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Llucifer, rei del pecat,
aquí és Festa Major,
i ja tinc el dit gastat
de rascar-me… el butlletó!

Ets un ximple, diablot,
ja te ’ n pots tornar a l ’ infern;
contra mi ningú no pot,
que m ’ envia el Pare Etern.

Sóc l ’ arcàngel Sant Miquel
i un missatge us he portat:
que feu cas del Déu del Cel
i us rendiu sense combat!

Que el sentiu, aquests cregut?
No en feu cas, que és un tanoca!
Jo, que sóc tan collonut,
us ben juro que no hi toca!

Vinga nois, provem la sort:
us convido a una butlleta;
i ara amb mi rasqueu ben fort,
que ja em pica la bragueta!

Ja podeu anar cridant,
diablots de faç sinistra,
que el poder que tinc és gran,
puix del Cel en sóc ministre.

BORRÓ:

St. MIQUEL:

LLUCIFER:

St. FÈLIX:

Si vosaltres en sou tants,
i nosaltres només dos,
ni rascant amb dues mans
en podreu ser guanyadors!

Res no temis, Llucifer,
perquè sóc al teu costat;
la meva arma aixecaré
contra el Cel i la Bondat!

Diablessa sóc d ’ aquí,
i us convido, grans cabrons,
a cridar ben fort amb mi
que ja som sis milions!

Dona de llengua esmolada
que combats contra l ’ Etern,
com que ja te l ’ has rascada,
vés-te ’ n, doncs, cap a l ’ Infern!

Jo et commino que et retiris
i els humans deixis en pau;
plega ja dels teus deliris,
vés-te ’ n, i adéu-siau!

N ’ estic fart, ja, d ’ amenaces!
Vull que sonin els timbals!
Prepareu les vostres maces!
Borró, fes venir els sagals!

DIABLESSA:

St. MIQUEL:

LLUCIFER:

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

Porto Banyes fins l ’ espatlla,
grosses com les d ’ un colós:
són com les del senyor batlle
i de tots els regidors!

Parleu clar, sense cap por!
I que sonin els timbals!
Us ho mana el Gran Borró
dels exèrcits infernals!

Vinga ja, pel gran Satan,
que comenci el nostre Ball,
i que es fotin qui diran
“Sabadell, com un mirall!”.

El dimecres deu de juny
vaig ‘nar a fotre la rascada:
tres encerts! Ho veig de lluny!
En Farrés, altra vegada!

Ara, que l ’ alternativa
rasca menys que les “gillettes”,
i cotitza menys que l ’ IVA
a una casa de barrets!

BORRÓ:

DIABLE 1r:
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D ’ altres de menys confiança
van muntar candidatura:
els del “Centro”, que no avança,
i l ’ Esquerra verge i pura…

No saben treure cap premi
ni rascant-se ’ ls tot el dia,
ni que els ajudin el gremi
de les Filles de Maria!

Diablot, altra vegada
per alcalde hi ha el mateix:
és que hi té la mà trencada,
per això el sou li creix!

Dins de quatre anys, cosa fina:
si vol ser encara l ’ estrella,
ens farà de “Cicciolina”,
ensenyant-nos la mamella!

Poc abans de les vacances
hi va haver repartiment
de carteres i finances,
aquí dalt l ’ Ajuntament…

Jo en vaig veure d ’ emprenyats,
cares llargues, i ulls plorosos,
fotent-se pel cap els plats
com si fossin vells pollosos.

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 3r:

Per poder manar una mica
s ’ han firmat molts protocols:
si un sol plega, se ’ ls complica
de tenir el poder tots sols…

La Calvet, se ’ n va a urbanisme,
en Sergi, a l ’ ensenyament,
i uns quants més, a fer turisme
pels barris, a veure gent!

I si a Can Marcet t ’ arribes,
ja veuràs quines monades:
val la pena veure el Ribes
de sargento de Brigades!

El pastís tothom pessiga,
per a tots n ’ hi ha hagut un tros;
però qui és, Trives? Garriga?
o el Ramon, el peix més gros?

Cago en Cristo geperut!
Aquest cony d ’ Ajuntament
tenen els ous de mamut
i la cara de ciment!

Amb el sou d ’ un regidor
–i el que us dic és formidable–
podrien fer sense por
que el Ripoll fos navegable!

LLUCIFER:

BOTER:

El “capullo” d ’ una rosa
el PSOE va presentar:
que no ho veu, que és mala cosa 
no parlar gens català?

Vaig anar al cinema un dia
que en feien una de por…
i, cagueu-vos, qui hi sortia?
Convergència i Unió!

Ai, Satan, que ara em desmaio!
allò si que era un cacau,
que d ’ entrada em surt un paio
que diuen que es deia Grau!

S ’ ha de tenir cara dura!
Collons, quin “flim”, quin “reparto”!
El Kim Torras… a cultura!
Ai, “lagarto”, ai “lagarto”!

