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Sabadell, molt bona nit!
Des del regne del maligne
un any més hem acudit
ben fidels a la consigna.

Bona gent! Autoritats!
S ’ ha acabat la cercavila,
i els banyuts, ben preparats
un any més per fer barrila.

De versots, ja en són setze anys,
i és cosa prou esperada
que parlem d ’ uns capsigranys
amb la ment atrofiada.

No ens agraden, als diables,
ni el mesquí ni el poderós,
ni els avars insaciables,
ni el polític llefiscós.

Per això sortim cada any
a parlar amb paraula plana,
sense traves, sense engany,
tradició ben catalana.

Que no ho dubti ja ningú,
amb setze anys de testimoni:
els versots ja són, segur,
de Sabadell, patrimoni.

BORRÓ: 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!

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

St. MIQUEL:

LLUCIFER:

TOTS:

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,
prou 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.

St. FÈLIX:

DIABLESSA:

TOTS:

St. MIQUEL:
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Sóc el diable Aymerich,
i el dit gros la Gemma em xucla;
vols venir, Llucifer amic,
a veure com em manucla?

Llucifer, en Pere Boteuro
ja té a punt el gran braser
per cremar-hi això de l ’ Euro
i la mare que el va fer.

De pensar-hi, ja m ’ espanto:
ens fotrem un embolic,
qui no estigui ben al tanto
hi perdrà fins el melic.

Ara bé, menys car serà
el tabac, i la Viagra,
les meuques de Polinyà,
els bistecs i la carn magra.

Però hi perdrem identitat,
catalans i clientela:
C ’ est fini! Ja s ’ ha acabat
de dir “la pela és la pela”.

T ’ imagines si comptés
també en Euros les cardades?
Ben sortós fóra qui fes
un Euro en dotze mesades!

DIABLE 1r:

LLUCIFER:

Vine aquí, que et donaré
una bona euromamada,
pots triar on la vols fer:
a la tassa, o a l ’ arengada!

Llucifer, jo em dic Guillem,
i m ’ agrada fotre banyes
a aquell iuppi sense tremp
que no es treu mai les lleganyes.

Tot el món sap al detall
els afers d ’ una titola,
semaler, piu o carall
que no para ni estant sola.

Els pebrots del President
són motiu de xerrameca;
per distreure un xic la gent,
va i fot bombes a la Meca.

Mentrestant, a tot el món
tots en parlen morts d ’ enveja,
descordant-se el pantalon,
i no pas per fer neteja…

I per als qui, per l ’ edat,
per a emprar-la ho tenen magre,
de seguida han inventat
un remei que es diu Viagra.

BOTER:

DIABLE 2n:

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.

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

LLUCIFER:

BORRÓ:
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Un ministre francès diu
que és cosa d ’ allò més trista
que Espanya perdi el caliu
d ’ un estat ben centralista.

Aquest paio ho té molt clar,
que ja veuen que l ’ empaiten:
“posa la barba a remullar
quan els teus veïns s ’ afaiten”!

Aquest vi que jo he comprat
serà per a qui sostingui
que els pobles, en llibertat,
triaran el que els convingui!

Sóc la Mati, Llucifer,
i la pela em torna folla;
a veure quina en faré
per tenir-ne a mà una ampolla/

un amb polla.

No ens paren de tocar els ous
al país veí d ’ Espanya
amb tots aquells enrenous
que ja em fan venir migranya.

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 4t:

Diu que hi mana un tal Asnar
i un equip d ’ impresentables;
semblen pòtols de billar,
de costums inexplicables.

Hi ha una rossa molt tenyida,
de mirar fals i garneu,
i una monja just sortida
de Falange o bé del SEU.

Com una gran palangana
de mè fins al voraviu
han deixat ja tot Donyana
i el sistema educatiu.

Diablet, vés-te ’ n de l ’ era
si no et vols empolsegar,
que et fotran a la galera
si és que els goses criticar!

El meu vi no es pot tancar,
com si fos un cert diari,
per això ningú en beurà
si, com ells, és un falsari.

Llucifer, jo sóc l ’ Alfred.
No tens pas per (a) mi una cosa
per fer-me anar de bracet
amb un bon elefant rosa?

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 5è:

Ara en Clínton sortirà
amb alguna martingala,
però enveja del musulmà
el volum de la cigala.

Diablet, si allò que vols
és una bona empalmada,
has de fotre uns traguinyols
del meu vi cada vegada.

Sóc l ’ Esteve, Llucifer,
No tens pas alguna feina?
Mentre toqui algun diner
i sucar pugui prou l ’ eina…

El vell món s ’ està desfent,
els estats, cauen a trossos,
tant a Orient com a Occident,
i en cauran de molt més grossos.

Als països musulmans
hi ha merder amb els integristes:
ayatollahs, talibans,
i altres que semblen feixistes.

Han caigut els vells estats
de la URSS i Iugoslàvia,
deixant-nos a tots tocats
amb els seus rampells de ràbia.

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 3r:
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Llucifer, sóc la Mercè,
i aguanto mil cabronades
perquè vull perdre l ’ alè
amb unes quantes llepades…

Aquí dalt l ’ Ajuntament
l ’ any que ve hi haurà gent nova,
un gran canvi és imminent,
per (a) tots és una gran prova.

S ’ ha trencat en més d ’ un tros
el grup d ’ Iniciativa,
i en Farrés, se n ’ ha autoexclòs,
n ’ està fart, diu que s ’ arxiva…

També en Saura se ’ ns en va:
diu que fa molts anys que volta,
i perquè no ha de plegar
tant d ’ inútil que l ’ envolta?

Qui serà el futur alcalde?
Aquest any, qui guanyarà?
Si en el càrrec se ’ ns hi escalda
tindrem temes per demà.

Els qui haurien de plegar
són els tècnics de cultura;
semblen telèfons de mà
que estan sense cobertura.

DIABLE 6è:

LLUCIFER:

Sense el vi d ’ aquesta bóta
no aniríem pas enlloc;
a aquests nois prou que se ’ ls nota
que el que fan és cardar poc!

Sóc en Víctor, Llucifer,
i jo sí que la sé llarga,
i la tinc així també:
amb bon tir, bona descàrrega…

Com cada any, estem plens d ’ obres
que afecten tot Sabadell;
cal fer moltes maniobres
i passar ben de gairell.

No sé pas els de la “tele”
com s ’ ho fan, amb quin instint,
enganyant la clientela
amb el nostre Laberint.

De carpes, n ’ hi ha un bon grapat,
en tenim a punta pala
començant amb el mercat
que ara al passeig se ’ ns instal·la.

I quin gran goig que farà
ben bé al mig del centre,
tan modern, per celebrar
que és a punt, que l ’ Euro entra.

BOTER:

DIABLE 7è:

A la Generalitat
hi ha un paio amb la mà trencada
que tot ho ha ben arreglat…
però per (a) l ’ escola privada.

De paraules s ’ omple el pap
per justificar el sistema,
però tothom veu que és un nyap,
i l ’ escola està que crema.

I en altres departaments
tampoc no l ’ encerten gaire,
dels pagesos, els laments,
de boscos cremats, la flaire…

I si ens hem de refiar
del recanvi que es prepara,
ja veurem quan trigarà
a fer alguna cosa rara…

La canalla de Babel/
El canalla de Babel,
ens vol fotre un bon miquel:/
nos quiere bien joder Miguel:
“Setze jutges d ’ un jutjat/
“Dieciséis jueces de un juzgado
mengen fetge d ’ un penjat…”/
Comen hígado de un colgado…”

LLUCIFER/ 
BOTER:
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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 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.

DIABLESSA:

TOTS:

St. MIQUEL:

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 passerell,
i visca la Festa Major!

LLUCIFER:

Per allà al centre un bon dia
me ’ n vaig (a)nar a passejar,
i em va semblar que sentia
la flaire d ’ un bacallà.

Vine aquí, vine i ensuma,
que això és vi o bé xampany,
si en beus, puja com l ’ escuma,
i tal dia farà un any!

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!

LLUCIFER:

BOTER:

St. FÈLIX:




