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Llucifer, company de vicis
som aquí, com l ’ any passat,
per omplir de maleficis
tota aquesta gran ciutat.

Aquest any ja en farà deu
que fem el Ball de Diables,
malgrat algun fariseu
i alguns sorges miserables.

Un diari de debò
a la fi diu que hi haurà
però aviat semblarà “allò”
si no ho fa en català.

És per això que a les calderes
ja tenim el foc cremant
per les plomes mentideres
i algun de la Casa Gran.

I si això molesta algú,
que vagi a l ’ apotecari:
celebrem tots en comú
el desè aniversari!

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

BORRÓ:

St. MIQUEL: 

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 els manguis, ja m ’ hi cago!

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.

LLUCIFER:

TOTS:

St. FÈLIX:

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 saragata,
vinga foc i molta fressa,
i que visqui la patata,
de la nostra Diablessa!

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!

DIABLESSA:

TOTS:

St. MIQUEL:

LLUCIFER: 
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Què ens deien aquells bromistes?
Europa, una frontera;
ben segur que els nous feixistes
ara pateixen caguera.

A Occident hi ha una poltrona
de polítics destrempats.
¿Que potser es rasquen la xona
amb tantes formalitats?

No pateixis, diablot
que ja ho sentirem a dir,
crec que més d ’ un carallot
se n ’ haurà de penedir!

Passa com a la meva bota:
quant menys pesa més m ’ agrada,
diria que no els rota
escampar la vomitada.

Sóc diable molt trempat
i bellugo bé les anques,
i no em cal anar escuat
ni fer els tres mil metres tanques.

Vaig anar cap a Sevilla
per veure la Fira Gran,
i van buidar-me l ’ armilla
tan sols en un breu instant.

LLUCIFER:

BOTER:

A Madrid vaig agafar
el nou “metro” d ’ en Felipe,
que es va fer de sotamà
i per poc no ens engalipa…

Se ’ l va fer, el molt bergant,
perquè va dar-li la gana,
i aviat l ’ allargaran
fins el Coto de Doñana.

Quan vaig ser a la Gran Fira
he de dir que em va agradar:
sols faltava una guspira
que ho tornés a fer cremar!

Diuen que hi perden diners,
que cal reduir-ne els costos…
Voldria veure els calés
que hi guanyen els capitostos!

No sé pas si són babaus
o més d ’ un n ’ hi ha de burro,
però se ’ ls enfonsen les naus
i se ’ ls crema fins el Curro.

Sóc diable i esportista
i he guanyat moltes medalles
perquè sóc un gran artista 
al davant de les tovalles!

MADRIDELL:

LLUCIFER:

BOTER:

IMPOSTELL:

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!

Sóc banyut i bon atleta
i he batut records del món
descordant-me la bragueta
i abaixant-me el pantalon.

Parlem, doncs, de coses grans:
Sentiu! La Terra trontolla
i no és que ballin “can-cans”:
Guerres! I molta farfolla.

Terrasencs o Serbianots
són de la mateixa mena:
sempre tocant els pebrots!
Fiquem-los en quarantena!

BORRÓ:

EUROPELL:
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Sóc de tots el campió
i he pujat molts cops al “podi”,
faci fred, faci calor,
m ’ agrada lluir el meu “body”.

Aquests jocs de Barcelona
han batut records del món,
sobretot en l ’ ús d ’ hormona
i llançament de “condon”.

Es van fer saraus sens fi,
llits rodons i fums furtius,
i molts van sobresortir
en l ’ ús de preservatius.

Tota Barcelona estava
fins a la Ronda de Dalt
plena de l ’ espessa bava
del Pujol i del Pasqual.

Tant se val que aquell arquer
fes passar tan lluny la fletxa,
car hi havia al pebeter,
ben a punt, un foc amb metxa.

Us agradi o no us agradi,
a tot arreu hi ha quedat
un pavelló o un estadi,
menys a la nostra ciutat.

OLIMPIELL:

LLUCIFER:

Ai! Farrés, què t ’ han donat,
que tan sols fins fa tres dies
els anells has malmirat,
i ara t ’ hi fotografies!

De l ’ estadi sóc el rei
i em conec les raconades
on les nenes de l ’ hoquei
van a fer les arrambades.

Tothom fa la corredissa
amb la torxa ben content,
jo els fotria una pallissa
amb la meva massa ardent.

Hi ha un “Colom” molt narcisista
que estima la gran pantalla:
n ’ Angelet, el missionista
que ens enganya la canalla.

Des de la tribuna estant
en Pasqual veig entre basques
com si hagués pres per sedant,
el mam de totes les “tasques”.

Mentre en Jordi se l ’ endreça
escoltem la portaveu
que ens escup, la mala peça,
un impost a contrapeu.

BOTER:

NACIONALISTELL:

Però aquest any, bon ciutadà,
s ’ ha acabat la bona vida,
que aviat ens quedarà
la butxaca escarransida.

Ens apugen els impostos
amb caràcter retroactiu:
així ho manen els prebostos
i ningú pot dir ni piu.

Perquè a mi ja m ’ estranyava
tant dispendi a tort i a dret:
el noranta-dos s ’ acaba,
i ara ens toca d ’ anar estret…

Diu que anem tots cap a Europa,
que tots hi hem de convergir,
però el govern, fins per fer sopa
ens vol fer pagar el tupí.

Quins collons que té el Solchaga
que aprofita que és estiu
per ficar el dit a la llaga
i fotre ’ m un purgatiu.

Durant l ’ any, ’ nar fent, ’ nar fent,
però quan per vacances tanco
s ’ aprofiten del moment,
com quan era el temps del Franco.

LLUCIFER:

BOTER:
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Han fet places, monuments,
i fins noves avingudes,
un parell d ’ aparcaments
i alters obres collonudes.

Però jo hi veig com una taca,
t ’ ho dire clar i català:
qui és que s ’ omple la butxaca
amb el nou Eix Macià?

I no sé què passarà
amb el nostre bosc darrer
entre el barri nou que es fa
i l ’ autopista que ve…

No pateixis ni et capfiquis,
fes com la Dolors Calvet,
i no siguis tiquis-miquis,
que al Taulí ja hi ha un bosquet…

LLUCIFER:

I és que el nostre Ajuntament,
ho té clar, més que ningú:
la pela és un gran invent
i qui paga, no ets pas tu!

Dels banyuts, sóc el millor
en l ’ esport que ara més mola:
és l ’ alçament del porró
tot fent rots de Coca-Cola.

BOTER:

SERRANELL:

M ’ han contat que allà a Madrid
n ’ hi ha més d ’ un que està que trina,
té el culet així encongit
i quan parla desafina.

Fotem-li una bona canya
pel problema de la ullera
després podrà mirar Espanya
i deixar anar la pixera.

Dels banyuts sóc el més ric
i he fet grans embutxacades
allà dalt a Montjuïc
amb els pins i les entrades.

T ’ he de dir, gran Llucifer,
que he vist que aquesta ciutat
ha quedat d ’ allò més bé
amb el Parc remodelat.

LLUCIFER:

BOTER:

MACIANELL:
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Llucifer, jo et vull parlar
del Regidor de Cultura
perquè no tinc gaire clar
a qui cal passar factura.

Que el qui mana allà dins
està tan ben situat
que ni els politics més fins
li poden fer cap forat.

Un que té nom de pernil
i li diuen “Pota Negra”
és manaia ben subtil,
i si pot, ens desintegra.

Té una Cort que prou treballa,
si és que els plau i és del seu gust,
i si no, passen la dalla
i et deixen amb el disgust.

Ja ho sabia jo, banyut,
que un del poble de Terrassa
no seria prou astut
per manar amb gaire traça.

Si vols viure bé i tranquil,
digues sempre “sí, senyor!”
això ho sap el del pernil,
i també el seu regidor.

LLUCIFER:

BOTER:

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

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.

Si aquests angels són del Cel,
jo, d ’ on vinc, és d ’ allà dins,
on tot té el gust de la mel,
i ho reguen 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!

St. FÈLIX:

DIABLESSA:

TOTS:

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 ben 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!

St. MIQUEL:

LLUCIFER:




