
 ROMANÇO DELS CELTES CURTS

Com abans dels reis es deia:
ara que els Celtes han mort,
que visquin per sempre els 
Celtes!
ja res més ens don conhort.
Pintarem amb grans pintades
totes les parets i els murs,
hi escriurem amb lletres grosses:
Que visquin els Celtes curts!

Plors i llàgrimes amargues
en vessem a cor que vols,
no són prou per eixugar-les
cent mocadors, mil llençols.
Com que això a tothom pertoca
i és cosa ben principal,
declarem aquí i des d'ara
un any de dol nacional.

De les ètnies oprimides
hi ha els bretons, i els catalans,
els pell-roges, també els 
quètxues,
galesos i lituans,
els de Pontos i els bascos,
armenis, gallecs i kurds,
però qui ha tingut més desgràcia 
han sigut els Celtes curts.

Curts, curts, curts,no hi ha Celtes,
 no hi ha Celtes curts,  
Curts, curts, curts, visca els 
Celtes, 
visca els Celtes...CURTS!

Per poder fabricar els Celtes,
i això ho sap qualsevol,
dues fàbriques hi havia
en tot l'Estat Espanyol:
La Corunya i Tarragona,
quin record pels fumadors!
com les fàries, també els Celtes
els gallecs eren millors.

Don José Moreno Torres,
aristòcrata gallec,
fou qui es va inventar els Celtes,
mil nou-cents cinquanta-set.

I amb un preu força 
assequible,
per ningú no era un trasbals:
dues pessetes i mitja
que és igual que dir deu rals.

I amb aquest preu tan mòdic 
et distreies tot fumant,
treient de dintre el cigarro
tronxos com un elefant.
Que bo fumar-te un bon 
Celtes
amb els ulls mig aclucats,
encara que les camises 
socarrimis amb forats.

Curts, curts, curts,

Tan bé que estàvem 
nosaltres,
sense fer mal a ningú,
i ara, de cop i volta,
ens volen deixar en dejú.
Si és de rucs el resignar-se,
nosaltres no ens resignem!
Que comenci la moguda:
què en sortirà? Ja ho veurem!

Doncs si Espanya no els 
fabrica
sortirem del cul de sac
exigint ara els traspassos,
els traspassos del tabac.
Anirem a Barcelona
i armarem un gran complot;
aixecarem una indústria:
farem els Celtes a Olot!

Som una colla complexa,
no fem distincions d'edat,
ni de partits, ni creences,
el nostre vincle: el tabac.

Tots som fumadors de Celtes,
l'únic tabac que ens fa el 
pes,
tenim empenta de sobres 
per cridar: Celtes o res!



Curts, curts, curts, visca els 
Celtes...


