CUPLETS GUANYADORS
Primer premi:
"Cucs de soca recorcada,
becs de pioc i llamps d'infern"
són renecs de gran volada
que provenen de l'avern.
"Rocs partits, closques de coco
becs de lloca esmicolats",
jo, sentint-los em sufoco
perquè els veig molt enfadats.
Només demanàvem:
l'Estat Català,
només aspiràvem
poder-ho votar.
Autor: Antonino Mestres (Calaf)

Segon premi:

Tercer premi:

Catalunya és una terra
que ha acollit sempre a tothom
àrabs, russos i andalusos
I d’altra gent d’arreu del món.
I a l’escola amb paciència
els mestres han ensenyat
que els nens estimin la llengua
del nou lloc on ara estan.

Aquí dalt, a l’escenari
Som cinquanta actors o més
però el que és extraordinari
és que hi ha molts més papers.
Modistes, llums, so, tramoies,
maquillatge, regidors,
utillatge, pirotècnia
i l’equip de direcció.

Ministres, franquistes,
que ens voleu espanyolitzar
diguem-los amb veu ferma:
L’escola en català!

Tots són al darrera,
no els esteu veient,
fem, doncs, amb fal·lera,
un fort aplaudiment!

Autora: Marta Riba García (Igualada)

Autor: Francesc Rocamora (Sabadell)

CUPLETS CANTATS FORA DE CONCURS:
Cuplet 1:

Cuplet 2:

La cultura catalana
–gran tresor immaterial–
que la UNESCO ens assenyala
conrear-la sempre cal.

El primer dia d’octubre
us convidem a Palau
en un ambient molt salubre.
Acudiu-hi, si us plau!

Primer van ser els patumaires
aleshores els castells
i després tocà als fallaires
que fan focs molt grans i bells.

Del matí fins a la tarda,
hi haurà molta acció
i a la nit vindrà –gallarda–
la representació!

Ara el Centenari
serà un bon motiu
perquè el patrimoni
dels Pastorets viviu.

Veniu-hi, veniu-hi!
No hi podeu faltar
perquè el Centenari
ens faci tremolar!

Autora: Lenke Kovács (Reus)

Autora: Lenke Kovács (Reus)

Cuplet 3:

Cuplet 4:

El Sr. Josep Maria
era un paio molt il·lustrat
Aventures n’escrivia
que ens deixaven ben flipats

Amb motiu del Centenari
dels simpàtics Pastorets
aniran plens els diaris
de Rovellons i Lluquets.
Es parlarà de dimonis,
de Llucifer i Satanàs,
i els angelets i els arcàngels
ben segur, hi treuran el nas.
P’ro oblidar seria injust
que res d’això passaria
si no fos que a una establia
hi va néixer el Nen Jesús!

per això en el centenari
del Lluquet i Rovelló
uns cuplets volem cantar-li
amb amor i admiració.
Pastorets escolteu
I presteu atenció
retem-li homenatge
al nostre creador.
Autor: Vicenç Gurrea (Santa Perpètua
de Mogoda)

Au doncs, celebrem,
amics i companys,
dels bons Pastorets
els Primers Cent anys.
Autor: Ramon Folch i Camarasa (Palausolità i Plegamans)

Cuplet 5:
D’històries que et fan patxoca
bé que en sents quan vas pel món
però cap de tan divertida
com la d’aquests dos pastors.
Sempre guanyen als dimonis,
els enreden i els fan pols,
però ara resulta que tenen
cent anys cadascun dels dos
Passa el temps i envelleix
gairebé tothom
excepte en Folch i Torres
i els espectadors.
Autor: Màrius Serra

