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Bona nit, gent del carrer,
tant si sou la majoria
com si amb l ’ ajut del PP
governeu en minoria!

Que escolti l ’ Autoritat!
Vint-i-cinc anys de versots
ens donen la potestat
de tocar-vos els pebrots!

Heu mirat dalt del balcó?
Hi ha unes quantes cares noves…
Ja us tocarem el crostó
si no passeu bé les proves…

A la plaça, amb els banyetes,
hi ha el poble de Sabadell;
els qui fan les malifetes
són al balcó, mig de gairell.

Perquè estan ja mig marxant,
que els espera el pica-pica,
se ’ ls refot tot el que fan
d ’ educats, no en són ni mica!

Un regidor tal com cal
escolta la gent i aguanta,
que té un bon sou mensual,
i això, segur que l ’ encanta!

BORRÓ: I el diumenge, amb els castells,
amb la lliçó ben apresa,
que no hi hagi passerells
escaquejats de l ’ empresa!

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 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!

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 s ’ hi fiqui el dit
i se ’ n vagi a fer punyetes!

Llucifer, prou saps la cosa
que aquest any ens ha emprenyat:
les barraques, que fan nosa
a la Santa Autoritat!

No les volen a la Bassa,
ni tampoc a Can Turull,
i al damunt, amb l ’ amenaça
de fotre ’ ls mossos a l ’ ull!

Tres partits de la ciutat,
coneguts per ser els més carques,
busquen un lloc apartat
on amagar les barraques.

I és que els joves fan soroll,
gresca, barrila i gatzara;
tota la nit fan el foll
i al damunt, els planten cara!

Al final, a la Creu Alta,
sense passar-se ni un pèl,
vigilats sense cap falta
per mossos de massa zel.

DIABLE 1r:

Diablet, de què t ’ estranyes?
I és que el nostre Ajuntament
és, de totes les espanyes,
qui amb els joves menys s ’ entén! 

D ’ aquest vi, ni un mal gotet
per a batlles, reis ni monjos,
ni ningú de cap estret
o de pensaments tan flonjos!

Aquest any serà feliç,
Llucifer, el nostre alcalde
perquè surt amb un somrís
dels versots, a la portada.

Era l ’ únic que faltava
dels mitjans de la ciutat
que encara no controlava…
(I encara no ha controlat!)

És el nostre Berlusconi
de la premsa del Vallès;
si no ho salva el Gran Dimoni,
de lliure, no en queda res.

Tot ho vol ben controlat
sota el seu august criteri,
sortir-hi ben retratat
i fer valer el seu imperi.

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 2n:

Dona de llengua esmolada
que combats contra l ’ Etern,
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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Tots en som un xic culpables,
i ens caldria dir-hi prou,
però els senyals són ben palpables
que qui pot, no gens es mou…

Una sola idea mana:
cal créixer a qualsevol preu,
però el creixement demana
consum sempre a tot arreu! 

Diablet, sigues conscient,
ves amb bus o amb bicicleta…
ja vindrà l ’ Ajuntament
per multar-te de presseta…

Vine i fot un traguinyol:
més barat que l ’ autobús,
lent com un tren espanyol
més espès que un bon embús!

Llucifer, no fumis més!
Lluci, mira si t ’ aprimes!
Condueix sens cap estrés,
i no et miris les fadrines!

Mou el cul d ’ una vegada!
Llucifer, camina molt!
I no suquis l ’ arengada
fora d ’ on el Papa vol!

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 4t:

No malparlis del govern,
no diguis mal d ’ en Rajoy,
o te ’ n pots anar a l ’ infern…
Que avorrits que són, recoi!

Políticament correctes
ens cal ser, que no ho entens?
Cal seguir línies rectes,
i oblidar-nos dels invents.

Cal fer moltes hipoteques,
i jugar al golf, tal com cal;
per menjar, ni un plat de seques:
hamburgueses… Cony, quin pal!

Políticament correcte?
diablet, no em cardis més,
o et foto el ceptrot pel recte
fins que et surti de través!

Està humida i gotejant…
Ep, que et parlo de la tassa!
No sé què estaves pensant,
vas reprimit que això és massa!

Llucifer, de Barcelona
fa tres dies vaig marxar;
per l ’ avaria cabrona
ara acabo d ’ arribar.

LLUCIFER

BOTER:

DIABLE 5è:

Ara sols li faltaria
tenir un equip de futbol!
Però, calla, si ja el tenia!
Si al Sabadell fa el que vol!

Diablet, compte amb què dius,
que el de la megafonia
té ordres de tocar uns pius
si el discurs no li plaïa.

Vine, vine, diablet,
que el Montilla fot igual!
Fot-te de gust un traguet,
i ves que no hi prenguis mal!

I què en penses, Llucifer,
d ’ això del canvi climàtic?
La gent ja no sap què fer,
i el tema és prou antipàtic!

No ens guia pas l ’ optimisme,
que hem trencat, fes-me cabal,
amb el cony del consumisme
l ’ equilibri natural.

Que gastem massa en benzina,
massa aigua i massa de tot,
i hem fotut a la ruïna
boscos, rius… i el vi del bót!

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 3r:
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Llucifer, ara, amb els mossos
s ’ han acabat els merders?
o és que seran tan sossos
que encara n ’ hi haurà més?

De moment, tenim el ciri
muntat a l ’ Industrial,
on un mosso que sembla guiri
va fotre un sagramental.

Aquest cop l ’ Ajuntament
va actuar tal com calia,
però aquell mosso impertinent
ni l ’ Alcalde coneixia!

I és que estic ben arreglat
amb la poli que ens pertoca:
no coneixen la ciutat
i on van, sempre fan el soca!

Quinto, Bemba i carrer Illa,
feixistes de Plaça Espanya…
massa teca a la taquilla
per a qui és un pelacanya!

Amb els mossos desplegats,
diablet, veurem si els Bustos
tornen a fer disbarats
o es tornen un xic més justos!

DIABLE 6è:

LLUCIFER:

Ja ho he dit moltes vegades,
que el meu vi, tan agradós,
no és digne de les rucades
d ’ alcaldes i regidors.

I què em dius, gran Llucifer,
dels projectes de volada
que diuen que s ’ han de fer
en la propera anyada?

Ja tenim a l ’ ABB
una Fira construïda;
ja veurem què hi han de fer
per donar-li una sortida…

I al teatre Principal,
per collons inaugurat,
s ’ han gastat un dineral
per deixa ’ l mal acabat!

Mentre que l ’ Euterpe queia
sota els especuladors,
l ’ Ajuntament es desfeia
llepant el seu cul merdós.

Ara parlen de fer el tren
travessant tot Sabadell;
la idea no està malament,
però és que ho fan tot de gairell!

BOTER:

DIABLE 7è:

Que si és una catenària…
que no hi ha electricitat…
el tren no surt ni amb cesària:
anar amb Renfe, un disbarat!

Inculpen l ’ AVE de tot:
excuses de mal pagador;
aquí ningú fot ni brot
per trobar-hi solució!

Ara en volen el traspàs,
en Montilla i companyia,
però ens fan passar pel sedàs,
i n ’ heretem porqueria.

Espanyols i botiflers,
dins d ’ un tren de rodalia
fins que ens tornin els calés
i amb ells la sobirania!

Diablet, pensa com cal,
que a l ’ Espanya, se ’ ns odia;
si no fos pel capital,
on fóssim, se ’ ls en fotria.

Dels diables, amb el vi,
jo en sóc sempre la intendència;
vine, t ’ omplo bé el tupí,
i veuràs la independència!

LLUCIFER:

BOTER:
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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 nit i dia:
els pecats, de cent en cent,
i a cada racó, una orgia!

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:

De propostes, n ’ hi ha més d ’ una,
cal un debat obert aquí,
però no es veu gaire oportuna
la idea d ’ ho discutir…

El que els surti del… tupí,
diablet, és què faran,
com el quarter del Taulí,
que a preu d ’ or, el pagaran!

Diablet, prou de v(e)ritats,
i mama-me-la, la tassa,
que tots ells van mal cardats
i ens fotran un cop de maça!

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

LLUCIFER:

BOTER:

St. FÈLIX:
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I posa la parentela
on convé a aquest senyoret,
els llocs clau sota tutela
d ’ un germà o d ’ un tiet…

I no admet cap més parer 
que el seu, que és inqüestionable,
tot Sabadell en va ple!
Quin merder més lamentable!

Diablet, això ja és massa…
I si és cert, ves quins collons!
Divendres aquí a la plaça
demanaven dimissions…

D ’ aquest vi tan ben parit
no en tindreu pas ni una mostra
els que sou d ’ un cert partit,
perquè la ciutat no és vostra!

LLUCIFER:

BOTER:

No busqueu entre els papers
el que us dic a aquesta escena,
que ho vam escriure després
d ’ un pregó que va fer pena…

Un diputat conegut
que és d ’ aquells que fa més farsa
va assegurar, el molt barrut,
que era allà sols per forrar-se.

N ’ hi ha més d ’ un, però, que no ho diu,
però té fets d ’ aquesta mena,
sumant càrrecs és molt viu,
moltes cireres remena…

DIABLE:

Versot escrits després del pregó de Festa Major, el 7 de setembre del 2007,   
quan la resta de versots ja estaven impresos. Foren llegits entre el 2n i el 3er diables.




