VERSOTS SATÀNICS
(Granollers, Festa Major 2007)

Bona nit maleïts mortals,
ens trobàveu a faltar?
ja som aquí els animals
que us cremen i us fan trempar.
Venim del fons de la terra,
del país de la foscor
i el què ha passat a la vall
ho seguim amb atenció.
Hem nascut per fotre canya
som pecadors, som culpables,
som les bèsties de les banyes,
els dimonis, els diables.
-------------------Diuen que alguns botiguers
ens volen tocar la cresta
que quedi clar, Granollers!
si no hi ha foc, no hi ha festa.
Volem un recorregut,
pels carrerons del Gran Centre,
i aquí ens el vulgui robar
que li agafi un mal de ventre.
Potser els hi hauríem de dir
que a més a més del negoci,
que a mes a mes del diner,
hi ha una cosa que es diu oci.
Que s’impliquin a la festa
que si la festa va bé,
en ells se’ls hi omple la caixa
i poden tocar diner.
-----------------------------

El Mundial està tapiat
falta marxa a Roca-Umbert,
el Majèstic despullat,
can Comes, més gris que verd.
Ja no hi ha copes a l’As
i quan obren nous locals,
només ens deixen entrar
si anem vestits de normals.
I quan tanquen les botigues
només surten els camells,
la vila sembla un desert,
potser tots us heu fet vells?
----------------------------I la gestió del teatre,
com no la feien prou bé,
els cervells de la cultura,
ha fitxat una ETT.
Visca l’oci i la cultura,
que a la nit s’obri algun bar
mentre al Teatre-Auditòri
canta en Manolo Escobar!
----------------------Han passat les eleccions
quatre anys més de Mayoral,
l’han votat, ves quins collons!
fins hi tot els animals.
I els d’en Canal entristits
i en Verdet sol i penjat
i els del PP deprimits
i en Quico Sala enrabiat.
Ja no tenim Profitós
quina pena, quin dolor,
qui cony inventarà les Fires
de la avorrida Ascensió?

la Barnusell, en Pujades,
l’Associació Cultural?
potser el trempat d’en Terrades
o l’enrotllat Mayoral?
I els bufons d’en Boadella
“ciudadanos, ciudadanas”
ara ja deuen dormir,
amb la cua entre les cames.
-------------------------------I què en dieu del futbol?
De tercera a preferent,
una mica més avall
i jugaran a l’infern.
Diuen els de la Junta
que el que falten són calers
que paguin les cases de putes,
que cada dia n’hi ha més.
-----------------------------Tenim una nova colla,
són bruixes i homes de foc,
que vinguin amb corbs i escombres,
que vinguin i, a poc a poc,
entre bruixes i diables,
quan al poble es faci fosc,
muntarem un akelarre,
sota el pont del riu Congost.
---------------------------No ens agrada mai parlar
de monges i capellans,
ni d’aquell del Vaticà,
ni de “cristus” ni de sants.
“Pro” avui fem una excepció
i alabem la competència,

quin orgue té Sant Esteve,
quin tamany, quina potència!
I la plaça de l’església,
com ha canviat tot, germans,
van soterrar el cementiri,
on dormien els romans,
entraren excavadores,
i en pocs dies, en pocs mesos,
s’han alçat pisos luxosos,
perquè hi dormin els burgesos.
-----------------------Parla l’Arcàngel Sant Gabriel

Diables i diableses,
el que esteu dient m’ofèn,
si heu de criticar la Vila,
millor torneu a l’Infern.
Si busqueu una vivenda
el que heu de fer és treballar,
després vindrà la hipoteca
que Déu us avalarà.
Formar una bona família,
un automòbil comprar
i portar els nens al McDonalds
allà dalt al Ramassar.
Tenim tot el què volem:
educació, gent desperta
i cultura i llibertat,
i una Vila sempre oberta.
Som la ciutat dels prodigis,
som un Centre Comercial,
som un Centre de Comarca
som i serem CAPITAL.
-------------------------

Si, si, si.....Granollers és capital,
tot Déu es mou per un sou,
capital del capital,
de can Mònic a Palou
neixen franquícies de roba,
i cada dia més Bancs
i endavant roba que roba...
i més Caixes i més Bancs.
Els joves volem vivenda
i no la podem pagar,
haurem d’okupar la Mútua,
el Zara o el campanar.
Deixar només tres banderes,
al carrer i de cara al vent,
la blava, també la blanca,
la negra a l’Ajuntament.
-------------------------Continuarem sempre alerta,
com els coloms, com les rates,
i d’aquesta vila oberta
en farem vaixell pirata.
I amb les forques i els timbals
i amb la rima dels versots,
invocarem Satanàs
i tocarem els pebrots.
I si hi ha algú que ens vol trobar
que baixi que l’esperem
que no ens busqui a l’Empordà
és molt més bonic l’infern.
Vam néixer per fotre canya
i cada dia en som més,
som les bèsties de les banyes,
DIABLES DE GRANOLLERS!

