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Atureu-vos, diablots!
Ja està bé de tanta gresca;
no sou més que tabalots
i canalla pintoresca.

Jo i l ’ arcàngel Sant Miquel
us venim a dir que prou:
més val que feu cas del cel
i marxeu sense enrenou!

Escolteu-vos l ’ angelet:
diu que ja podem plegar!
Què n ’ opines, Barrufet,
si et digués de parlar clar?

Que se ’ n vagi a fer punyetes,
no pensem fer-li ni cas.
I que  visquin els banyetes
i els collons d ’ en Satanàs!

Ets el rei dels insolents,
Llucifer mala guineu;
ni que sigueu quatre-cents
amb nosaltres no podreu.

No patiu, sabadellencs,
que us darem protecció:
els diables, a l ’ avenc,
i a la terra, serenor.

St. FÈLIX:

LLUCIFER:

TOTS:

St. MIQUEL:

Prepareu-vos a tornar
a l ’ Infern, d ’ on heu vingut.
Llucifer, ho tens prou clar:
o te ’ n vas, o estàs fotut!

Res no temis, Llucifer,
sóc aquí, al teu costat,
i el punyal jo brandaré
contra aquest Miquel beat.

Diablessa sóc d ’ aquí
i de cul porto tothom;
res podrà l ’ angelet fi:
del pecat, jo en porto el nom!

I si ho voleu comprovar,
us espero aquesta nit,
fent uns ous amb bacallà,
i per postres, sofregit.

Vinga gresca i saragata,
vinga foc i sorollàs,
i que visqui la patata
i els collons d ’ en Satanàs!

Companys tots, veus infernals,
demostrem a aquest il·lús
els pecats i tots els mals
que ha causat el nostre abús.

DIABLESSA:

TOTS:

LLUCIFER:

Aquesta noble ciutat,
i fa un anys, sols, que existim,
està plena de maldat,
i això sense filar prim!

Sabadell és ja ben nostra,
mil pecats ara us diré
que són sols petita mostra
del poder de Llucifer!

Parleu doncs, diables meus,
de tot doneu-ne raó;
però digueu sols els més greus,
de pecats. Vine, Borró!

Aquí sóc, mon capità!
Com el vostre lloctinent
juro que guerra hi haurà
contra el Cel eternament!

Parleu clar, sense cap por,
i que sonin els timbals;
us ho mana el Gran Borró,
dels exèrcits infernals!

Porto banyes fins l ’ espatlla,
grosses com dos reactors:
són com les del senyor Batlle
i de tots els regidors!

BORRÓ:
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I és que sempre estan igual,
vivint quasi de manlleu.
Busquen vots amb un fanal,
però no els vota mai ni Déu!

El Club d ’ Avis d ’ en Barrera
a en Pujol ha dit que “sí!”,
de manar tenen fal·lera,
i en casori es van unir.

I així tenen prou escons,
en Pujol i el seu harem,
per tocar-nos els melons
amb el seu “fem i farem”…

Ara anem amb espardenyes
i barnús d ’ estar per casa,
però ben lluny de madrilenyes
i de Guerras fotent l ’ ase!

Només falta aclarir
el punt fosc de la campanya:
un parany molt sibil·lí
que a més d ’ un li fa migranya…

No sé pas si anem servits
o bé ens falta mitja cana;
veurem qui s ’ hi pica els dits,
amb la Banca Catalana..

LLUCIFER:

DIABLE 2n:

LLUCIFER:

Els rivals en la disputa
foren més que baladrers,
però perderen la batuta
per ser massa botiflers.

A l ’ hora de fer campanya
de Madrid els vingué en Guerra
que amb la seva mala manya
va de poc que no els enterra!

De Madrid vingué també
per obrir una sucursal
aquell amo del carrer 
de la gran dreta feudal.

Deien ser l ’ alternativa,
però ben curts varen quedar:
són vaixell a la deriva
els del “Bo” en castellà.

Jo ja els tinc una caldera
plena d ’ oli adulterat;
és per la gent matussera
que a l ’ OTAN ens han ficat!

