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

Hi ha molts canvis al balcó
que domina aquesta plaça;
saludem-los, que si no
potser se ’ ns enfaden massa!

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

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.

BORRÓ:

St. MIQUEL:

LLUCIFER:

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!

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!

TOTS:

St. FÈLIX:

DIABLESSA:

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.

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.

TOTS:

St. MIQUEL:

LLUCIFER:

BORRÓ:
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Però com que és un bon client
del comerç mundial d ’ armes,
donar-li cap escarment
fóra encendre les alarmes!

Mentrestant el Gil i Gil
amenaça amb les paraules,
s ’ enriqueix amb molt d ’ estil:
en això té moltes taules!

Diablet, que ets beneitó
si és que et penses que el qui mana
ho fa perquè és molt bufó
i té la ment del tot sana!

Milosevic, Pinochet,
Gil i Gil, Eltsin, la Thatcher…
Per a en Garzón, un traguet,
i aiguarràs per al fatxa!

L ’ any 2.000 ja està arribant
amb molta innovació,
però el desconcert és ben gran
amb l ’ alimentació!

Tot sembla molt natural,
però hi ha algú que hi fa diners:
amb un canvi radical
res no sembla allò que és.

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 2n:

Els porcs per començar,
després, follies bovines,
un refresc americà,
i més tard, belgues gallines.

No sabem ja què menjar:
els naturals, són higiènics?
i el mercat ben ple ja està
dels nous productes transgènics.

Llucifer, què haurem de fer
si ni el menjar ja no és bo…?
Sort en tenim del boter!
A la cua em poso jo!

Diablet, el món s ’ acaba:
cal menjar, beure i cardar;
tria bé, no siguis fava,
i gaudeix d ’ allò que hi ha!

Ja s ’ acosta l ’ any 2000,
darrer any d ’ aquest vell segle,
i tothom està intranquil
i vol adreçar bé el regle…

Les parelles fan la feina
per tenir el primer nadó:
sense haver de desar l ’ eina
ho fan tots sense condó.

LLUCIFER:

DIABLE 3t:

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, jo he descobert
uns paios fastigosos
que al poder s ’ han establert
per servir uns instints morbosos.

Són a Ceuta i a Marbella,
a Melilla i a Belgrad,
ben subjecta la paella,
sempre a punt el braç armat.

El carnisser iugoslau,
tan cínic que no s ’ amaga,
assassina com li plau
i al damunt, fins se ’ ns hi caga!

DIABLE 1r:



125

Un local molt lluny del centre,
prou gran, però mal vigilat;
què guardar-hi, si allí entra
qualsevol agosarat?

I encara una altra exigència:
fer en el barri activitat…
però és la seva congruència
el conjunt de la ciutat!

Mentrestant, hi ha qui intenta
inventar-se un nou costum
amb un ball que algú patenta
del rodet amb molt bum-bum.

Diablet, durant vint anys
s ’ ha fet feina en gran mesura,
però han estat, aquests afanys,
des de fora de Cultura.

Si mai hi hagués aquí
un regidor mig passable,
li daria del meu vi,
que és digne del Gran Diable!

Fa vint anys que estem en obres:
els agrada fer forats!
Mentrestant, els que som pobres
en paguem els plats trencats.

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 5è:

Sembla que busquin petroli
a la Plaça del Mercat…
Serà un bé, o bé un espoli
als que hi havia al passat?

Mentrestant, tot es canvia:
ara amunt, més tard avall,
ja ningú no se ’ n refia,
i tot és un guirigall.

Ara sí que aquesta vila
sembla tota un laberint;
ja pots prendre un got de til·la
si en el centre estàs vivint!

El mercat substitutori
tot el centre ha col·lapsat,
sembla un gran supositori
que Sabadell ha enculat!

Diablet, no has de patir,
perquè va parlar en Bustos:
D ’ obres, ja c ’ est fini!
Jo us fotré uns altres sustos!

Llucifer, hi ha hagut grans canvis
al govern de la ciutat
i després d ’ uns quants bescanvis
tres grups s ’ han confabulat.

LLUCIFER:

DIABLE 6è:

Fins i tot els de sang règia
ho han intentat: èxit gran!
N ’ esperem bona estratègia,
que no es digui pas Froilán!

L ’ Honorable posarà
ben content més guarderies:
“Carda poc, el català”,
diu, queixant-se, “feu més cries!”

I s ’ hi ajunta el de Can Barça:
l ’ holandès és català
si té un fill, i no és cap farsa,
a l ’ endemà de fitxar!

Catalunya triomfant
tornarà a ser rica i plena!
Mentrestant, aneu cardant,
d ’ un en un, o bé en cadena!

Alguns grups d ’ aquesta vila
han unit geni i figura,
i ara ningú no vacil·la
als de Sabadell Cultura.
Entitats sabadellenques
amb desig de fer ciutat,
s ’ han trobat, ves quines penques,
un oferiment sobtat.

LLUCIFER:

DIABLE 4t:
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No voldríem ser injustos,
però el manaia està molt clar:
això no és cosa de gustos:
un alcalde wonderbra.

No et capfiquis, diablet,
quan s ’ és dalt, el cul s ’ eixampla,
el discurs és més justet,
i la màniga més ampla.

Ja tenim, doncs, nou alcalde:
jove, guapo i català:
amb senyera roja y gualda
ens ensenya el que no hi ha.

LLUCIFER:

DIABLE 7è:

Ara que pot firmar bans,
per triar escola, en auxili,
no li caldrà, com abans,
de falsejar el domicili!

En saber-se ja nou batlle,
volgué marcar-se un farol,
i el primer discurs espatlla
en un perfecte espanyol.

Per no perdre ’ s el sou gros,
que és d ’ aquells que hom amaga,
s ’ han muntat molt bé el seu tros:
regidors amb mitja paga!

No volien que en Farrés
ens deixés pas res d ’ herència,
i han unit vots i diners
amb una gran diligència.

Un edil que no és novell
a aquesta raó s ’ aferra:
a la fi a Sabadell
ja no mana més l ’ esquerra!

Sempre hi ha qui és més feble
i les despulles remena,
esperant fer-se deixeble
de qui mani, sense pena.
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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 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 (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 passerell,
i visca la Festa Major!

St. MIQUEL:

LLUCIFER:

Només caldrà vigilar
qui posarà, a Cultura:
en Farrés mai no encertà,
suspengué l ’ assignatura!

Com que era contestatari,
el nostre Joan Oliver,
n ’ obliden el centenari
però jo això no ho puc pas fer!

Navego contra corrent.
Hi vaig quan en tornen.
(…)
Quan puc, discrepo.
Per exemple:
no dic “figuera de moro”
sinó “nopal”.
(…)
Moribund festejaré
–si m ’ ho permet la família
i la resta dels poders–
el meu natalici. 

LLUCIFER:

BOTER:
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