
Reines Carnaval Platja d'Aro 2022
Carnavalers, Carnavaleres , tots, totes , totus.. tutis. turuts i tararats

I hem de dir i diem tarats 
a tots els que per motius polítics,
contraris a les normes de llengua, 
els tractaments ens fan canviar.

Però ens dirigim a tots vosaltres 
amb molt  respecte a tothom 

perquè som a Platja d’Aro,
el millor poble del món

Ha arribat el carnaval. 
I la veritat és que falta feia ,

si no es pot fer per quan toca ,
que vingui per Quaresma o Nadal  

Ens agrada aquesta festa, 
Platja d’Aro bé s’ho val

És referent a Catalunya  
i volem el Carnaval!

Volem donar vida a la vila,
tot i que no és fàcil circular,

si parlem del passeig marítim
és com fer el ralli Dakar 

I a l’avinguda  Principal 
És difícil saber què pot passar 

potser per Carnaval
hi podrem passejar!

Perquè  tornaran  carrosses,
les  comparses i companys 
sabent que tampoc és fácil 

passar –hi sense entrebancs 

Si no són actes, son les obres, 
sinó perquè …vés a saber! 

el fet és que és una sorpresa
quan és obert aquest carrer

il·lusió a les colles mai  manca, 
el que falten són les naus,
a alguns els hi donen fàcil 

i altres quedem com babaus

Tot plegat és un miracle, 
trobar llocs per fer el muntatge 

i les trobades de treball, 
sempre per a uns els ossos 
i el altres  es mengen el tall.

Els no me’n recordo ens diuen pels carrers
però si entre tots fem memòria

Som els que al llarg de la historia ,
tenim més reines i reis carnavalers.

Per això sempre volem ser-hi, 
I en aquests dies  més que mai

perquè pensem que Platja d’Aro
és rei de tots els carnavals.

Ho celebrarem tots amb moltes ganes, 
Amb ironia, gresca i il·lusió

I portarem les màscares a la cara
però no pas com un morrió.

Tornarem a fer la festa 
sense la maleïda covid

Ara que  se’n vagi ben lluny… 
A la mare que l’ha parit!!

Volem veure l’alegria 
als carrers i aparadors,

 volem  fer  xerinola
 i brindar pels restauradors

Ell són l’anima de la vila, 
del carnaval i de tot l’any

i no es mereixen les òsties 
que han patit per aquest estrall.

I que visqui Platja d’Aro
I les colles, i reis i reines sens fi.

Que visqui el carnaval sense mesura
I visca la mare que ens va parir!!

Bon Carnaval

Platja d'Aro, a 31 de març de 2022