De governs, en tenim dos:
a Madrid, i a Barcelona;
l ’ un treballa ple de pors,
l ’ altre ho fa a cops de corona.

DIABLE 3r:

LLUCIFER:

DIABLE 4t

Si a algú se li indigesta
tot això que sentireu,
més val que no faci Festa
i se ’ n vagi… on vulgueu!

Ara n ’ és la Festa Gran
que celebra Sabadell;
parleu més sobre què fan
els mortals de mala pell…

Hi va haver eleccions
i per tercer cop seguit
van votar, ves quins cigrons,
per un diferent partit.

La ciutat contribuí
al triomf dels convergents;
el PSUC va acabar el vi
ofegant penes urgents.

Aixafats i sense alè
van quedar els amics d ’ en Guti;
si es reuneixen, i fan ple,
tot just poden jugar al tuti!

En aquesta avinentesa
ni una rosca s ’ han cruspit
els “pe-ca-ca”s i l ’ Entesa,
malgrat tot el seu brogit.

LLUCIFER:

DIABLE 1r:
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Fa al revés que el Robin Hood,
i si ets un pèl incaut,
pagaràs com un cornut
mentre l ’ amo et fa el locaut.

I amb la radicació
és l ’ humil el qui més paga!
Qui té cobert el ronyó,
es manté sempre a l ’ obaga.

L ’ altre dia, allà baix,
va venir-hi un inspector;
ens volia obrir el calaix,
fins a mi va fer-me por!

Si sents una forta angúnia
i veus clar qui més la caga,
jo et diria que és l ’ Almunia
de bracet amb en Solchaga.

Ara diuen que l ’ Infern
ens hauran reconvertit:
així ho mana aquest govern,
ja en té prou, amb un Madrid!

El ministre Narcís Serra
de bracet ens va portant
com infants jugant a guerra
enganyats cap a l ’ OTAN!

LLUCIFER:

DIABLE 6è:

El dels morros col-i-flor
per distreure el personal
no ens para de tocar allò
amb la crisi ministral.

I amb en Fraga president,
encara fóra pitjor:
Barrionuevos, més de  cent;
de la Quadras, un filó!

L ’ any passat amb els versots
a més d ’ un vàrem punxar;
celebrem-ho amb uns gots,
i si no, ja s ’ ho farà!

N ’ hi ha un que, potiner,
al parany hi va ben caure:
el seu nom no us el diré,
però és segur que rima amb Taure.

Amb ell i la seva colla
tenim prou divertiment:
salten com moguts amb molla
a dins de l ’ Ajuntament.

Amb només cinc regidors
ja no estan en el govern,
però el que diuen és sucós:
del test pixen a l ’ extern.

LLUCIFER:

DIABLE 7è:

Si el d ’ aquí ens fa una llei
que és bona pel ciutadà,
és el jutge o bé el virrei
qui, ben llest, la fa anul·lar.

Donen feina al Tribunal
fent el trist joc dels absurds:
L ’ un legisla amb sobresalt,
l ’ altre emprenya amb el recurs.

El problema de Madrid
no és pas ser d ’ esquerra o de dreta:
són de cervell esquifit
i de cor de gibrelleta!.

No vull ser irreverent,
però és la llei de tot gandul
procurar eternament
Catalunya dar pel cul.

Els diables i l ’ Infern
tenim forta competència:
ens la presenta el govern
amb Madrid de residència.

La butxaca de l ’ obrer
ja està del tot escurada
per un tal Miguel Boyer
i la seva lladregada.

LLUCIFER:

DIABLE 5è:
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A Finances, Rasputín
és un gran escanyapobres,
i això que sembla tan nin!,
però si bades, mai no cobres…

Si véns a l ’ Ajuntament
demanant subvencions,
quan t ’ arribi el pagament,
o t ’ has mort, o toques fons.

Si has d ’ anar en aquell barri
per compte del Consistori,
de moment fas el xivarri,
el sarau i el rebombori.

I Llavors vas a la Caixa
que duu el nom de la ciutat;
si tens peles, molt t ’ encaixa,
però d ’ ajuda, què carat!

Vigileu, doncs, entitats,
que són llargues les esperes;
si badeu i sou honrats
en fareu de financeres!

