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Sóc aquí, gran Llucifer,
amb la maça carregada
per omplir tot el carrer
de foc, fum i sorollada.

I que ho senti el respectable,
que enguany us deixem triar:
els versots d ’ aquest diables,
o cançons de l ’ Albert Pla.!

Ets un ximple, diablot,
ja te ’ n pots anar 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…

Un voltor de nom Borrell
Va inventar un carnet “ azul “
Perquè vol fer-nos la pell
i a tothom dar-nos pel cul. 

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 sóm àngels ben valents
i obeïm Nostre Senyor.

Res no temis, Lucifer,
Perquè sóc al teu costat; 
La meva arma aixecaré 
contra el cel i la bondad!

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 visqui 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 con 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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Sabadell, que és a l ’ Otan,
al Golf Pèrsic, i amb tartana
per fer-hi de Superman,
hi fotrem els de la Urbana. 

CORROMPIM, CORROMPIN, 
CORROMPIA…

Llucifer si vols ser ric
no cal pas que manis gaire,
sols et cal ser-ne cacic,
o parent d ’ algun manaire.

Que ja ho saps, a Can Pujol
n ’ hi havia un secretari
que va fotre més d ’ un gol
i molta pela a l ’ armari

I allà baix a Andalusia,
un hermano tal com cal,
els negocis dirigia
al despatx oficial.

Doncs ja ho saps, gran diablot,
si vols tocar molt calé
no facis l ’ estaquirot,
i emparenta un conseller!

BOTER:

LERA:

La butxaca ben ufana
i en el compte, déu n ’ hi do:
no se ’ n salva ni el que mana
ni cap de l ’ oposició.

Per si un cas, no me ’ n refio,
i ja en pregono un bon cop;
que, fotré, amb molt de brio,
a San Roc, una “sex-shop”!

LES “TELES “

Llucifer, apaga el fanal
que m ’ he fet un embolic:
amb tant canvi de canal
ja no sé ni com em dic.

Pitjant semre aquell botó,
vaig veure mil porqueries:
telefilms i un colebró,
deu conycursos plens de ties.

Programes de poca altura,
molts anuncis, déu n ’ hi do…
un curt, quatre hores dura,
apa, fot-li en el botó.

LLUCIFER:

BOTER

PELUT 

PELAT:

ENS ESTAN DANT PEL DAVANT  
I PEL DARRERE

Llucifer, ves qui se ’ n fia
dels mapes que pots mirar:
vaig suspendre geografia,
i ara sí que ho tinc ben clar.

Que la URSS s ’ està fent miques,
ja només hi ha una Alemanya,
i si no ens estem de xiques,
farem nous mapes d ’ Espanya…

Allà baix, cap a Orient,
n ’ han muntat un cristo gros
un moro impacient
contra un ianqui que és talòs.

Després d ’ algun insult
per qui dóna i qui entoma,
tot el món donen pel cul,
i a callar, i poca broma.

Un merder fenomenal
per la crisi del petroli,
tot el món fot l ’ animal
per un cony de bossa d ’ oli!

IMPERDIBLE:

LLUCIFER:
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Botiguers de ments despertes
són els reis, fan mil invents
en els barris grans ofertes
i al centre, aparcaments.

Sabadell n ’ és capital
de comarca molt extensa
amb uns límits que, com cal,
són molt clars, si un hi pensa.

L ’ Alcampo, el tenim al sud,
el Pryca, cap a ponent,
i a llevant, com és sabut
Baricentro i Continent.

I “El Corte Inglés” va endavant,
Allò és més gros que el “Titànic”
Per anar normalitzant,
n ’ hi direm “El Tall Britànic”.

Jo ja sé de vint-i-set
que tindran per sempre crèdit:
van votar-ne un “ sí “ clar i net,
un acord del tot inèdit!

LLUCIFER:

BOTER:

SABADELL POTES ENLAIRE

Llucifer, vagis on vagis
pots trobar-te el carrer obert:
ja ho deien tots els presagis
“noranta, un desconcert”.

El fotut és que n ’ hi ha
per dos anys ben llargs i bons,
que el futur “Eix Macià”
no és pas moto de pocs trons.

A ponent, la Riereta
l ’ han oberta en canal,
Mentre ens fan prou la punyeta
amb aquell pàrquing central.

Hi ha una pila d ’ edificis
que s ’ estan just a mig fer…
constructors, ves quins desficis…
regidors, toqueu calé?

Si en Farrés busca nou lema
no cal pas que hi pensi gaire
que tothom en sap el tema:
“Sabadell, potes enlaire”.

OSSA:

LLUCIFER:

Fart de tanta bajanada
vaig mirar la diablessa:
li fotré una batzegada,
al botó de la mestressa.

Quan no trempo, “tele-Cinco”,
quan vull riure, “Antena-3”,
“Canal plus”, per quan no trinco,
però cap d ’ elles no val res.

Ja ens ho deia el gran Satan:
si el botó tens per la mà
empra ’ l sols de tant en tant,
però millor per (a)nar a cardar!

LA PELA ÉS LA PELA

Llucifer, escolta la història
que ara et porto, que té tela
com tothom per la memòria
quan qui mana és la pela.

Que qui vota comunista
i fa alcalde en Farrés
ara es torna consumista
i fa moure el seus diners

LLUCIFER:

BOTER:

ALOÇU:
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La Flama del Canigó
van deixar-se l ’ any passat,
l ’ any que ve, diuen que no…
com es veu, que els ve a desgrat!

LA “MOGUDA“ SABADELLENCA

Llucifer, vull ser “torero”
i així fer el primer calé,
com els nens que es fan “rockero”
i algun fill de conseller.

Jo no sé pas què ho motiva,
però aquest any a Sabadell
hi ha moguda, marro i priva
i molta llana al clatell.

Fa una cara molt cansada,
sempre actua assegut,
uns ullets com de febrada…
és que cagar no ha pogut?

I és que això d ’ anar restret
li dóna inspiració:
quan acaba un concertet,
va a cagar, i no fa pudor.

Els que fan pudor de veres
són els “fans” que té a cents:
molts “snobs”, bastants “horteres”,
Postmoderns i convergents

BOTER:

ANXOVETA:

LLUCIFER:

Ja ho sabeu que aquest “fulano” 
ara canta en espanyol?
Es dirà Alberto Llano,
de calés… tants com en vol!

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

Ja 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
aquests pobres miserables
ja no tenen res a fer.

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

BOTER:

St. FÈLIX:

DIABLESSA:

Però n ’ hi ha algun que gens no bada
i en deu treure un bon bossell,
i és que és molt més adequada:
“Eixarranca ’ t Sabadell”.

LA CULTURA SABADELLENCA

Llucifer jo et vull parlar
de quelcom que no va a l ’ hora,
ni mai més no anirà
si no fotem algú a fora.

Van fent coses, ningú ho nega,
van complint l ’ expedient,
però a l ’ hora de la sega
tothom queda descontent.

Descontents els arqueòlegs,
descontents els dels museus,
descontents, fins els filòlegs,
que no ho veus, Isidre Creus?

I és que falta a Sabadell
un Consell per la cultura:
el problema ja es vell,
i la broma massa dura.

M ’ han dit que abans de vacances
Van reunir-lo, i quin fracàs…
N ’ eren quatre feres manses,
Ben triats, que no fos cas!

BOTER:

SIMCAMIL:

LLUCIFER:
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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 al instant!
Us ho mana Sant Miquel!
Penediu-vos, tot marxant
cap el 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 prou forts.
Angelots, (a)nem a lluitar
fins que us vegem caure morts!

I ara, gent de Sabadell,
si pequeu, com més millor:
No feu gaire el passerell 
i visca la Festa Major!

TOTS:

St. MIQUEL:

LLUCIFER:




