suquin la titola, 
que per a això l'hem preparada 
calenteta com un ou 
fins que el cos us digui prou. 
Recordeu que no és xocolata per pipar-la, 
és la que us farà escagarrinar-la. 
No deixeu de disfrutar-la 
i mengeu-ne fins a rebentar-la. 
Si de tanta us fa empatxar 
us poseu a vomitar... 
I torneu a començar! 
 
Carnestoltes el rei dels poca-soltes 
deixa aquí el seu mandat. 
Perquè comenci una nova generació 
sinó es torna a cagar al pantaló. 
Un consell us donaré 
si ho voleu fer d'allò més bé. 
Lubriqueu-vos la pastanaga 
i que us la toqui una bona marrana. 
 
Visca el Carnaval!!! 
I visca la xocolata com cal!!!! 
 
A FUMAR-LA FAMÍLIA!!! 


