
Berga capital! 

A l’Infern no fan pas mofes… 

no hi aneu, no estan de bones. 

Han sabut que ara els Garrofes 

també els interpreten dones! 

I els Pallangues, i els Jessès 

fins el Satan l’han canviat… 

Que els Pastorets no són res 

sense masculinitat! 

Conyo! Què serà el següent? 

Un senyor “Verju Maria” 

que pareixi a l’establia? 

Per favort! No vamos bien… 

A Patum sí que ho fan bé! 

Has vist tu cap gegantera? 

Buenu, hi ha una tabalera… 

Però és filla del tabaler! 

L’elegància se’n va a terra… 

El món ja no és el que era. 

Fins la reina d’Anglaterra 

ha marxat! Tan jove que era… 



Verge, quin enterrament! 

3 setmanes nar voltant… 

Devia fer una catipen 

al taüt nar fermentant! 

God save the queen! Però, my friend, 

diu que, de tant marejada, 

un cop bona i enterrada 

va anar de pet a l’infern. 

Però no està pas amargada. 

La reina ha trobat consol. 

Que, a l’Infern, ja l’esperava 

a l’entrada, el Barniol! 

“Welcome, Queen, seu, acomodis. 

Som Berga Residencial! 

Tothom creu que som dimonis 

però la tractarem genial.” 

“Vostè pagui uns quants calers… 

Money, money! Que ens va molt 

i tranquila pel soroll 

que aquí concerts, res de res!” 

“Yes, my queen, així m’agrada 

que als abuelus no se’ls toca!” 

(Però de fons, un ja cridava) 

“Penya, avui hi ha noche loca!” 



Tots estàvem nerviosets… 

Tornàvem a fer Patum! 

Però no fer els macroconcerts 

va emprenyar fort a més de un.  

No vull semblar depriment 

però sabeu que tinc raó: 

si algo pot nar malament… 

a Berga, encara pitjor! 

Som aixins, noi, Berga ho peta. 

El nivell està tan alt 

com el pas peatonal  

d'allà a la Ronda Moreta. 

Les obres van ser de deu! 

Talment el Passeig de Gràcia 

ja és, per tothom qui hi va a peu, 

el passeig de la desgràcia. 

Quin mosaic que hi van posar: 

ara asfalt, ara aquí pedra, 

tres llambordes, la vorera 

i el que sobra…doncs quitrà! 

Diu que a l’universitat, 

just després de la Gioconda, 

els expliquen l’obra d’art 

que hem fet amb aquesta Ronda! 



I vinga regidors plegant! 

L'Ajuntament farà història 

gastant, sens pena ni glòria, 

4 anys més d'anar tirant. 

Tampoc són de gran ajuda 

els del Consell Comarcal. 

Perquè els dol, els fot, i apura 

que siguem la capital. 

Per ells la vila més bella 

no és pas a on fan la Patum. 

Ells són més de Gironella, 

capital en vendre fum. 

Ara que els faran aviat 

una pista d'atletisme 

van dient que s'ho han currat… 

Tots sabem que és partidisme. 

La política va així:  

es tracta d’aixecar el dit 

i, per un destí diví, 

sempre toca al més amic! 

Com que a Berga ens falta mambu 

i el país va del revés, 

us, proposo, oju altantu, 

fer: “LA PATUM DEL PROCÉS!” 



El Puigdemont prou seria 

un bon digne Tabaler, 

perquè és qui surt el primer 

però després tothom l’oblida. 

Per als Turcs i els Cavallets 

fent de primeres espases 

els de Junts i el Dalmasses 

repartint a tort i a dret. 

A Esquerra faran de Massa! 

Tots volien ser independents… 

però si no els foten la plaça, 

no canviar ja els fa contents. 

Les Guites seran la Cup! 

Molta volta, molt sidral, 

van donant algun ensurt 

i sempre peta al final. 

I l’Àliga, berguedans, 

mal que ens pesi, haurà de ser 

pels fatxes dels Ciutadans 

i els nacionals del PP. 

El Gegant Negre, està clar, 

que el poden aixecar pocs. 

Però hi podríem prou posar 

a algun racista de Vox. 



I, talment fos una estrella, 

la Borràs, amb eixa planta 

com que s’agrada tant, ella, 

la posarem de geganta. 

I l’Aragonès, de nan, 

tant petit i poca cosa. 

Primer al mig serà ballant 

després sols ens farà nosa. 

I els darrers, els més artistes, 

més cremats que un foc amb brasa, 

fent de Plens, trinxant la plaça, 

tots els independentistes. 

Que portem anys marejats 

talment fóssim Tirabols. 

Tanta mani i tants jutjats…  

Per seguir sent espanyols! 

Si pastors, ens l'han colada. 

Volíem fer lliure el país… 

se’ns han pixat a la cara 

i ells es mengen el pastís. 

A seguir sent espanyols 

i acatar una monarquia 

que més que ser una família 

semblen un grup de mongols. 



Però aquí els reis que ho fan millor 

són els que, amb vaselina, 

ens venen la gasolina, 

el gas, la calefacció… 

Quan no és per culpa del Covid… 

és la guerra d’Ucraïna. 

Però està clar que omplir el dipòsit 

surt més car que la Corinna! 

Prou de parir l’animal! 

Que se’n vagin a pastar 

i entre tots, tinguem-ho clar: 

gastem al comerç local! 

És la clau, la millor ganga.  

Si et vols amoblar el piset, 

ja va dir-m’ho el Pallanga: 

compra a Mobles Sant Josep! 

I abans de dir-vos adéu 

voldria fer un record, sincer, 

per la Dolors Santandreu. 

Mestra i referent, també. 

Gràcies per tot el llegat,  

que el viurem i el farem nostra, 

perquè has estat far i mostra 

de la nostra identitat. 



Que som poble i som cultura 

i hi som tots i ho dic ben alt: 

quan volem, res ens atura!  

Visca Berga i Bon Nadal!  


