
VERSOTS 1997: EL PARADÍS… ALPENSÍ
Veu en OFF: Bona tarda gent d'Alpens

i dels pobles lluçanesos
tant si sou dones com bens 
botiguers o bé pagesos.

Sants: Quan la serp els ensarrona
amb les seves males arts
junts s’amarren a la poma
fins que queden ben xupats.

Aquest any ja és el catorzè
de diables a la vila
al teatre fem el ple
i us portem bona barrila.

Adam: El permís per fi ha caigut
per al Toni i la Doctora
però de ningú és sabut
el dia de la gran boda.

Som els fills de la disbauxa
i tenim dos bons pebrots
contra el seny volem la rauxa
i al treball... dos mastegots.

Eva: De bodes és bona anyada;
no ens falten Urdangarins,
que també són de volada
les que fem els alpensins.

De tothom és ben sabut
que a Alpens sempre hi ha sidral
perquè aquí hi havia hagut
el Paradís Terrenal.

Cain: El regidor i la fornera:
Bona pa, coca i embotit.
Botifarra de primera
no va faltar en el convit.

Si ara esteu ben asseguts
veureu com va arribar el mal
i per glòria dels banyuts
ara és un Jardí Infernal.

Adam: Un pèl més accidentada
va ser la del Sabartés.
Amb la casa inundada
S’hi afogaren els calés.

St. Cosme: Damià, quins temps feliços
quan érem al Paradís
sense cap d’aquests xoriços;
sense res que ens afligís.

Eva: Napoleó es quedà curt
amb la seva invasió:
tinguerem un bon ensurt
amb la Irene i el bretó.

St. Damià: Érem àngels de la glòria
i era tot fenomenal.
Sense quasi cap cabòria.
No teníem ni pardal.

Cain: Els que estan ja ben casats
no han perdut pas gota el temps
i un grapat fan de nou nats.
Per sucar-la són suprems!

Diable A: No tenien ni escopeta
ni Sant Cosme, ni en Damià
però els deixebles d’en Banyeta
no paràvem de cardar.

Abel: El Mati molt inspirat
L’enfuxa d’allò més bé
vet aquí el resultat:
és un gegant gairebé.

Diable B: I prop de Roca de Pena
la Roca dels Encantats
va néixer arran la carena
un Alpens en temps passats.

Adam: A la Vall amb les pubilles
el Ramon va atabalat
tot donant-los les papilles
les vaques s’han escapat.

Diable C: Dinosaures diu que hi havia
“homo sapiens” i alpensins
i si d’ells en fan la tria
veureu que són molt veïns.

Eva: Amb tant xou i agitació
la Deli amb gran delit
entre crit i discussió
un varó diu que ha parit.

Diable D: Ells també feien anar
com podien la seva eina
com ara, si fa o no fa,
que tothom va prou per feina.

Adam: Però el Joan li té enveja
ell també ha de parir:
teiatrero és i coixeja,
de “novel·les” confegir.

St. Cosme:

St. Damià

En aquest bell paradís
Hi ha un Adam i també una Eva
que de Déu fan cas omís
i a la serp no donen treva.

Eva: Ja té llibre i criatura,
ara un arbre ha de plantar,
i en Guillem bosc i natura
ben rebent veurà passar.

D. Adam:

D. Eva:

- Eva-Cinta: veiam si et tapes
Les vergonyes amb fullam!
- Adam-Penis: tant endrapes
Que se t’ha encongit l’einam!

Diable C: Per cap d’any hi hagué nevades
al Casino hi feia fred
i fent tantes rebolcades
resultat: un sagalet.
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Cain: Amb tanta natalitat
al mestre li han dat ajuda
i és així que han “enfuxat”
una plaça molt volguda.

Cain: Al carrer de Vilamala
li han sortit competidors
tot menjant bona cigala
els de baix són guanyadors.

Abel: L’hostalera la lliçó
va ensenyant amb gran fal·lera
tot fregint un carbassó
amb el llibre a l’encimera.

Adam: L’Ortigues és ben garrepa:
té la nau a mig pintar.
Com que ell és bon paleta
La brotxa no vol tocar.

St. Damià: Jo no sé pas què s’hi troba
de fer anar sovint el piu
o de sucar tant l’anxova
més val [a]‘nar fent la viu viu.

Abel: Carrer nou ha construït
surten cases com bolets
el Peton ja li ja adquirit
pensant-se que són xalets.

St. Cosme: No sé pas quin gust els dóna
no m’ho crec, no ho itnc gens clar
i per [ai]xò molt m’esborrona
de sentir-los gemegar.

Adam: Han fet pisos a ca l’Andri,
l’hostal no anava gens bé.
Diuen que són “d’alt standing”
però de fora no es veu re.

Diable A: La gent gran diu que va anar
à fer un àpat a la Fonda
i allà volien canar
una cançó molt “catxonda”. 

St. Damià: Ens caldran moltes dreceres
per curar el desconcert
o bé bones mainaderes
que ens salvin de tant llibert.

Diable D: Però amb l’Església hem topat
ja ha tornat la dictadura
el capellà enfurismat
ens vol muts com la censura.

St. Cosme: Molts marges i romegueres
masses catres i pallers!
Busquen niu les caderneres
i forats els samalers.

Adam:

Cain:
Abel:

El Felip ja ens emociona
amb tant xou i serenata
els pito ens revoluciona
i ens estova la patata.

Adam: L’avi Litus va cremat
busca noia ben plantat
la mascó s’ha presentat
i ell ha fet la gran badada.

Diable C: Enguany els caramellaires
es deuen haver aprimat
però n’hi ha de rondinaires
que amb el clero han conxorxat.

Cain: Ha marxat cap allà a Sòria
tot provant sucar el melindro
ell i en Sebas busquen glòria
però els hi falla el seu cilindro.

Diable A: Que no cal gastar-se amb farres
els diners tan afanyats
potser hi ha alguns bandarres
que els tenen ben endreçats.

Eva: A deu minuts per plegar
en Calet la féu sonada
un jeep va estavellar
del “jefe” de la brigada.

Diable D: Les cantaires molt refilen
entonant velles cançons
i a la fama un poc s’enfilen
inventant noves versions.

Diables: L’APA diu que està que trina:
espies per tot arreu
“mam, droga i aspirina”
ràpid fan córrer la veu.

Diable B: En Narcís diu que s’esforça
a la banda Margansol
i amb el saxo toca força
sexe, droga i rock and roll.

St. Damià: Que no ho sents? Ves quina barra!
No fan més que mal parlar!
Llucifer sempre desbarra
parlant a la babalà.

St. Cosme: Fuig d’astúcies i paranys
que en Banyeta maleït
ens reserva fum i planys
foc de sofre encén la nit!

Diable C: Aquest sí que s’embolica
perquè no sap pas què dir.
Com que l’eina mai no fica,
sempre es queda a mig camí.

St. Damià: Valga’m Déu els alpensins
i també les alpensines!
Anunciem tràgics destins
si no resen les matines.

Diable B: A la gran Festa Major
hi ha molts bolets i volats
per això al “reial balcó”
sempre hi ha un munt d’enxufats.

     

Diable A: En les qüestions futbolístiques Diable D: Ha calgut posar mesures:
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els del poble l’han cagat
han trencat les estadístiques
les pilotes han fallat.

alarmes s’han instal·lat,
i els sorolls són com tortures
per a la resta del veïnat

Diable D: Sort n’hi ha hagut dels pixapins
que han anat a Borredà.
Inspirats i molt més fins
en primer lloc van quedar.

Diable C: El Quico va estarrufat
pel “pirulo” del tractor
s’ha fotut un bon conyac
i li agafa bon color.

Diable B: Les mossetes al Cobert
van formar un gran equip
amb un “mister” ben cap verd
de grans gols se’n van fer un tip.

Abel: S’esgarrien boges vaques
per jardins, hortes i arreu.
Si dins els horts fan caques,
no cal que us hi amoïneu.

Diable A: Diu que tenen un Dakar
per allà al carrer de Dalt?
El cotxe va desfrenar.
Ai! Sergi: ves quin sidral!

Adam: Quan la pastura els hi manca
es foten totes les cols
si en “Salva” no les espanta
s’omplen fins als patracols.

Diable D: Amb un gran terrabastall
el Renault s’estavellà;
sense cap escarafall
en Sesé ja ho va filmar.

Cain: Tot parlant de bestiar
els conills bé prou que crien,
però no els poden controlar:
més d’un cultiu esgarrien.

Diable C: Que ataquen els paparazzi!
Qui ens ho havia de dir?
També s’estavellà el “taxi”
on fugia la Lady Di.

Adam: Pixapins vénen asmats
fugint del terrabastall
i a Alpens queden embafats
amb la merda de la Vall.

Diable B: Un Suzuki esverat
a tothom del poble espanta
Panxo Villa amb el seu art
a les nenes molt encanta.

Eva: En qüestions politiqueres
de sonades n’hem sentit:
tufegen como clavegueres,
ben bé com un ou podrit.

St. Damià: Que no els sents, això m’esvera!
No paren de buidar el sac!
Cosme, no et facis enrere
I els fotrem un bon patac.

Abel: Els geranis regalats
van tenir bona sortida.
No els miris els dentats:
poca flor i ben marcida.

Cain: El santet està que trina
fot-li encara molt més fort
la balança ja s’inclina
i ell està perdent el nord!

Cain: En la “Festa el teu estiu”
cap data no s’enverina
si no ets d’allò més viu
et perds la marxa alpensina.

Adam: A Cal Ton s’hi ha instal·lat
un comerç de grans volades
hi ha molta novetat
i alpensines “memellades”.

Adam: També se’n va anar a dida
el viatge a Port Aventura
va ser una bona estampida
pel regidor de cultura.

Eva: Al poble hi ha un mercadillo
els divendres al Ramal,
venen fruita i “solomillo”
per guanyar-se algun ral.

Eva: Ara cal treure la feina
i han buscat un nou matxaca
al Lluís Teta li han dat l’eina.
Pensa omplir-se la butxaca.

Diable B: Fent-hi hores extres, el “Ninyo”
vol treure’s grans sobresous.
Els botiguers diuen: “carinyo”
passa i no ens toquis els ous.

Abel: En assumptes oficials
una ruta va estrenar.
Per un camí amb molts salts
el seu cotxe va petar.

Diable A: Alpens era molt tranquil
però gitanes fan merder
i encara que hi ha agutzil
“netegen” d’allò més bé.

Eva: Mai no arreglen el camí
per a passar cap el Graell.
Ens caldrà potser a la fi
De l’ONU reunir el Consell.

Cain: Gran gatzara hi ha amb les obres
que alpensins fan i desfan

Cain: Els nois de l’oposició
van canviant força la tàctica
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i et quedes amb les sobres
si no reses al seu sant.

tot deixant obligació
han anat per ‘nar a la pràctica.

Eva: A Sant Peni reverències
El Patxe li ha de fer,
que del tècnic les sentències
molt estrictes poden ser.

Abel: L’un aprèn a ser advocat
estudiant de “baratillo”
l’altre cuida el seu nou nat
tot traient-li al cul molt “brillo”.

Adam: Finestres escarransides
I teulades esguerrades:
llicències deslluïdes
i molt mal administrades.

St. Damià: Els diables veterans
s’han cansat de fer merder
i ara busquen pels voltants
qui els eixugui el mullader.

Abel: Sols n’hi ha algun d’afortunat
a qui res mai no l’espanta.
Ell pot fer qualsevol nyap
combregant Colomo canta.

St. Cosme: Malgirbats i espellifats
només porten que gentussa
quan estan entupinats
la batuta se’ls embussa

Diable D: Si passeu pel carrer Planes
ziga-zagues podeu fer
que tots tenen moltes ganes
d’entrar el cotxe molt més bé.

St. Damià:

St. Cosme:

Cap sortida han gosat fer
Perquè el cel els ha espantat.
No van fer ni un sol calé
i ara el “marro” s’ha acabat.

Diable A: De parcel·les per turistes
volen fer gran promoció
però estan inconformistes
els tres de l’oposició.

Diable D: Molt assedegats d’argent
vam anar a guanyar el judici
però hem vist clar que aquella gent
fan teatre amb gran desfici.

Diable C: Set edils hi ha de garla.
Tres hi tenen interès
i no poden pas votar-la
ells no poden ser-hi més.

Veu en OFF: Convindria remarcar
que si algú en sent molèstia,
una espera li caldrà
si excuses vol dels més bèsties.

Diable B: Quatre en queden al seient
dos ja s’alcen com coets
i s’excusen tot dient
que no volen cacauets.

És que aquí hem fet xerrada
del que diuen el mercat
i ens caldrà una altra anyada
per deixar-ho disculpat.

Eva: En Peni ens parla sovint
que el que cal és expropiar,
i n’esvera més de vint
sense abans ni negociar.

Per a qui pensi malament,
que de motiu no n'hi ha
que li caigui l'instrument
i no el trobi ni a faltar.

Abel: Ell té un gos que val per deu
“pro” s’escapa tot sovint.
Es caga per tot arreu
mentre l’amo va dormint.

Llucifer i 
Diables:

Som diables de la Roca,
la Roca dels encantats.
Som fills de Roca de Pena,
la joia dels condemnats.

Cain: Amb mala llet i emprenyat
batlle-xèrif ben rebent
garrotada li ha etzibat
a l’insubmís innocent.

Nascuts en nits de tempesta
de la cendra de mil llamps,
venim i sembrem la pesta,
portem vici pels humans.

Adam: Tal com tots molt bé sabeu
Vaig buscar-me un bon “rotllo”:
per fer feines a cap preu
l’objector serà un bon xollo.

Diables de tota mena,
aquest és el nostre pregó:
Que visqui Roca de Pena!
Visca la Festa Major!!!

Eva: Com que el truc es va nota
ara vol donar un pretext:
ombres fosques diu que hi ha
envoltant aquest context.
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