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LLUCIFER

el jovent ho arreglarà.

Bona festa, ribetans
que al cul hi teniu
grans
bona festa, ribetanes
que els hi peteu si en
teniu ganes.

I és que el poble ha
canviat
això no ho pot negar
ningú,
però si ha canviat per a
bé
no n’estic pas gens
segur.

I és que els granets del
darrere
fan de molt mal gratar
igual que els mals
d’aquest poble,
que fan de mal explicar,
sort que una esperança
se’ns obre:
i és que el jovent els
arreglarà.
Per exemple trobar cau
a un preu just i
raonable
o et fas masover de Sant
Pau
o te’n vas a viure a
l’estable
perquè si compres un
piset
pagarà hasta el teu
besnét
o algun banc s’ho
quedarà.
Sort que ven aviadet
el jovent ho arreglarà.
O les estirades a la
bossa
de les dones que van pel
carrer
que cauen de boca
terrossa
i es queden sense caler
tants telenyecos que hi
ha
i aquí no hi ha res
segur.
Com que el jovent ho
arreglarà,
que no pateixi ningú.
O el problema de
l’escola
plena com el Corte
Inglés.
Qui ho sabrà solucionar?
No hi patiu, no passa
res,
el jovent ho arreglarà.
O el fet que ningú es
conegui
i que la festa que ens
honora
sigui ara una molèstia
per tots els que
treballen fora
i la volen traslladar.
No patiu, no passa res,

Això sí, els que ara
manen
i els que els varen
precedir
eren junt formant govern
el dia que es va decidir
el poble que volíem ser
quan estava tot per fer.
Sort que el jovent
arreglarà
el que els seus pares
van espatllar.

«Doncs estarem
divertits,
perquè a mi tot déu m’ha
votat»
«Farem manifestacions
i veuràs com la cosa
peta»
«Ja pots posar l’olla
als fogons
que dinarem cargols,
cuiner Fleta»
I en aquestes condicions
van començar les
negociacions.
LLUCIFER
Cargol treu banya
puja la muntanya,
cargol treu vi
la mare que a tots va
parir

Diable I
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Cargol treu banya
puja a la muntanya,
cargol bover
jo també vindré.
Hi havia un cargolet
que va rebre una
invitació
per viure a can Ramon
Miret.
Tuc-tuc picava a la
porta
i va contestar-li un
senyor:
«No piques más a las
puertas»
i ell va dir: «però si
el Puertas sóc jo,
i a més estic convidat»
«Sento dir-te, cargol
esverat»
-li va dir una tal
Darnís«que l’amo de la casa ha
canviat
i no vol cargols al
pedrís».
«Però si estic carregat
de raons»
«Doncs t’hauràs de tocar
els collons
i aparta’t de la porta,
que tanco»
(va contestar des de
dins
el nou amo, que es diu
Blanco)
«Escolta, que tinc drets
adquirits
i el suport de molta
entitat»

Diable II
El poble ha crescut tant
que ara ens fa falta una
escola
i la Generalitat va
anunciant
que passarem amb una
caracola.
Que tothom sàpiga i vegi
que fa vint anys, una
generació
va tenir com a col·legi
un humit i brut racó
als baixos de
l’Ajuntament,
dues gàbies al carrer
del Pi,
a can Riba, un pis
pudent,
tres barraques a la
muntanya
i a les piscines un
magatzem.
Quan van inaugurar els
Costarets
amb «manis», festa i
molt més,
hi hagué qui va dir
solemne:
«això no passarà més».
Sempre plou sobre mullat
i els fills dels que ho
van patir
ho patiran aviat.
LLUCIFER
Moltes gràcies, senyors
regidors

del govern d’ara i el
d’abans
perquè heu estat
previsors
amb aquest tema i amb
tants.
TAM, TAM, TAM...
Diable III
Mireu-les com il·luminen
les nits de la plaça
Marcer
tirites, xarops i
aspirines
s’acullen al seu recer.
Són verdes i són
vermelles
diuen l’hora i si fa
fred
i quan passi el
viacrucis
marcaran l’estació set.
Ens recorden la
penitència
que hem fet durant molts
anys
i homenatgen la
paciència
de malalts, propis i
estranys
que esperaven els remeis
amb la recepta i un
poli.
Són les creus que
assenyalen
la fi del monopoli.
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Abans, quan volíem
medicació
anàvem a ca l’apotecari,
ara si volem un condó
podem anar al «calvari».

Abans d’arribar a
aquests extrems
i de llogar aquells
pallassos
haurien d’haver estat
capaços
de buidar els
contenidors plens
ja que al del carrer de
Balmes
les capses i els
paquetets
omplien la vorera
i tapaven les parets.
LLUCIFER
Això és com tenir
convidats
i fe’ls-hi provar la
comoditat
de seure a la vostra
comuna
just quan la merda
cagarruna
regalima pels costats.
TAM, TAM, TAM...

Si vols fer propaganda
i que tingui bon ressó
enganxa-li al cabessut
una banda
enmig de la processó.
Trobarem una mossa amb
un cercolet,
encara que sigui
puritana,
portant enganxat al
barret:
«Sóc lesbiana perquè em
dona la gana»
I per tapar l’esquerda
que té aquell timbal
«viva er Beti manque
pierda»
hi posarà el molt
animal.

Diable V

LLUCIFER

Vull ser regidor
socialista
de qualsevol ajuntament,
sempre he tingut molta
vista
i ara és un bon moment.

Jo l’enganxina
els hi fotaria pel
darrere
i no pas amb vaselina,
perquè hi tornin per
Sant Pere.

Tindré un sou d’executiu
una taula i funcionaris,
parlaré amb un to festiu
i sortiré als
telediaris.

TAM, TAM, TAM...

TAM, TAM, TAM...

Aniré a inauguracions
em daran pastes i cava
i faré unes declaracions
que a tots us caurà la
bava.

Diable IV
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Les blanques autoritats
que varen ser tan
votades
ja tornen a les andades
i foten grans disbarats.

Hauràs d’estar
disponible
per anar allà on te
truquin
perquè a Vilanova i a
Ribes
em sembla que hi ha
overbookin.

Un exemple fulgurant
el tenim amb la campanya
amb què vam començar
l’any.
Qui deu ser l’il·luminat
que en ressaques
nadalenques
té les refotudes penques
de dir-nos que si volem
arbres i flors
fem servir els
contenidors?

on parli de
l’insubmissió,
de les bragues o el
rector
i no fer el paperina
i molt menys el tritó.

Diable VII
El tema de Sant Pau
em toca els cataplins,
l’ajuntament és molt
babau.
Tant costa trobar
inquilins?
Aquest any encara
aguantarà
però si no troben un bon
ribetà
que vulgui fer d’ermità
haurem de demanar euros
al Vaticà
per fer-la restaurar.
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TAM, TAM, TAM...
Diable VI
Per sortir a la festa
major
t’has de posar una
enganxina

A l’ajuntament no li
fotis les culpes
que tot té solució,
quan hi vagin els Okupes
sí que hi faran festa
major.

TAM, TAM, TAM...
Diable VIII
Mala maror hi torna a
haver
aquí al costat, a les
Roquetes
on la gent surt al
carrer
a protestar pels
porretes.
Policia i traficants
es persegueixen pel
carrer
disparant a vianants
i fotent un bon merder.
La policia municipal
intenta posar-hi pau
però acaben a l’hospital
amb un nyanyo i un bon
trau.
LLUCIFER
Munipes i Guàrdia Civí
si no hi poseu remei
als diaris tornarem a
llegir:
«Roquetes: la ciudad sin
ley»
TAM, TAM, TAM...
Diable IX
Hi ha un regidor
que té els treballadors
emprenyats.
Diuen que sempre té raó
i els sous vol deixar
congelats.
Vagues i manifestacions.
Pancartes al saló de
plens.
Els del Comité fins als
collons.
Això sí que és tenir-los
TOTS contents!
LLUCIFER
Ojeda... et donem la
benvinguda
com a nou dimoni de
l’Ajuntament.
No hi ha com tenir la
closca dura
perquè el cervell se’t
posi a la cua
i se t’acabi congelant
el pensament.
TAM, TAM, TAM...
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I ara ribetans i
ribetanes
a saltar, beure i ballar
i després si encara en
teniu ganes
a la veïna us podeu
tirar.
Si encara no us dóna

satisfacció
i encara aneu escalfats
sortiu al carrer sense
casc
i un cop de gel us
deixarà glaçats.
Ja veieu el fred que fa
i els glaçons que ens
envia el patró.
Que hi hagi bona
pedregada
i Visca la Festa
Major!!!!
TAM, TAM, TAM...
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