LLUCIFER
Bona tarda Vilanova.
Amb la fi de la pandèmia,
hem tornat amb il·lusió,
doncs gaudim de la presència,
d’aquesta gran gernació.
Han estat dos anys de merda,
tombant places i teatres,
penjant vídeos a internet
i follant en altres catres.
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Hem vingut a buidar el pap,
i amb l’ajuda de Luzbel,
complirem nostra venjança,
de totes la més cruel.

Estigueu tots ben alerta,
aquest any pot ser brutal,
que si el rimador està fi,
quedarà un bon recital.

I és que ens ho heu posat molt fàcil,
i us arrencarem la pell,
un a un a tots vosaltres,
del dit gros fins al clatell.

Ara és l’hora diables meus.
Que comenci el meu regnat,
aixequeu bé les catifes,
que els versots han començat.

No fugiu, anem per valtros,
som els jutges més suprems.
Prepareu-vos per marxar,
amb un carro ple de fems.
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DIABLE 1

LLUCIFER

Ara escolta’m, Llucifer,
no ens estem per floritures.
No es mereixen compassió,
un govern de caradures.

L’empatia us abandona,
la vergonya l’heu perdut,
la moral us és estranya,
dignitat mai n’heu tingut.

Als mesquins se’ls assenyala
i al balcó en tenim la mostra.
Van voler acabar amb els mòduls,
de la gent que no té sostre.

Els comptes surten aviat,
i és per això que tant els fot,
que són quatre sense sostre,
que no tenen ni dret a vot.
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DIABLE 2

LLUCIFER

Cinquanta anys pels escenaris,
quedem orfes, desolats.
Plegarà l’Estaquirot,
titellaires ben nostrats.

Fotem enlaire el Ventosa,
que hi deu portar una centúria.
Posem-hi una gran estàtua,
del Berto, l’Olga i la Núria.

Sou l’orgull de Vilanova.
Sou patrimoni local.
Vagi aquest aplaudiment,
en forma de memorial.

Ningú és profeta a ca seva,
però ells s’ho mereixen tot.
Llarga vida a la memòria,
del Teatre l’Estaquirot.
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DIABLE 3

LLUCIFER

Jo us voldria fer notar,
que ja és hora de celebrar,
i és que en fa setanta-cinc,
que algú ens va recuperar.

Un moment per recordar,
tots aquells que hi han passat,
engrandint la nostra història,
per glòria d’aquesta ciutat.

Tot plegat uns senyorets,
fumant puros al Foment,
van donar vida als Diables,
i a una Mulassa lluent.

Diables, maces amunt,
que ens escolti tota la plaça:
Que visqui el Ball de Diables,
i que visqui també la Mulassa!
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DIABLE 4
En memòria d’un gran home,
que per molts fou estimat,
valgui aquest humil versot,
a forma de comiat.

Més d’un cop ens va ajudar,
a rimar versots dels bons.
Ell ho feia de bon grat,
no l’hi calien raons.

Vam passar estius memorables,
escoltant el FIMPT.
I a l’EMIT fèieu grallers,
dels més bons que hi ha carrer.

Que la terra et sigui lleu.
Has deixat un buit etern,
et podries passar un dia,
a fer uns riures per l’infern.

Un gran mestre de l’humor,
era tot un visionari.
No s’hagués emprenyat mai,
d’escoltar aquest comentari.

Fins sempre Miquel González.
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DIABLE 5

LLUCIFER

Soy gallardo y español,
de bandera en el balcón,
con ayuda del togado,
solo tengo una obsesión.

Cagun Déu i els mil dimonis!
D’on surt aquest malparit?
Que aquests tios van en serio,
que això no és un acudit.

Os anuncio con orgullo,
que este diablo lozano,
es a partir de ahora,
la cuota de castellano.

Defensem la nostra llengua
d’aquells que la volen matar.
Aquí a dalt i a les escoles,
es parlarà en Català.
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DIABLE 6

LLUCIFER

A les nits queda’t a casa,
que t’hi pots jugar la pell.
I és que l’oci a Vilanova,
ara és tot un desgavell.

I ara es veu que a la Daurada,
com que no fan prou diners,
organitzen nits de lluita,
promogudes pels porters.

Ganivets a la Geltrú
i batusses cada dia,
tothom fent-ne l’ull gros,
i ningú a comissaria.

Reclamem les nits segures,
ja n’hi ha prou d’aquest sidral,
volem tota aquesta xusma,
penjada del cadafal.
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DIABLE 7

LLUCIFER

Va ser un coitus interruptus,
un somni sense complir.
Va ser una palla amb gasosa,
tot cridant dones i vi.

Ens van fer la llagrimeta,
però no ens van explicar
que feia temps que sabien,
que hi havien de marxar.

Ho teníem a tocar,
amb la bèstia segrestada,
allà a dins del magatzem,
per no pagar la mesada.

Se us ha vist molt el plumero,
i de vius n’anem sobrats.
Podeu nar a fer de parella,
amb la colla dels Tronats.
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DIABLE 8

LLUCIFER

Per fi tenim l’Espai Jove,
una sala polivalent,
que serveix per poca cosa,
perquè hi cap molt poca gent.

I el pitjor no acaba aquí.
I és que això sí que em molesta,
han tornat a fer el mateix,
amb la Casa de la Festa.

S’hi han gastat uns calerons,
per posar-se la medalla,
i de pas tenir callats,
a tota aquesta canalla.

A la Sala hi han posat
tres cartells i dos plafons.
I així surten a la foto,
que ara venen eleccions.
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DIABLE 9

LLUCIFER

Aquest poble és Cal seixanta,
aquí tothom fa el que vol.
I l’agrupa són els amos,
de petar-se el protocol.

Mentrestant la toca bongos,
a cultura fent la hippie,
fem ben gran la cercavila
i que tothom hi participi.

Ja fa uns anys ens vau colar,
uns dimonis petacoets.
I ara amb aquest pollastre,
us heu cagat als calçotets.

Aquesta gent de l’Agrupa
gaudeix de butlla Papal,
o tenen tractes discrets
amb algú tan servicial.
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DIABLE 10

LLUCIFER

És un noi incombustible,
un crack de fotre merder.
El Palacios va fent punts,
emprenyant al botiguer.

No seré jo qui defensi
un personatge funest,
però tots aquells que es queixen,
hi pixen fora de test.

Al catàleg d’empastrades,
hi te la Rambla Samà,
els embussos de les Rondes,
i ara, el Francesc Macià.

Volem caminar tranquils,
anar a escola en bicicleta,
i a qui no li sembli bé
que tanqui la paradeta.
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DIABLE 11

LLUCIFER

Quina alcaldessa més xupi,
enrotllada i sideral,
que manté un govern amb pinces,
com si fos el més normal.

Has tingut molt pocs escrúpols,
aquest cop t’hi has ben lluit,
governant amb saltamarges,
per treure’n molt poc profit.

Aferrada al pal major
i el vaixell a la deriva,
ens endossa cuentus xinos
en forma de lavativa.

I el pitjor és que tant te fa,
que ja has preparat la maleta.
Saps com tots que l’any vinent,
vas de pet a la banqueta.
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DIABLE 12

LLUCIFER

Tinc la casa fins a dalt,
de bosses d’escombraries,
doncs allò d’el porta a porta,
no eren més que habladuries.

Eco-pija moderneta,
que va d’intel·lectual,
però t’has guanyat el títol,
de la inútil integral.

No ho podíeu fer pitjor,
i no era el més gran dels reptes,
però aquesta casa gran,
atresora grans d’ineptes.

Agraïm el teu esforç,
i tot el teu interès,
ara ja t’has fet la foto,
fot el camp, no tornis més.
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DIABLE 13

LLUCIFER

A Vilanova hi ha coloms,
porcs senglars i algun voltor,
i ara hi tenim tres rates,
tres rates que fan pudor.

Estàs insultant a les rates.
Elles tenen dignitat.
Aquests tres han menjat merda,
i a sobre ho han disfrutat.

El Garriga fent-se el víctima,
la Jofra de macarrilla,
ningú sap qui és el tercer,
que surt de l’alcantarilla.

Esperem que us aprofiti,
la pagueta que heu cobrat.
L’any vinent cap a les llistes,
dels amos que l’han pagat.
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DIABLE 14

LLUCIFER

Els hi van fer la pirula,
tres ratotes dissidents,
i ells es van enfadar molt,
tot serrant molt fort les dents.

Tot plegat un paripé,
molt digne d’un culebron,
enlloc d’enviar a les rates,
de pet a la Vall d’Hebron.

I van fer tres assemblees,
un col·loqui i votacions,
i van fer rodes de premsa,
molts articles i mocions.

Us queda bé el postureig,
tot són bones intencions,
però si ho reflexioneu,
us l’han clavat fins al fons.
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DIABLE 15

LLUCIFER

Jo em venia a disculpar,
era tot ben malaltís.
Se’ns escalfa aviat el morro,
quan parlem del Juan Luís.

I una merda per tots dos!
Ja pot ser el Papa de Roma,
que els diables som així,
i esmolem molt bé la ploma.

L’any vinent seràs alcalde,
ells ben fàcil t’ho han posat.
Esperem que te n’oblidis,
i que ens ho hagis perdonat.

Per naltros sempre seràs,
aquell ínclit llepaculs,
que va aprendre bé l’ofici,
d’entre tots els més ganduls.
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DIABLESSA

LLUCIFER

Hi ha una terra de germans,
més avall d’allà al Marroc,
que fa temps que està lluitant,
per sortir d’aquest enroc.

Una pèrfida traïció,
la condemna més cruel.
Els mesquins s’avergonyeixen,
d’un acte tan infidel.

D’allà espanya hi va marxar,
correcuita i d’amagat,
i el destí dels Saharauis,
va quedar empantanegat.

No es pot ser més trixeraire.
Heu estat els seus botxins.
Heu venut als Saharauis,
a una colla d’escorpins.

I ara ens diu el miserable,
senyalant aquells confins,
que això és cosa del passat,
i que ho dona als marroquins.

Lluitem tots per capgirar-ho,
no ho donem per acabat.
Visca el poble Saharaui,
i la seva llibertat!
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ÀNGEL
Ja n’hi ha prou d’aquesta broma,
no heu parat de fer brometa.
Us envio a tots de pet,
cap a casa del banyeta.

Aquesta vila no es mereix,
uns diables malparlats,
ni tampoc ha d’aguantar,
uns polítics tant negats.

Teniu llengües viperines,
per saliva salfumant,
una pell fa olor a sofre,
sou més lletjos que la fam.

Que s’acabi aquest sainet,
jo condemno aquesta tropa.
Com us vegi aixecar el cap,
tornareu a rebre estopa.

Vostres rimes són forçades,
i més d’una no fa gràcia.
Segur que fèieu campana,
a classe de diplomàcia.

Mare de Déu de les Neus,
tu que brilles en la foscor,
lliura’ns de tots els mals,
i que visqui la Festa Major!
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