
La preparació prou que ha millorat
i ara el procés està ben organitzat

Quinze dies abans es tornen a trobar
per anar al bosc i la llenya aplegar

Transports Fernández ens durà el paquet
des de Catalunya camuflat en un palet

Diumenge a les nou del matí puntual
comença l’encesa del foc ritual

Preparem la sala i parem taula entre tots
mentre a fora es van coent els calçots

Procurar-se els calçots és el primer
i per fer-ho truquem al pagès d’Alcover

El dijous abans, el pagès cull els calçots,
prepara quilos de salsa i compra botifarrots

Divendres i dissabte de comprar són els dies
vi, cava, aigua, postres i altres tonteries

Perquè la preparació faci de bon portar,
l’Aliaga a les onze prepara l’esmorzar

De mica en mica arriben els convidats
però no dinen fins que estan entaulats

El vuitanta-nou, amb gran gosadia,
la calçotada del Centre Català naixia

Xavier, la casa dels Scouts reservaràs?
No voldríem menjar els calçots al ras...

Després ho carrega tot a la furgona
i ho lliura a la Zona Franca de Barcelona

Dissabte la tarda, si bé ens ha anat,
els calçots a Luxemburg han arribat

Els darrers anys, el temps ha estat clement:
fer calçots amb pluja o neu és un turment

Durant el dinar no falten vi i gresca,
i, després, la gent surt al jardí i hi tresca

Explicada la història desitjar ens queda només
que la calçotada se celebri vint-i-cinc anys més

A ca l’Anton la salsa preparaven,
i tres túrmix pel camí es quedaven

Quan falta poc, els calçotaires es reuneixen
i les tasques, com cal, es reparteixen.

A l’ensems, la brigada luxemburguesa
encarrega el xai a la carnisseria portuguesa

En cotxe privat, malgrat la persistent ferum,
un o altre acaba transportant l’embalum

A les onze, el següent d’arribar
és l’equip que la cuina ha d’ocupar

Del bosc a Kockelscheuer hem peregrinat
però a cals Scouts hem trobat la comoditat
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