I què passa a personal
que el que fan és discutir
per Pascual, el Vertical,
i tots els del seu partit?

DIABLE 9è:

LLUCIFER:

DIABLE 10è:

Que vigili qui col·loca
als llocs de més privilegi;
que el peix sempre és per la boca
que l ’ enganxen sens que ho vegi…

A can Ribes i can Creus,
regidors de Cultureta,
expolien els Museus
per muntar la barraqueta.

Si t ’ ho creus però no hi ’ ribes,
vés a veure-ho, ciutadà:
mostres d ’ art n ’ hi ha estibes
als despatxos i al replà!

I veurem ara què passa
quan facin l ’ aparcament;
de robar, en tenen prou traça
botiguers i Ajuntament!

La ciutat plena de brossa
va quedar-se per uns dies;
i a en Trives per poc destrossa
la vaga d ’ escombraries.

No en va té el cor partit:
amb el comitè de vaga
molt havia compartit
conspirant per millor paga…

LLUCIFER:

DIABLE 11è:

Parlant d ’ oposició,
com s ’ ho fan els convergents
i aquells dos del mamelló
per ser grisos sens talent?

A la Casa de la Vila
també hi ha algun regidor
que li agrada la barrila
Amb la bóta del racó.

D ’ altres no, no beuen gota,
del foc, passem a les brases:
si no és culpa de la bóta,
què ho fa que siguin tan ases?

Doncs, què passa a Joventut,
que la gent dels Grups d ’ Esplai
regalen al bigotut
un bitllet per l ’ Uruguai?

A Esports mana en Ginés
que viu sempre en orsai:
on convé, mai no hi és,
i quan xerra hi ha un esglai!

A la Plaça de Sant Roc
hi ha gent molt espavilada:
ho fan tot a poc a poc,
menys cobrar-ne la mesada!

LLUCIFER:

DIABLE 8è:

LLUCIFER:
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Hi va haver un recaptador
que era viu però matusser:
manegant més que un regidor
però ruc com un conseller!

A la Casa del Comú
hi ha mamons sense remei,
i cobren més que ningú,
els directors de servei!

Massa gent a xarrupar
la mamella; que no és grassa;
els volem banyar amb quitrà
i, emplumats, cap a Terrassa!

Molt bé, bons conciutadans
ja veieu quants pecadors
a les olles, sens descans,
patiran turment formós.

Encara en queden molts més
que guardem per l ’ any que ve,
com l ’ Arroyo i en Farrés.
Escolteu, però el que diré:

Monges, clergues i beats
aterraren amb afany
la casa amb esgrafiats
del Doctor Sardà i Salvany.

LLUCIFER:

BORRÓ:

I ara cauen edificis
que quan es van estrenar
tots els nostres vells patricis
van posar d ’ exemple clar.

Prou que ho eren, un model,
però de l ’ art de fer-se rics:
estafaven amb tant zel,
promotors, batlle i cacics!

Ara és l ’ hora, diablots,
de tornar cap a l ’ Infern.
El que diuen els versots
no és veritat més que a l ’ avern.

Si fins ara heu parlat
i només heu dit mentides,
la gent d ’ aquesta ciutat
està farta de parides.

De genolls tots a l ’ instant,
o l ’ espasa tastareu,
que està feta d ’ amiant
a prova del foc ateu!

Resisteix, gran Llucifer,
que jo encara sóc aquí;
amb la “tele” ens convé
quedar tots d ’ allò més fi.

LLUCIFER:

St. MIQUEL:

DIABLESSA:

Demostreu, o diablots,
la cara de mala llet
que aquest parell d ’ angelots
us provoca, tan quiet.

Crideu ara a ple pulmó
consigna dels diables:
visqui sempre el gran cabró,
patró dels banyuts notables!

Vinga gresca i enrenou,
vinga foc i sorollàs,
i que visqui allò que es mou
i els collons d ’ en Satanàs!

Plegueu que és Festa Major,
i el meu sant tots celebrem.
Us ho mana aquest patró:
a l ’ infern amb el blasfem!

TOTS:

St. FÈLIX:




