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Ciutadans de Sabadell,
som aquí amb molt bon aspecte,
malgrat que algun passerell
no ens posés en el prospecte!

I és que a aquest ajuntament,
i en concret dins de Cultura,
hi ha més d ’ un panxacontent
que ens vol dins la sepultura!

Els fa nosa, no en dubteu,
la gent amb iniciativa,
i entomen a contrapeu
cada idea que els arriba.

Així tots fem l ’ idiota:
van muntant comissions,
hi simulen prendre nota,
per fer el que els surt dels collons.

Ai Farrés, massa ja dura
de fer-te ’ n el desentès,
que en el camp de la cultura
cal posar més interès.

Ets un ximple, diablot,
ja te ’ n pots anar 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 aixecar el got,
i altres coses, tal com cal:
qui no folla, és que no pot.

No cregueu pas que em despisto
del que ens duu avui aquí,
foteu banyes a tot Cristo,
i crideu ben fort amb mi!

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

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

LLUCIFER:

TOTS:

St. FÉLIX:

No patiu, sabadellencs,
que us darem protecció
de banyuts o terrassencs
(no sé pas el que és pitjor).

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

Diablessa sóc, com cal,
dels diables la muller,
si voleu sucar el pardal
ja sabeu el que heu de fer!

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,
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!

DIABLESSA:

TOTS:

St. MIQUEL:
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Fa molts anys que és una pena,
i el tema ja fa pudor.
¿Haurem de fer una novena
per (a) tenir un bon regidor?

Un n ’ hi hagué, i me ’ n faig creus,
que era tot com una anguila;
heus aquí els seus trofeus:
“¡Dimiteix!”, deia la vila.

Poc després, un de fantasma
cosia sense didal;
va deixar el seu ectoplasma:
el nou Mapa Cultural.

A última hora, en fer la llista,
un filòsof desvagat
van posar per (a) fer el turista,
i ha fet figa aviat.

Per a mi, que la ruïna
no ve pas del capdamunt,
sinó dins de l ’ oficina,
on, d ’ ineptes, n ’ hi ha un bon munt.

Aquests noiets de cultura
no tastaran del meu vi
si no el rego amb freixura,
amb vinagre, o bé amb pipí.

LLUCIFER:

BOTER:

Llucifer, company amable,
no hi vagis, t ’ ho recomano.
Més m ’ estimo ser diable
que no pas Josep Serrano.

A Cultura, molta tela,
És que sembla un entremès:
s ’ han muntat una novel·la,
com si fos a TV3.

Poc sabó i molta roba,
el que us dic és del tot cert:
els nervis posen a prova,
com “Nissaga de podert”.

En Serrano és “Don Quijote”,
d ’ escudero, un en té;
si no hi fica pas la pota,
Dulcinea és en Vallbè.

Reunions a tort i a dret
tenen sempre convocades;
no surten del despatxet
ni per fer les cagarades!

A Cultura van buscant
la Festa Tradicional.
Com que no la trobaran,
els darem un manual!

DIABLE 2n:

LLUCIFER:

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 exércits infernals!

I si algú se sent ferit
del que diuen els banyetes,
que en el cul es foti el dit
i se ’ n vagi a fer punyetes!

Llucifer, jo sóc culpable
de no ser prou caradura.
Més m ’ estimo ser diable
que regidor de Cultura!

LLUCIFER:

BORRÓ:

DIABLE 1r:
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Aquests nois d ’ Iniciativa
ja no són com els d ’ abans:
ara el capital hi priva,
i a l ’ empresa són molt grans.

El que tinc dins de la bóta
és vinet del Penedès,
però no els en daré ni gota,
que ells beuen whisky escocès.

Llucifer, si això és l ’ estable,
sols hi ha un ruc, i em desespero.
Més m ’ estimo ser diable
que no pas Pere Escudero.

L ’ home d ’ Orce deuen buscar
allà al sot de Rambla Ibèria,
fa un any ja ho varen provar,
amb la merda a l ’ intempèrie.

Ho tindran un any obert;
perquè els surti bé la cosa
potser hi duran en Gibert
que no hi quedi ni una llosa!

Un any més han esventrat
mitja Rambla altra vegada,
¿l ’ ha de pagar la ciutat,
tanta feina mal girbada?

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 4t:

A Sabadell ja no hi resta
gaire terme sense asfalt,
i ara se ’ ls fot a la testa
fer un nou Pol Industrial.

Volen fer una estossinada
a Sant Pau i el seu turó,
i ja tenen preparada
la del nou Quart Cinturó.

Aviat no quedarà
ni terra per a la vinya,
per fer peles a tota mà
no paren de fer rapinya.

No sé mai si és veritable
o bé fals, gran Llucifer…
Més m ’ estimo ser diable
que en Serrano Xavier.

A aquesta vila ara hi ha
nova colla gegantera,
que el fantasma molt bé fa
i de res no se n ’ entera.

Set gegants estan portant,
ja veurem si en fem gran cosa:
de Sant Roc diu que els duran
fins al carrer de la Rosa.

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 5è:

El que tinc, és vi de festa,
però per a ells no n ’ hi ha,
que és segur que me l ’ empesta
si algun d ’ ells en vol mamar!

És del tot intolerable,
peró et saludo, Llucifer.
Més m ’ estimo ser diable
que no pas Fermí Vallbé.

Si tenen ben oblidada
la cultura, a l ’ Ajuntament,
del que no perden passada
és de buscar diner calent.

Al capital s ’ han venut
un lloc de públic domini;
hi han fotut un Hollywood
perquè el diner s ’ hi encamini.

Van vendre ’ l amb prometença
de fer a prop l ’ Ajuntament;
ara en tenen altra pensa,
no els val què hi pensi la gent.

En terrenys expropiats,
han fotut un bon negoci;
¿què en diran els afectats?
¿Qui deu ser el seu gran soci?

BOTER:

DIABLE 3r:
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M ’ han dit, i no és cap cabòria,
que un que viu a Barberà
s ’ ha muntat tota una història,
i aquì se ’ ns va empadronar.

S ’ ha inventat casa i adreça
per deixar el fill col·locat,
li han admès, vès quina peça,
regidor espavilat!

Tambè hi ha una regidora
que fa honor al seu partit:
s ’ ha lluït d ’ estafadora,
amb la Visa dia i nit.

I a darrere del Farrés
un capgrós és Rei del Mambo,
cada dia em sembla més
que s ’ assembla molt al Rambo.

La sidra ve de les pomes,
de la vinya, ens ve el bon vi;
si apareix, fem poques bromes,
que cridant no és gaire fi!

Llucifer, és indispensable
que et parli d ’ un que ara ve:
més m ’ estimo ser diable
que no en Jaume Colomé.

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 7è:

Tenim colla castellera,
i es fan dir “els ceballuts”;
quan se ’ ls passi la trempera,
veurem si són tan creguts.

Que no vagin tan de pressa,
que els castells han d ’ anar lents;
qui assegura, bé progressa,
i ara van massa valents.

El que cal és que demà
tothom vagi a la plaça,
els ajudi a fer mà,
i els castells s ’ alcin amb traça.

Si se ’ ls baixen una mica
els fums que ara ens han mostrat,
els convido a la més rica
de bon vi del Priorat.

Llucifer, això no és curable,
hi ha genteta amb molta tela.
Més m ’ estimo ser diable
que no pas ser com l ’ Agnela.

En aquest ajuntament
s ’ hi belluga bona fauna,
que amb no gaire enteniment
no paren de dar la llauna.

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 6è:
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Pestilents malvats diables,
comporteu-vos tal com cal,
prepareu-vos, miserables,
per (a) 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 prou 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 heu après bé la lliçó
no feu més el passarell,
i visca la Festa Major!

St. MIQUEL:

LLUCIFER:

A la nostra competència,
és a dir, a Can Feliu,
ara els cal amb molt urgència
estar alerta i ser prou viu.

Si abans l ’ aigua beneïda
servia per netejar
tot allò que anés a mida
d ’ uns que no hi veuen gens clar.

Ara els ciris fan miracles
al Racó del Campanar,
i fan fer molts espectacles,
i a tothom fan relliscar.

Amb patins o bé amb sense,
lliscareu amb molts d ’ afanys,
amb o sense complaença,
tingueu pocs o bé molts anys.

A mi em sembla que el que els cal
és posar-hi uns segurates,
que engresquin amb molta sal
de sagristia les rates.

Aquests nois dels patinets
no fan més que grans rucades:
no saben que els meus vinets
provoquen grans relliscades.

LLUCIFER:

BOTER:

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:
aquests pobres miserables
no tenen pas res a fer.

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 está calent,
fent-hi gresca tot el dia:
els pecats de cent en cent,
i a cada racó, una orgia!

St. FÉLIX:

DIABLESSA:

TOTS:




