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INTRODUCCIÓ
(ABANS DE LLEGIR, MÚSICA, FUM I JUGAR AMB EL CANÓ DE
LLUM. SATANÀS I LLUCIFER ES MOUEN PER L’ABADIA.

QUAN BAIXA EL VOLUM DE MÚSICA ES SITUEN AL LLOC PER
COMENÇAR A LLEGIR.)

SATANÀS: Llucifer ho hem aconseguit
el nostre exèrcit ha conquerit aquesta vila,
les nostres flames encenen la nit
la nostra victòria es perfila.

LLUCIFER: Als teus peus sempre Satanàs,
a tots els teus súbdits tu manaràs,
hem arribat per la Festa Major
i la millor manera de començar és llegint un bon pregó.

SATANÀS: A continuació llegeixo el pregó
i com que en aquest poble sou MOLT CAPÇOTS,
potser l’entendreu millor
si us el presentem amb versots.

VERSOTS
1. He llegit el programa d’aquest any
i és el mateix que el de l’any passat,
els regidors del vostre ajuntament
com sempre, poc s’han esforçat.

2. Els vostres vells encenen la tronada
la plaça plena de pólvora quedarà,
no patiu que la brigada
l’acabarà d’embrutar!

3. Cap el vespre la vostra Verge anireu a buscar
aquest any en processó no baixareu
aquest any la baixareu corrent,
l’any passat vam cremar un xiprer
aquest any el poble sencer.

4. Els joves d’aquest poble ja s’han despertat
deuen haver deixat de fumar.
Ara els hi ha donat per fer concerts
a veure el temps que durarà.

(ES TIREN 10 VOLADORS.)
5. A missa major estrenareu els nous vestits
que us els canviareu pel ball de nit,
el capellà fliparà
amb tota la gent que hi haurà.

LLUCIFER: com cada any missa!!!

6. Què bé que esteu assentats
escoltant les sardanes,
l’any que ve potser no n’hi hauran
i per ballar-les us en morireu de ganes.

7. No us pregunteu quina és la ment pensant
que treballa dins l’ajuntament,
que us omple el programa de concerts, balls i trobades
a veure quan s’acaba aquest patiment!

8. Els nens i nenes somrients
tenen activitats cada dia
i els pares contents
ja els podeu aparcar a la guarderia.

9. Tenim partits de solters i casats,
des de fa poc de solteres i casades
a veure si s’espavileu a muntar un partit
de separats i separades.
(ES TIREN 10 VOLADORS)
10. La gent gran esteu distrets
entre balls, billars i puntaires,
però com toquin massa les campanes
aviat no en sereu gaires.

11. Després de menjar la paella
anireu ben torrats,
no us creiem capaços
de disparar els plats.

12. Les dones estant molt esverades
organitzant tantes trobades,
i ara s’estiren els pèls
per no poder muntar les Borges Girls.

13. El trial hem recuperat
perquè un borgenc tercer a quedat,
si arriba a quedar primer
fem el mundial sencer.

14. En aquest pobles amb tantes pijades
hem muntat un centre hípic a les parades,
seguint amb aquestes cagarades
ara toca un camp de golf anomenat les Havanes.

(ES TIREN 10 VOLADORS.)

(ACABA LA LLEGIDA DEL PROGRAMA I PARLA LLUCIFER QUE LI DIU A
SATANÀS: )

LLUCIFER: Satanàs ara ja has acabat de llegir-los el actes d’aquesta festa major,
però em sembla que aquí no s’acaba... Com que el que fem són versots, ara hem de
tocar els collons als polítics d’aquest poble.

SATANÀS: com m’agrada sentir aquestes paraules de la teva boca Llucifer, a veure
què et sembla aquest versot!

15. I tu Robert com a bon progenitor
has deixat el millor successor.
Tot el que tu no vas arreplegar
ara el Quim ho recollirà.
I un bon llegat els has deixat
un gran cartell anunciant la vostra vila,
no sigui que algun dominguero despistat
digui que al mapa no la trobat.

LLUCIFER: que ben dit Satanàs, però a veure què et sembla el que els hi diré jo.

LLUCIFER llegeix el versot num. 16.

16. I tots aquests que estan a l’oposició
que abans tocaven tant el crostó,
ara que tenen el Consell Comarcal
es guarden les paraules de mal.

(ES TIREN 10 VOLADORS.)

17. A naltros ens és igual qui mani
conta’l les carretilles pagui,
que amb el pressupost de la Festa Major
poc costaria ompli el nostre sarró.

LLUCIFER: De carretilles!!!

18. Si algú ens hem deixat
es perquè el temps ens ha mancat
que no pateixi
que la propera en quedarà ben escaldat.

19. A qui no li hagi agradat
que a casa s’hagués quedat,
i a qui se li hagi sentat millor
molt bona FESTA MAJOR!!!.

