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Llucifer, rei del pecat,
avui és Festa Major,
i ja estic mig engatat
d ’ aquest vi, que és del millor!

Ciutadans d ’ aquesta vila,
ai collons, quina trempera
que ens espera si s ’ enfila
el Sabadell a primera!

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

Diablots: compte amb el cul;
si s ’ enceta molt la ullera,
podeu fer massa el gandul,
i el Sabadell, a tercera!

BORRÓ:

St. MIQUEL:

LLUCIFER:

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

Si vosaltres en sou cent
i us agrada fer els porquets,
us faré un aparcament 
allà baix als Jardinets!

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,
si a l ’ Infern hi tens estada,
vés-te ’ n ja cap a l ’ Avern.

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

St. FÈLIX:

DIABLESSA:

St. MIQUEL:

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

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!

Quins collons que té el Farrés,
“Sabadell, sense sorolls”…
Doncs fotem uns bons merders,
i que ens prenguin pels més folls!

Sóc banyut i molt amable
i m ’ agrada molt cardar;
més m ’ estimo ser diable
que a l ’ Ajuntament manar!

LLUCIFER:

BORRÓ:

DIABLE 1r:
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Sóc banyut molt agradable
i m ’ agrada anar calent;
més m ’ estimo ser diable
que manar a l ’ ajuntament!

També es diu, oh gran Banyeta,
que a la Bassa pots baixar
i si ho fas amb bicicleta,
tens carril particular!

Un ciclista, embalat
baixava cagant punyetes
pel carril que hi han marcat
perquè hi passin bicicletes.

I un altre, que de pujada,
amb el bòlid va topar:
amb un metre just d ’ amplada
com podien dos passar?

Els van dur a l ’ Hospital
pel camí hi ha tants de fallos
que després d ’ aquell trial
semblaven un plat de callos.

Arribant a Santa Fe
per aparcar hi ha un bon tros.
Tot allò és una mè.
Sembla un cap de moto cross.

DIABLE 2n:

LLUCIFER:

El detall no se m ’ escapa
no pot sortir massa car
fer-hi passar una etapa
del Ral·li “París-Dakar”.

Sóc banyut de tracte afable
i m ’ agraden els calés
més m ’ estimo ser diable
que un batlle com el Farrés!

És veritat, Fills de Satan,
que a la fi van començar
les obres que esperem tant,
del famós “Eix Macià”?

De moment han retallat
–i això sí que m ’ enfurrunya–
un bon tros d ’ aquest costat
del nostre “Parc Catalunya”.

Un llac que no em sembla estètic
hi faran, i ja tremolo,
perquè em veig el Club Atlètic
jugant-hi a waterpolo.

Aquesta regidoria
s ’ assembla molt a Sant Boi,
i s ’ hi sent de nit i dia
“treinta iguales para hoy”.

BOTER:

DIABLE 3r:

He sentit, gran Llucifer
que hi ha un bon esverament
perquè volen per fi fer
el famós aparcament!

Els acords ja són firmats,
i n ’ he vist de tots colors:
s ’ han fotut pel cap els plats
botiguers i regidors…

I ara els savis dels Museus
També hi volen ficar mà:
no s ’ entenen amb el Creus…
Hi podrem mai aparcar?

Diu que volen preservar
amb això el nostre passat,
però no ho veig pas del tot clar:
quin tresor hi ha allí enterrat?

No hi ha cap tresor, a baix;
això si, els botiguers
ompliran més el calaix;
de retruc, els consellers!

Ja saben prou el que fan:
Tots van rere la pesseta
i amb aquest merder tan gran
ja se m ’ infla la bufeta!

LLUCIFER:

BOTER:
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I ara la Festa Major
està mig privatitzada,
en Bossé ha fet el pregó
i més d ’ un, la vomitada!

Isidret, quines requestes,
i t ’ ho diem de tot cor,
que això semblen ja les festes
“San Isidro Labrador”.

Què collons tanta movida
això de mida ja es passa,
ens quedarà tan pansida
com la tenen a Terrassa!

Sóc banyut i prou tractable
i us ho juro, com hi ha món
més m ’ estimo ser diable
que manar, com en Simon.

Com que llegim el diari
i tenim bona memòria,
apa, noi, resa el rosari,
que ja entres a la història.

Llucifer, a aquesta vila
hi ha una cosa molt “patxanga”:
t ’ has fixat en quina fila
fan els “busos” de Can Fanga?

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 5è:

Oh, i els altres, de la TUSS,
amb el Fari i la Lolita
com un cortijo andalús
ja m ’ estan inflant la tita.

Llucifer, jo ho tinc prou clar,
malgrat que vingui el Bertín,
la Tanca de Barberà,
sembla el “Muro de Berlín”.

Ai Farrés, fes-te “sociata”,
segur que se t ’ acabarà
el que et donin tant la lata
de Terrassa i Barberà.

I és que tenim uns veïns
pels voltants d ’ aquest indret
que, mira si són cretins,
que ens volen fer veure a galet.

Sóc banyut i és molt probable
que jo les tingui postisses;
més m ’ estimo ser diable
que convergent pixamisses!

En aquest poble insensat
en passen cada setmana,
sempre hi ha embolicat
algú de la Guàrdia Urbana.

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 6è:

Dolors, vés-te ’ n de vacances
a Moscou, a aprendre el rus
i si a Sabadell t ’ atanses,
t ’ ho passes tot pel parrús.

Vine, dona, tasta el vi
que jo duc aquí a la bóta,
veuràs com tot va més fi,
i els problemes, per quí sota!

Sóc banyut, és destacable
el meu gust pels homes bons,
més m ’ estimo ser diable
que regidor cap-de-trons!

En les mans del bigotut
han fotut, perdent el nord,
els afers de joventut,
la cultura i tot l ’ esport.

I ja ho veus, gran diablot,
el Sabadell a segona,
la Festa, que surt com pot
i el Teatre a Barcelona!

Pels joves, preus populars
l ’ Estiu jove, un gran fracàs:
mai no he vist uns preus tan cars
ai, Isidre, cap on vas?

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 4t:
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Vaig anar a l ’ Ajuntament
a fer alguna gestió
em van rebre amablement,
però van dir-me: “no, no, no!”

Vaig passar-me tres setmanes
‘nant de Rodes a Pilats:
i em varen agafar ganes
d ’ engegar-los a fregar plats.

Vaig anar a demanar hora
per parlar amb els regidors,
van donar-me ’ n sens demora…
per al cap d ’ un mes o dos!

Mentrestant vaig ‘nar veient
que si vols alguna cosa
i has d ’ anar a l ’ Ajuntament,
fes bondat i boca closa.

Volen millorar el contacte
volen descentralitzar…
però acumulen amb el pacte
més poder que el Vaticà!

I els districtes, quina història!
Regidors, que voleu vi?
En lloc de tanta cabòria
més val que vingueu amb mi!

LLUCIFER:

BOTER:

Sóc diable, i és notable
el meu gust per fer merder
més m ’ estimo ser diable
que qualsevol conseller!

Llucifer, jo en vull parlar
d ’ uns que han canviat de casa,
ja fa temps que ho tinc ben clar
que no paren de fer l ’ ase.

En publiquen uns papers
que no surten a diari,
fan vacances tot un mes,
i llegir-lo és un calvari.

Fan articles tot estant
al despatx ben repapats
i d ’ oïda van tocant
fa no fa desafinats…

I un amb nom de consonant,
que no és mai on ha de ser,
per telèfon preguntant
fa campana, i queda bé.

Diablot, no parlis més
que aquest tema no m ’ agrada:
si et fots amb els botiguers,
llencen llamps i pedregada.

DIABLE 8è:

LLUCIFER:

Passejava una nit
un barbut per quí el Passeig
quan es va sentir un gran crit
i un soroll de bombardeig.

Hi va haver grans corredisses
i un merder fenomenal:
a cops de porra i pallisses
ho acabà un Municipal.

Sense haver de preguntar
ni aplicar cap estatut,
i amb la porra a la mà:
“el culpable és el barbut”.

Si és que sembla el temps del Franco
–i sort que no van armats–
n ’ hi ha més d ’ un que no és pas manco
i són tots uns capquadrats!

Roviralta, Roviralta,
crida en Ribes i amb l ’ escombra
fes neteja, que fa falta
que els fatxes foteu a l ’ ombra!

Sóc diable i és palpable
que sóc el més collonut
més m ’ estimo ser diable
que com vosaltres banyut!

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 7è:
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Llucifer, si es fan bassals
quan la bóta se m ’ esguerra,
aquests papers carcamals,
els millors per posar a terra.

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!

No temeu, companys diables,
que ara jo us defensaré:
aquest pobres miserables
no tenen pas res afer.

BOTER:

St. FÈLIX:

DIABLESSA:

Si baixeu de dalt del Cel,
jo, d ’ on vinc, és d ’ allà dins,
on no hi ha pas gens de gel,
sinó bons havans i 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!

St. MIQUEL:

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!

LLUCIFER:




