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Sabadell, molt bona nit!
Et saludem els diables;
de l ’ infern ara hem sortit
per (a) dir coses memorables.

Tot fent broma, és el quinzè
que venim, sense cap falta,
i no ens manca pas l ’ alè
per (a) parlar del que ens exalta.

Als versots de l ’ any passat
parlàvem dels de Cultura:
i en un any han millorat,
i és que estan fets una fura.

A aquest poble, quelcom falla:
nomenen comissions
però cap tècnic mai no es talla:
fot el que vol, per collons.

I com sempre, el que plega
no és aquell que ho fa com cal;
és l ’ inepte qui mou brega
per quedar-se i fer més mal.

En Fermí, el regidor,
va eixamplant el territori,
i aviat serà el senyor
de tot aquest consistori.

BORRÓ: Potser no en té tants, de nassos,
ni és tan alt, però hi ha qui es creu
que de fet són ben capaços
de fer-lo príncep hereu.

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.

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!

St. MIQUEL:

LLUCIFER:

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

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

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!

TOTS:

St. FÈLIX:

DIABLESSA:

TOTS:
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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!

Sóc diable molt trempat
i tinc molta cobertura;
ara un mòbil m ’ he comprat
per sucar l ’ empunyadura.

Un altre any potes enlaire
han tingut mig Sabadell,
per arreu se sent la flaire
del que surt de tot budell.

Eixamplar la voravia
és la moda que ara es duu;
en Farrés vol estar al dia,
i això no ho para ningú.

Diu que vol remodelar
tot el centre de la vila,
segur que es carregarà
d ’ aparcaments, una pila.

Hi ha forats per tots cantons,
i això fa molt temps que dura:
sembla un parc d ’ atraccions
com el de Port Aventura.

DIABLE 1r:

Diablet, ahir venint
em vaig perdre per (a)quí el centre,
i és que és tot un laberint
que el que fa és mal de ventre.

Si no vols caure en la histèria,
vine a fer un bon glop de vi;
que si et perds per Rambla Ibèria
no en tornaràs a sortir!

Sóc diable amb molta empenta
i tinc telèfon portàtil
perquè em truquin més de trenta
per tastar el meu dolç gran dàtil.

A Xina ha tornat Hong-Kong,
ha cedit la Gran Bretanya;
Llucifer, jo no en responc:
a veure què fa ara Espanya!

Perquè té moltes colònies
i no s ’ hi posa per poc;
sense gaires cerimònies,
Ceuta i Melilla al Marroc!

Que torni amb tota urgència
Gibraltar amb els castellans,
i obtinguin la independència
els Països Catalans!

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 2n:

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!

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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S ’ ha envoltat d ’ uns quants voltors
malcarats impresentables
de caràcter llefiscós
i costums inenarrables.

Al gran rei Felip Vè
una moneda l ’ honora,
l ’ han feta, sense saber,
amb un nom de cagadora.

Diablet, veuràs demà,
si aquest govern prou dura,
com la careta els caurà
i es veurà la dictadura.

Si a mi em ve aquell portaveu
i del meu vi em demana,
li fotré un bon cop de peu
on l ’ esquena ja no és plana!

Llucifer, si em vols parlar
i trobar-me connectada,
pots trucar-me prou demà
mentre em fots una llepada.

Aviat ens multaran
en la llengua de la terra
si és que en contra res no hi fan
ni l ’ Aleix ni en Narcís Serra.

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 4t:

A Girona alguns civils
als Mossos volen entrar
però no estan gaire tranquils:
cal que parlin català.

No els agrada gens ni mica
ni als de verd, ni als de Madrid,
i és que l ’ engonal els pica
tan sols d ’ haver-ho sentit.

Però és que els pactes són els pactes,
si el PP això ha encaixat,
ves qui sap quins són els tractes
que estan fent ben d ’ amagat…

Mentrestant, els de l ’ Aznar
amb la llengua catalana
on la volen és al mar,
ben contenta i ben ufana.

Un vinet tinc en conserva
per als fatxes del PP,
és un vi de Gran Reserva,
amanit amb DDT.

Llucifer, jo tinc el piu
valent, dòcil i versàtil;
per ficar-lo dins del niu
tinc telèfon que és portàtil.

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 5è:

I que s ’ ho apunti França
que també és del morro fort,
i ens torni sense recança
la Catalunya del Nord!

Que no et sentin els feixistes
com l ’ Aznar, o bé en Le Pen,
cafres bords, imperialistes
que el nostre bon gust ofèn.

El meu vi independentista
és el més bo de l ’ Europa,
però si em ve l ’ imperialista
amb el got li fotré estopa.

Llucifer, si vols fardar
ja no cal un automòbil;
els pijos ho tenen clar:
ara es duu el telèfon mòbil.

Té bigotis de corsari,
és petit i estret de ment;
i un somriure de falsari
quan diu: España va bien.

És feliç, aquest pobre home
quan a tots pot dar pel cul;
Llucifer, no fem pas broma,
que en això no és pas gandul.

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 3r:
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Avui dia, Llucifer,
tothom té telèfon mòbil,
als ronyons, a l ’ os pedrer,
a la bossa o a l ’ automòbil.

Si no en tens, ja hi ha qui et mira
amb somriure sorneguer,
com si fossis d ’ Altamira
o el més raro del carrer.

Per fatxenda, aquell que l ’ usa,
és capaç del més estrany,
l ’ únic lloc on no n ’ abusa,
al lavabo o dins del bany.

Fa ben poc, a la Faràndula,
va sonar-li el patracol,
a un concert, i no és camàndula,
a un goril·la d ’ en Pujol.

Per això, jo ho tinc ben clar:
el soroll que fa, m ’ empipa,
el qui el té, és per fardar,
i jo ja n ’ estic ben tipa.

Diableta, m ’ estranyava
que el que deies fos veritat:
que t ’ he vist caient-te bava
i el mòbil ben agafat.

DIABLE 6è:

LLUCIFER:

Del meu vi, no en tastarà
pas cap yuppi fastigós
dels del mòbil a la mà
i el cabell tot gominós.

Em domina la fal·lera
de tenir aquest gran invent
que t ’ activa la trempera
quan sona al mig de la gent.

Els versots que vénen ara,
escolteu-los, si és que us plau,
que hi ha mals que no els repara
més que el temps i viure en pau.

En tot sempre hi ha un culpable,
que és el fort i el més armat,
perquè mai no vol ser amable
amb el feble del costat.

I si pot, fins el trepitja,
l ’ humilia i el sotmet,
i si no, el botó pitja:
li fot míssils per barret.

Que en la pau tan desitjada
Sarajevo i Sabadell
tot i fent-se una abraçada
comparteixin el vaixell.

BOTER:

DIABLE 7è:

Sabadell a poc a poc
va enriquint la seva llar
d ’ elements que entren en joc
de cultura popular.

Fa molts anys, els geganters,
un esbart i diablons,
fa tres anys, els castellers,
i aquest any, ball de bastons.

A altres llocs l ’ Ajuntament
els ajuda i els anima,
però aquí tot va malament,
i no hi tenen pas bon clima.

Un local han demanat
per poder tenir més vida,
com al poble del costat,
on ja el tenen, ben a mida.

En el mapa cultural
que és vigent a aquesta vila
ningú no en va fer cabal,
s ’ ho van prendre a barrila.

Per això, si els de cultura
volen un got del meu vi,
hi fotré alguna mesura
d ’ un laxant d ’ allò més fi.

LLUCIFER:

BOTER:
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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 (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!

TOTS:

St. MIQUEL:

Heu vist ja el nostre poder,
i això que no 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 passerell,
i Visca la Festa Major!

LLUCIFER:Hem estat sempre els primers
que volem ser gent honesta:
que la pólvora només
s ’ utilitzi per (a) la Festa!

El meu vi, és el millor,
i ens plau la seva alegria:
qui a la guerra digui “no”
tindrà cava, vi i sangria!

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!

LLUCIFER:

BOTER:

St. FÈLIX:

DIABLESSA: 