I els pencos d ’ Hernandes Manxa
s ’ han quedat ben retratats:
candidats amb tanta panxa,
botiflers, caragirats…

Han emprès la línia torta,
hauran de llegir algun llibre
per saber que ja no es porta
allò d ’“ una, grande y libre”

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 2n:
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Jo en conec un paio ful
que parla d ’ amagatotis,
i no es mulla mai el cul,
remugant sota els bigotis!

Llucifer, deixa ’ m rascar,
que ja em pica la bragueta,
i la mà ja se me ’ n va
a donar-li a la maneta!

Dels que n ’ eren regidors
d ’ aquest digne Ajuntament,
n ’ han marxat cada tres, dos,
i ho celebra molta gent!

Jo mateix ho celebrava
en saber les noves llistes,
destapant-ne un bon cava,
que ja pleguen els artistes!

Per l ’ esport, enhorabona!
Pel jovent, és collonut!
La ciutat tota retrona
de tants taps de cava brut!

Amb els canvis d ’ aquest any
hem guanyat, hi ha hagut millores:
N ’ han sortit, oi que és estrany?
Fins cinc dones regidores!

BOTER:

DIABLE 5è:

LLUCIFER:

Llucifer! Em vols prendre el pèl!
Per mi, que tu beus a estones:
no hem de posar el crit al cel
perquè hi entrin tantes mones!

Ves rascant-me ’ ls, oi quin gust!
És ben clar qui és en Larrosa:
ha pintat, i dir-ho és just,
l ’ edifici, color rosa!

Ha fet places, tal com toca,
–i més d ’ una, amb poca traça–.
Per no fer-les com pertoca,
ara es queda sense plaça!

Ginés, baixa ja de l ’ hort,
llegeix-te l ’ enciclopèdia
i sabràs el que és l ’ esport:
para ja de fer comèdia!

N ’ hi ha un altre que ha plegat,
o és que l ’ han fotut fora?
Els esplais ho han celebrat:
en Ramírez, ja n ’ era hora!

No t ’ alegris tan de pressa,
que si els que dius ja no hi són,
queda alguna bona peça
encara amb menys dits de front!

BOTER:

DIABLE 6è:

LLUCIFER:

Llucifer, mon capità,
els diables, cosa fina:
ens rasquem sense parar
els collons, o la vagina!

Perquè el que és aconseguir
de Cultura unes pessetes,
ho sabem els grups d ’ aquí:
són més fàcils… les butlletes!

Ai, Isidre, que ets avar!
Repetint amb desmesura
ja veuràs que et surt ben car
rascar tota la cultura!

Que al catau de cultureta
sembla ca n ’ Alí-Babà!
Escatimen la pesseta…
menys quan ells volen fardar!

En Serrano i la Montseny,
com també en Jordi Petit,
ho maneguen al seu seny,
tot movent-ho a cops de dit!

Ja ho veus tu, que té collons:
l ’ any que ve, hi ha la Trobada
o bé afluixen calerons,
o fotran la gran cagada!

DIABLE 4t:

LLUCIFER:
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Que no has vist aquest Racó!
Mira-te ’ l bé i al·lucina:
divuit boles que fan por
i cinc “pinxos”, cosa fina!

Això ho saben fins els moros,
jo m ’ hi jugo aquesta banya
que fotran curses de toros
enmig de la Plaça Espanya!

Tot rascant-me ’ ls de valent
haig de dir sense cesura
que aquests de l ’ Ajuntament
s ’ han lluït amb la pintura!

Semblen de l ’ Escola Illa,
i han armat un bon cacau:
pintamones en quadrilla
omplen Sabadell de blau!

Tot pintant-ne la Gran Via
hi van fotre un bon sidral:
castanyades cada dia
i hores extra, a l ’ Hospital…

Hi enviaren un ximplet,
i ho va fer amb tan mala mà
que han sortit al “Patufet”:
van haver-ho d ’ esborrar…

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 8è:

Amb els pàrquings s ’ ho han cobrat,
i amb tot aquest caleró
l ’ Ajuntafems i el Mercat,
pintats de color salmó!

Per poc em pinten ahir
passant pel mig del carrer!
La mare que els va parir,
si em pinten el Llucifer!

Llucifer, aquesta ciutat
té gent força competent
que sap fer un bon rascat
tot jugant amb l ’ instrument.

Li rasquen amb la tenora
i ens diuen que “tots som pops”:
la sardana no millora
si el “presi” fuig com els llops!

Ja sabeu que ha dimitit
perquè n ’ eren quatre gats?
Com que ara no en treu profit,
va i se ’ ls deixa tots penjats!

Ara bé, qui mai no es cansa
d ’ amargar la clientela
amb tots aquells crits que llança
és quefa de la salrsuela.

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 9è:

Fas bé de desconfiar,
i és que tot està podrit,
que avui has de vigilar
fins amb qui et fots al llit!

Rasca, rasca, Llucifer,
ves rascant tota l ’ estona,
perquè el que ara et contaré
a mi tot em descollona.

Per poder guanyar alguns vots
han pencat, els d ’ urbanisme,
i ara sí que podem tots
a Sabadell fer turisme!

Creualtencs, ja teniu plaça!
L ’ han fet llarga i força esvelta,
però el cobert, em sembla massa:
què hi fa allí aquella “Ala-Delta”?

Graciencs, que esteu contentes?
Teniu plaça inaugurada!
Però hi ha fotut uns invents
que em sembla que l ’ han cagada!

D ’ urbanisme tan dolent
no se ’ n veu ni a Terrassa:
no hi ha res més repel·lent
que els accessos a la Bassa!

BOTER:

DIABLE 7è
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Ara lloga uns tocapitos
que li rasquin l ’ instrument
i que facin de “negritos”
quan ho cregui adient.

És que formen una orquestra
que és de llit, i no de cambra;
treu el cap per la finestra,
a veure si veus La Cambra!

Si són moda les cantades,
orquestrines i tenores,
anirem de cantonades
per anar a tocar senyores!

Aquí al poble del costat
–Terra d ’ ases, com se sap–
tres butlletes m ’ he comprat
per rascar-les amb el nap.

M ’ he trobat un mullader
promogut per algun carca
que no sap què s ’ ha de fer
per tenir-ne una comarca.

No volen que Sabadell
els sigui la capital,
i volen que el seu bordell
sigui vila principal.

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 10è:

Mentrestant, el seu alcalde,
per si els falla el panorama,
la província ens escalda
de tant que en xucla i en mama.

Donem-los un cop de mà:
si hem de fer un pla comarcal
Terrassa es constituirà
en el “Vallès Carcamal”!

El Roies, de President,
segur que farà més mal
que un bon bany d ’ oli bullent
o un incendi forestal.

Com que ja ho hem rascat tot,
ara ve la “fe d ’ errates”:
oi que no hem dit ni un sol mot
dels problemes amb les rates?

Tenen la cua ben llarga,
n ’ hi ha de grans i de petites;
però a mi, el que més m ’ amarga
és trobar-ne cagarrites!

Surten de les clavegueres
les he vist més d ’ un viatge!,
i si els hi poses rateres
et furtaran el formatge.

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 11è:

Jo n ’ he vist a totes bandes,
fins i tot en el Passeig,
passejant-se ben gormandes,
Llucifer, ai quin mareig!

A tot arreu n ’ està ple,
sobretot a Sabadell.
N ’ hi ha de grises, i també
de despatx i de bordell.

I bé que ens rasquen la pela,
són polítics, empresaris,
carden llana i fan la tela
com pirates i corsaris.

Jo que d ’ àngel en tinc ofici
però rascar també m ’ agrada,
de moment m ’ apunto al vici:
me la rasco allà a l ’ Albada.

Però estic fart ja de sentir
que només conteu mentides
per l ’ efecte d ’ aquest vi
que us fa ser perdonavides.

Ara és hora que partiu
a cremar en el Foc etern,
amb les flames de roig viu
i les brases de l ’ Infern!

LLUCIFER:

BOTER:

St. FÈLIX:
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Que el dia de Sant Joan
tornarem més d ’ un miler:
de l ’ Infern la Festa Gran
a Sabadell volem fer!

I si en sortides futures
ens va dir algun ximplet
que apartem les criatures,
li tallarem el fuet.

Heu vist ja el nostre poder,
i això que no ho hem dit tot:
ja tenim l ’ Infern ben ple,
i dels manguis, ni un sol mot.

Ja veurem qui guanyarà,
perquè avui estem prou forts.
Angelots, ‘nem a lluitar
fins que us vegem caure morts!

I ara, gent de Sabadell,
Aquí us deixo, amb el Racó,
no feu gaire el passerell
i visca la Festa Major!

No temeu, companys diables,
que ara jo us defensaré:
aquests pobres miserables
no tenen pas res a fer.

Si baixeu de dalt del Cel,
jo d ’ on vinc, és d ’ allà dins,
on anem de pèl a pèl
i fotent-nos uns  bons vins!

A l ’ Infern s ’ hi està calent,
fent-hi gresca tot el dia:
els pecats, de cent en cent,
i a cada racó, una orgia!

Pestilents malvats diables,
comporteu-vos tal com cal,
prepareu-vos, miserables,
per la gran lluita final.

De genolls tots a l ’ instant!
Us ho mana Sant Miquel!
Penediu-vos, tot marxant
cap al regne del Rebel!

Com que ja ens l ’ hem ben rascada
–i hem quedat la mar de bé–
parlem, doncs, de la trobada
que muntarem l ’ any que ve.

DIABLESSA:

St. MIQUEL:

LLUCIFER:




