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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 de Sabadell,
us ben juro que això anima:
vaig calent com en Borrell
perseguint la meva “prima”.

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…

Com el vostre general
us convido a fer un “trago”,
i ara amb mi crideu ben alt
que en les “primes”, ja m ’ hi cago!

BORRÓ:

St. MIQUEL:

LLUCIFER:

Vinga gresca i xerinola,
vinga foc i sorollàs,
i que visqui la titola
i els collons de Satanàs!

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

Ni que fóssiu quatre-cents
no ens faríeu gens de por,
que som àngels ben valents
i obeïm Nostre Senyor.

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 invoco, marits meus,
a cridar ben fort amb mi
en nom dels pecats més greus!

Vinga gresca i xerinola,
vinga foc i sorollàs,
i que visquin la titola
i els collons de Satanàs!

TOTS:

St. FÈLIX:

DIABLESSA:

TOTS:

Dona de llengua esmolada
que combats contra l ’ Etern,
allà baix hi tens posada:
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!

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!

St. MIQUEL:

LLUCIFER:

BORRÓ:
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Fot-li mà a la parenta,
o a una altra, tant se val;
un bon puro, un got d ’ absenta…
i a pagar, que és el que cal.

Sóc banyut molt respectable,
i m ’ agraden molt els focs,
més m ’ estimo ser diable
que una “prima” fent-me els Jocs!

Quin escàndol, Llucifer,
que hi ha hagut a cal Guitart,
d ’ ençà que ell n ’ és conseller,
que el país n ’ està ben fart.

Abans, a l ’ Ensenyament,
ara “capo” de Cultura,
fot un Bru de lloctinent,
i en Flotats de gos d ’ atura.

Com que encara no en té prou,
nomena en Pi de Cabanyes;
als cantants, els fot el sou,
mentre a tots ens fot les banyes.

S ’ ha cobert ben bé de glòria
amb l ’ assumpte dels calés…
aquest home farà història:
on va ell, hi ha merders.

BOTER

BARRUFET:

Si és que vols subvencions, 
una foto vés-te fent,
amb colors, i ben bufons,
pel carnet de convergent.

Si el Guitart vingués aquí
i volgués vi de la bota,
aiguarràs, en lloc de vi
li fotria, perquè em rota!

Sóc banyut, i és demostrable
que la banya m ’ afalaga:
vaig calent com un diable
amb la “prima” ben manyaga.

A Can Fanga estan contents,
que ja tenen nou estadi,
mal que pesi als convergents
o en Cullell molt se ’ ls enfadi.

I és que en foten, de xanxullos
fins al cim del campanar:
mai no he vist tants de capullos
d ’ un ninot volent mamar.

El ninot d ’ en Mariscal
és que a tots ens esgarrifa:
més que un gos, sembla un pardal,
o Txotxona d ’ una rifa.

LLUCIFER:

BOTER:

CUCARELL:

Sóc banyut, no pas comptable,
i no duc rocs a la faixa;
sóc més pobre que un diable
sense primes a la caixa.

Aquest any, gran Llucifer,
hem trempat com uns bacons
perquè a Europa s ’ hi van fer
unes grans ereccions.

Van trempar petits i grans,
i en Mateos, el qui més:
d ’ esquitxades tan gegants
no n ’ he vist ni a cals Boyers.

I eixugant-se amb un drap brut,
en Solchaga, plogui o nevi,
ja en prepara un nou tribut
perquè pagui fins el Levi.

I és que ja n ’ estic ben fart
de tant pagar com un ruc,
mentre alguns que es lleven tard
a tot déu treuen el suc!

Diablet, que ets innocent…!
Tot això, a mi ja em sobra…
Que no saps que aquesta gent
com més cridis, més et cobra?

ASTAROT:

LLUCIFER:
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Se ’ ls en fot la nostra història:
les muralles, quatre rocs
importants tant com l ’ escòria:
cap al munt dels enderrocs.

Per cobrir els expedients,
i fer veure que ho fan bé,
arqueòlegs ben creients
fan el que els hi convé.

I és que els feien molta nosa
aquells que hi havia abans:
hi trobaven massa cosa…
excavant sols amb les mans!

Ara “El Globo” ens estavella…
Per si un cas, deso la gerra,
que si es pensen que és prou vella,
potser la foten a terra!

Sóc banyut i és destacable
que m ’ agrada molt cardar;
més m ’ estimo ser diable
que una “prima” a la mà.

Llucifer, em van contar
que uns veïns de la Creu Alta
ara ho tenen ja prou clar,
el seu barri, és dels que salta.

LLUCIFER:

BOTER:

EREBAL:

Hi faran una avinguda
ampla i maca, la que més;
presidint-ne la moguda,
al bell mig, “El Corte Inglés”.

Fa molt temps que allí treballa
una empresa molt, molt gran,
i no avança; però no falla:
ara prou s ’ afanyaran!

Que quan raja la mamella,
al voltant, li foten banyes;
normalment, fan el titella
però cobrant, són com piranyes.

Que no ho saps tu, pipioli,
que si goses opinar
ja t ’ ho pots pintar a l ’ oli,
que cap d ’ ells t ’ escoltarà…?

Ja ens ho diu la vella dita:
“A l ’ Infern, de dos en dos,
funcionaris, gent petita,
polítics i regidors”

Sóc banyut molt agradable
i amb “primes” faig virgueries;
més m ’ estimo ser diable
que tenir gaires manies.

LLUCIFER:

BOTER:

FIFOLLET:

Llucifer, a Barcelona
n ’ han trobat uns grans negocis,
i per (ai)xò fan tant la mona,
sociates i els seus socis…

Aquests nois del Maragall
parteixen el pastisset
com els surt del seu carall,
o pel color del carnet.

A aquests iuppis dels esports
Sabadell els treu la son:
com que els seus no hi són pas forts,
ens hi foten Badminton!

Sóc banyut, de tracte afable,
tinc la “prima” fent turisme:
més m ’ estimo ser diable
que regidor d ’ urbanisme.

A aquest poble, Llucifer,
un alcalde que hi havia
bestieses mil va fer,
i per últim, la Gran Via.

Encara que sembli irònic,
han fotut el dit a l ’ ull
per fer un pàrquing faraònic
digne d ’ en Josep Burrull.

CUCARELL:

BOTER:

DRACÍ:
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Sóc banyut, el més amable,
que les festes sempre anima,
sóc el més valent diable,
i no tinc ni una “prima”.

Vull parlar-vos, Rei del Mal,
d ’ aquest poble ple de toies:
Sabadell, que és capital,
mal que pesi als de Can Roies.

No fóra tan ordinari
si tingués bons periodistes,
ràdios, “tele”, algun diari
i també algunes revistes…

Una ràdio que de casa
en té el nom, el nom i prou;
de la “tele”, taula rasa:
Al Capone hi té sou.

Un diari? Un diari?
Quatre fulls, que es pot emprar
per folrar el fons de l ’ armari
o portar-hi l ’ entrepà…

Però ja saps que el lletra muda
que de Festes sempre ha escrit,
és tan llest que sembla Buda:
fa els articles des del llit!

GALIPOTA:

LLUCIFER:

Ves, que el tens per aquí els darreres.
Si d ’ escriure gens no en sap,
regalem-li unes ulleres,
un audífon, i un nou cap!

Sóc banyut, i és ben palpable
que les meves són de roba:
més m ’ estimo ser diable
que tenir una “prima” nova.

Companys meus, per acabar,
d ’ un poblet d ’ aquí al costat
m ’ han contat que ho tenen clar
i comarca han demanat.

I és que viuen a la inòpia,
o bé hi mana algun il·lús:
com volen comarca pròpia,
si sols saben fer el pallús?

Per la Festa de la Vila
varen fer tan el camell,
que per poc la cercavila
ve, i es fa, a Sabadell…!

El Vallès Occidental
té el seu centre a Sabadell;
qui no ho veu, és animal
o té els ulls en el clatell.

BOTER:

HARPIT:

Vull parlar-vos, cars companys,
d ’ aquesta Festa Major:
han passat ja bastants anys,
i no hi ha Comissió.

Una Festa tan política
pot ser maca, o pot ser un pal,
però admeteu la nostra crítica:
no serà tradicional.

El que prima és l ’ espectacle,
portar gent d ’ anomenada,
que serveixen de tentacle
per captar molta gentada.

Isidret, cal més diners
per a les iniciatives
que s ’ esforcen d ’ allò més
per estar del tot actives!

Tot allò comercial
val més que la qualitat…
I el país? Els és igual,
si això els don publicitat…

I és que aquest Ajuntament
ja s ’ assembla a TV3,
als cantants d ’ arreu, “amén”,
i als de casa, res, no res!

LLUCIFER:

BOTER:
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No sé pas, jo, què pensar-hi,
vols dir que és casualitat
que hi fotin de secretari
un feixista acreditat?

Si dimiteix en Farrés,
que dins l ’ ull li foten dit,
el convido a un got, o més:
s ’ ho mereix, per ben parit…

Estic fart ja de sentir
que només conteu mentides,
per l ’ efecte d ’ aquest vi,
que us fa ser perdona vides.

Ja és l ’ 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:
aquests pobres miserables
ja no tenen res a fer.

Llucifer, que del pecat
n ’ ets tu l ’ amo, i jo mestressa,
preparem-nos pel combat,
que amb tu tens la diablessa.

LLUCIFER:

BOTER:

St. FÈLIX:

DIABLESSA:

Si aquest àngels són del Cel,
jo, d ’ on vinc, és d ’ allà dins,
on tot té el gust de la mel,
i ho reguem tot amb 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!

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 molt forts.
Angelots, (a)nem a lluitar
fins que us vegem caure morts!

TOTS:

St. MIQUEL:

LLUCIFER:

I ara, gent de Sabadell,
si pequeu, com més millor:
no feu gaire el passerell
i visca la Festa Major!
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Sàtires sobre actuacions 
del polític socialista 
espanyol José Borrell.

Grans canvis polítics  
al món: creació de nous 
estats.

Corrupció a diferents 
administracions, 
catalana i espanyola.

Sàtires sobre la mala 
qualitat de les televisi-
ons, sobretot les noves, 
privades i de caràcter 
comercial.

Implantació a la comarca 
de grans superfícies 
comercials.

Sàtires sobre les obres 
públiques a Sabadell  
i la gestió de l’urbanis-
me local.

Noves sàtires sobre  
la discutible gestió  
de la cultura a Sabadell.

Inici de les hostilitats 
entre els països islàmics 
i els Estats Units. 

Sàtires sobre Albert Pla, 
protagonista de la 
moguda sabadellenca, 
cantant de moda aquell 
any, a punt de 
passar-se a cantar 
en castellà.
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