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1. Amb ganes de fer gatzara
tres xicots que tenen cara:

25. Amb el disc «Trincameron»
van i es riuen de mig món.

2. en Toni Cruz, en Mainat
i en Pascual, el barbat,

26. Ben segur que en coneixeu
El canonge de la seu.

3. es coneixen a Canet,
van i munten un tercet:

27. En «Opus 10» intervé
mestre Borrull que ho fa bé.

4. La Trinca, que s'ha marcat
de salvar la humanitat.

28. Hi ha cançons com La patata
La faixa, i una bravata:

5. Amb un cop de mà d'en Picas,
que sap fer lletres boniques,

29. Botifarra de pagès,
una de les de més pes.

6. es comencen a obrir pas
amb Tots som pops i Quin nas!

30. La Trinca va fent carrera
amb «Trempera matinera»

7. I un gran disc «Festa Major»
que causa sensació.

31. «Don Jaume el Conquistador»,
que fa un certa fortor,

8. i ens desitgen per Nadal
«Bones Festes» tal com cal.

32. i un altre disc, «Pel broc gros»,
que s'enganxa com l'arròs

9. «Trincar i riure», un nou treball
també fa terrabastall

33. amb cançons del mateix ram
com ara No ve d'un pam.

10. amb Coses de l'idioma,
que amb la traducció fa broma,

34. Quan som al vuitanta-u.
fan un disc molt oportú.

11. i una que sabràs segur:
Ningú no comprèn ningú.

35. «Nou de trinca» s'anomena.
Té cançons de tota mena

12. Després ve «L'orgue de gats»,
apte per a totes edats,

36. com Corasón loco, S'alça
i paròdies amb salsa,

13. una llarga i vella "Història",
si no em falla la memòria,

37. és a dir cançons de pes:
Com el Far West no hi ha res

14. i un nou espectacle, «Xauxa»,
que porta certa disbauxa,

38. i Homenatge, que tritura
el que feia la censura.

15. tanta que en Picas els falla
i els estripa la baralla.

39. A partir d'aquí la Trinca
per fer créixer més la finca

16. Amb o sense un nou padrí
La Trinca fa el seu camí.

40. interpreta en castellà
i comença a davallar.

17. «Ca barret» abans d'un any
publiquen amb la Capmany

41. Tot i que fan molt calé
amb «Queesquesé se merdé».

18. i amb en Vidal Alcover,
que les lletres fan molt bé.

42. Aquí, prou fan cosa nova;
just si superen la prova.

19. El següent disc «Mort de gana»
és tota una filigrana

43. «És que m'han dit que...» és
una obra de més a més.

20. de cançons amb cert glamour:
Mollerussa, mon amour,

44. Com també és un vol i dol
«Trinca, sexe i rocanrol».

21. Cleopatra, o Califa
que la Dictadura es rifa.

45. Finalment baixen del carro,
El seu darrer disc és «Marro».

22. Mil nou-cents setanta-quatre
es disposen a combatre

46. Tanmateix La Trinca té
molt ressò per la TV.

23. i munta, el seu gabinet,
Les Sis hores de Canet,

47. Amb els seus grans acudits
ens fan riure moltes nits.

24. un festival de cançó.
Per poc no van a presó.

48. Fins que l'any vuitanta-nou
ens van dir «Ja en tenim prou».
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