VERSOTS SATÀNICS
(Granollers, Festa Major 2009)

És negra nit ben tancada,
Festa Major i bacanals,
i com cada any de tornada,
venim amb versots infernals.
Som diablots i diablesses,
de Granolleig capital,
i us explicarem les bestieses,
què durant l’any han passat.
No tenim pèls a la llengua,
ens agrada blasfemar,
dir renecs i fotre guerra,
contra tot el personal.
Hi ha qui pensa que amb el temps,
se’ns podrà reeducar,
que amb una ciutat com aquesta,
hauríem de millorar!
Doncs si que anem arreglats!
Si això és ciutat educadora,
ens en fotem tots plegats,
d’aquesta pantomima nova.
D’algo ha servit, però, la cosa,
quan Granolleig ha estat Seu,
han decidit obrir La Troca,
fins més enllà de les deu.
I és que quin gran espai La Troca,
Centre de Cultura Popular,
d’alts preus i activitat poca,
sobre tot si aneu al bar.
I la cosa no millora,
si ens referim al nou Gra,
els concerts a tota hora,
ja no es poden realitzar.
El Regidor del Xumet,
que te aires de grandesa,
entra gratis al Parquet,
amb un posat de noblesa.

Però amb un veí cabrejat,
per un soroll diminut,
Cabanilles s’ha cagat,
sense defensar Joventut.
Sort de l’Escola de Circ,
que ara volen endegar,
alumnes com els d’aquí,
mai en podran trobar.
El problema són els llocs,
no hi ha més d’una dotzena,
i com els regidors no són pocs,
que alguns quedin fora, és pena!
Si s’apunta en Mayoral,
aquesta si serà bona,
segur l’acaba votant,
fins i tot Tortell Poltrona.
I és que amb el seu populisme,
tot ens ho ven aquest home,
que si ara un Tour de ciclisme,
que si ara una plaça nova.
És tan maca la Corona,
que la plaça ja s’ha fos,
han fotut tants i tants arbres,
que quasi sembla un bosc.
I aquest any el bombardeig,
s’ha recordat més que mai,
mireu per tot Granolleig,
no queda carrer sense estrall.
Obres a la carretera,
també al carrer Barcelona,
fora estirada cordera,
i fora l’esperada trona!
Però si de Gran Centre es tracta,
aquí tot es pot ajornar,
Mayo i Barbany fan un pacte,
per les botigues lucrar.
Diuen que el problema és la crisi,
però no veiem pas als rics,
tirant-se per un precipici,
ni que deixin d’estar tips.

Tant ens afecta la crisi,
que dels diners d’entitats,
algú no en deixa desperdici,
i tots se’ls ha embutxacat.
Per la crisi oblidar,
farem altes les fogueres,
ens posarem a ballar,
i no pensarem en les penes.
Clar que ara els europeus,
volen prohibir tot el foc,
colla de fariseus,
els haurem de donar un toc.
De les festes populars,
no se’n toca ni un bocí,
o haurem de cridar Satanàs,
per que sigui el seu botxí.
Els d’aquí també ajuden,
l’oci s’estan carregant,
cap al Ramassà el muden,
i al centre un silenci total.
La promesa d’una sala,
per poder fer bons concerts,
ja veurem tots com acaba,
si gestionen forasters.

Parla l’Arcàngel Sant Gabriel
Diables i diableses,
bèsties de llengua infernal,
no blasfemeu més foteses,
que només volen fer mal.
Granollers és capital,
del nostre Vallès Oriental,
de les terres catalanes,
i del món en general.
Tenim bonica Porxada,
i un Gran Centre que és genial,
una ascensió molt lustrada,
i l’alcalde Mayoral.

I ara amb el quart cinturó,
estarem comunicats,
amb Terrassa i Mataró,
per consumir tots plegats.
Les vostres queixes són vicis,
sigueu ciutadans de profit,
agafeu les verdes bicis,
i aneu sempre ben polits.
Compreu-vos un cotxe i la casa,
amb la crisi hi ha oferta,
sigueu part d’aquesta massa,
sumeu-vos a la Vila Oberta.

Ai recoi de Vila Oberta!
Oberta a l’especulació,
haurem d’estar ben alerta,
per quan pugi l’inflació.
Que sempre són els mateixos,
els rics de tota la vida,
que guanyen diners a feixos,
i fan més gran la ferida.
I per la gent més planera,
quatre pisos mal comptats,
sortejats amb pilotera,
i encara no acabats.
És per posar-se malalt,
atac de cor com a poc,
i haver d’anar a l’Hospital,
a veure si amb sort hi ha lloc.
Comencem a estar cansats,
ja n’hi ha prou d’hipocresia,
encara que som quatre gats,
no rendim mai pleitesia.
Si us hi voleu sumar,
rectificar és de savis,
ja n’hi ha prou de combregar,
i esmoleu els vostres llavis.
Danseu al ritme del foc,
i denuncieu les mentides,
quan el polític fa poc,
fins i tot quan fa parides.

Nosaltres seguirem aquí,
amb cua, banyes i forques,
des del vespre al matí,
gaudint de les hores fosques.
Però que aquesta foscor,
no us faci confondre papers,
qui aporta gresca i color?
els Diables de Granollers!!!

