
VERSOTS 1998: L’IRREDUCTIBLE POBLAT GAL

Veu en OFF: Bona tarda gent d'Alpens
i dels pobles lluçanesos
tant si sou dones com bens 
botiguers o bé pagesos.

Panoràmix: Animats amb la gatzara
del deure es van despistar
enfotent-se'n a la cara
les rodes els van punxar.

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

Astèrix: El nostre Jutge de Pau
dels mossos no se'n refia
i estaca l'auto amb candau
vigilant-lo nit i dia.

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

Obèlix: Lligat amb llarga cadena
a un arbre d'allò més fort.
Ramon no facis el pena
i treu el cotxe de l'hort.

De tothom és ben sabut
que Alpens sempre hi ha sidral
perquè aquí hi havia hagut
un petitet poble Gal.

Astèrix: Als Ferrerons la façana
d'allò més els catxava
i a en Joan de mala gana
se li va pansir la fava. 

St. Damià: Ai Cosme! Molt m'atabala
i molt m'hi escalfo el tarro
quan aquest poble s'embala
sempre hi ha més i més carro.

Obèlix: Quan la paret va fer figa
el vidre li va trencar.
Ferrerons amb gran fatiga
la factura va pagar.

St. Cosme: Ai Damià, ja ho pots ben dir!
Aquest poble s'emborrona!
Molt se m'escalfa el magí
tant fer el préssec i la mona.

Astèrix: En Peni molt eficient
trobà una gran solución
una cassola imponent
va imposar-hi amb devoció.

St. Damià: En aquest poble de pega
s'hi respira un mal aire
aquí cau, allà ensopega
del sofre ensumo la flaire.

Panoràmix: De cassoles no n'hi manquen 
tampoc al passeig de dalt
hem de veure si ara tanquen
qui el pintà amb color infernal.

St. Cosme: Com la cigonya que vola
tot demanem, veiam si cola,
que ens destinin a la Xina,
buscant un millor clima.

Calètix: Tant abunden els conflictes
a la Casa de la Vila
que tindrem força convictes
si la cosa més s'enfila.

St. Damià:

St. Cosme:

O potser l'amo ens envía
a un segle més formal!
Jo ben bé que hi aniria
a explorar algun poble Gal.

Bàsix: Té un plet de categoría
amb un veï que li cou
per un camí que partia
dues finques de l'Alou.

Veu OFF: Sota un cel assolellat
viuen pacíficament
els habitants del poblat
compartint cada moment.

Obèlix: Molt se li torcen les ratlles
a l'il·lustre Panicot
de tantes i tantes guatlles
la gota ja vessa el got.

Panoràmix: Ja n'hi ha prou! Us he de dir
que ja em feu venir mareig 
escolteu-me tots a mi
i anem-nos a fer safareig.

Miquèlix: Molts nou nat diu que hi ha hagut
i la Marxa ho consagra
un Penis molt saberut
que fomenta la Viagra.

Som un país molt modern
amb Mossos ben eixerits.
Potser aniran a l'infern

Cobertànix: Gràcia és de l'Ajuntament
que amb afany i energía
molt predica que la gent
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tres o quatre mal parits. forniqui de nit i dia.

Miquèlix: És clar que segueix consigna
de l'honorable Pujol
tant si agrada com si indigna
"No sortir-ne del llençol".

Calètix: Cap a Andorra falta gent,
prò a Alpens un pis han trobat
del "graix" al carrer Graell
i tots tres s'han apretat.

Annix: Alpens té un consistori
d'allò més espavilat
quan es tracta de desori
vota amb unanimitat.

Annix: Allà sota els gronxadors
on hi juga la mainada
han sortit dos brolladors
d'aigua ben ensabonada.

Annix: Una font molt singular
inauguren amb gran pompa
protocol irregular
preparat per algun trompa.

Cobertànix: Males llengües diu que diuen
que unes dones molt polides
que d'allà molt a prop viuen
amb cubells van fent sortides.

Bàsix: Parlant d'inauguracions
em ve molta inspiració
per composar grans cançons
ara és la meva ocasió!

Annix: I a més estan "aterrades"
pels fonaments hi ha perills
quedaran desallotjades
per la plaga de conills.

Cobertànix: Els polítics molt empinen
als jardins d'allà a la Fonda
i a la "plebe" discriminen;
convergent és aquesta onda.

Panoràmix: D'aquest tema molt en saben
de fer fora llogaters
de tant car que els cobràven
el rebut de cada més.

Miquèlix: La font és molt futurista
amb la punxa que s'enfila
tant calent en va l'artista
que la tita li refila.

Cobertànix: Com diu el quart manament 
honraràs a pare i mare
i no trauràs cruelment
fora els mobles per la cara.

Cobertànix: Ajuntament i oposición
han fet tots la gran cagada,
on és la urbanització 
per tants i tants desitjada?

Miquèlix: I parlem del llogater:
portava cada donassa...
el Mati sentia el merder
assegut a la terrassa.

Miquèlix: Ja anaven venent les cases
la gent estava animada
però aquí dalt a quatre passes
no hi ha pas "nada de nada".

Cobertànix: I ell sortí com una moto
tot seguit es va animar
Va pensar: ara li foto!
I l'Assumpta ens va prenyar.

Astèrix: Nens i nenes terroristes
toquen timbres del veïnat
a una casa prenen vistes
i el "Torrats" els surt armat.

Miquèlix: El Joan corrent per 'llà
i tot fent el xafarder
la idea li va agradar
i va prenyar la Roser.

Obèlix: Per sortir-se del "marrón"
a Ca l'Andri van anar
i el "chico del camión"
de còmplice el va acusar.

Panoràmix: Qui incrementa la familia
és la filla del Maneta.
No és la Marta, és la Maria!
Qui ha baixat bé la bragueta.

Panoràmix: No havent après la lliçó
la cabina es carreguen
l'alcalde els toca el crostó
i els pares el fastiguegen.

Panoràmix: A casa seva en Joanet
no manega ni un "pepino",
i amb dones fa el numeret
jugant la "buti" al Casino.

Calètix: De "noviasgos" ben sonats
aquí Alpens no ens en fan falta
Xevi i Mina embalats
per cap d'any ja anaven d'alta.

Astèrix: Tothom campa per on vol
des que a Berlín va caure el mur
cada barri aixeca el vol,
tanta festa no té futur.

Bàsix: Voltant amb moto per les finques
tots els pins van cubicant

Obèlix: Vilamala fou l'inici,
s'hi apuntà el carrer de Baix,

2



i tot reforçant els vincles
la serradora va endavant.

ca l'Andri es suma al desfici,
Casino no fa calaix!

Astèrix: Davant l'Església va ser,
gairebé sense permís
l'heretgia s'estengué
amb la "disco" del Narcís.

Annix:

Cobertànix:

Com pot ser tal crueltat,
una trola tu m'endinyes.
No t'ho creus? És ben veritat,
estacat allà a cal Vinyes.

Astèrix: Tot just arribada l'hora
la teca els va volar
per uns Carpantes de fora
la festa es va trastocar.

Annix: Molt difícil és ser el gos
n'aquest poble sens paciencia
si al teu amo fas una mos
ja t'arriba la sentència.

Obèlix: Veterans, els Vilamala
tingueren la festa pels pèls.
Quan el músic s'atabala,
ells treuen les "Spice Girls".

Cobertànix: Quines mort més diferents
dues sentències hi ha:
un tret a sobre les dents
o cap funerla cristià.

Astèrix: Novells els d'allà Pedralbes,
no els sobra imaginació
ja n'hi ja que crien malves...
sempre aquell acordió!

Obèlix: Al Casino, tot depèn
del dia que hi vas a parar
en Joan sempre sorprèn
quan és hora de pagar.

Obèlix: I és que això ja no cala!
L'hem sentit a Vilamala,
l'han sofert a Matamala,
i també a cal Pep de l'Ala!

Astèrix: Un moment molt esperat
és veure ballar la Dansa
però l'assaig és complicat
i aquest tema ja no avança.

Bàsix: Un ho diu, l'altre ho comenta:
de festes no n'hi ha massa?
Algun barri no s'absenta?
Ben cert! Hi manca la Plaça!

Obèlix: El dia de Carnestoltes
un camió no gaire "fino"
gairebé dóna tres voltes
aquí davant el Casino.

Panoràmix: La Sati molt s'engalana
toca a gran celebració
de vint-i-cinc anys s'ofana
d'una tan gran producció.

Astèrix: Va enriquir-nos el programa
de Dimarts de Carnaval:
tot el poble en amalgama
traient fusta allà al Ramal.

Calètix: Convidats i autoritats
ompliren una gran llotja
i a tots els pobres "pringats"
els donaren un rellotge.

Obèlix: Si jo no vaig despistat
aquest dia es fa un gran tec
endavant gent del poblat:
organitzem el banquet!

Panoràmix: Banderes plantificaren
una d'elles molt sonada.
L'Espanyola s'emportaren
i acabà socarrimada.

Bàsix: Aquest any la Comissió
molt la llauna en ha donat
amb força dedicació
ben torrats han acabat.

Miquèlix: Panxo Villa és el terror
de mares i criatures,
tant se li embala el motor
Jordi! Veiam si t'atures.

Calètix: Cubates de Coca-Cola
ens en hem fotut un munt
la decoració bé mola:
Apa! Mireu tots amunt.

Bàsix: A peu bé sembla bon noi
gairebé tot un senyor,
primer atropella l'Eloi
i a la Cinta fa un petó.

Panoràmix: Són deu mil llaunes al sostre
taladrades una a una
ben enfilades per postre
tot un any per una lluna!

Bàsix: Objector ha estat de pega,
quan tancava l'oficina
amb l'alcalde ja ensopega
i set dies de propina.

Miquèlix: Ja que de llaunes parlem
una em va a la memoria
que grans vacances es pren
sense fer-ne cap cabòria.

Cobertànix: Un cas deixeu-me esementar
del pobre esquelet d'un ca:

No sé pas de què coi viu,
és doctorat en tot tema,
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des que en Jaume ens va deixar
va quedar sense aigua i pa.

doncs del Castell de Montesquiu.
Rucs! Estic parlant del Txema.

Tots: El meu Tus se'n va anar a Cuba
dos dies abans que el Pesca
per poder sucar la tuba.
Ai Cèlia que porta una "fresca"!

Miquèlix: No ens enganyen amb regals,
no amb euros a quatre peles,
ni amb calendaris banals,
ni amb viatges d'aquarel·les!

Astèrix: "No sería nada extraño
Alpens es cosmopolita
que viniera algún año
la mulata casa la Anita".

Panoràmix: Rapidesa i bon servei
no hi poden faltar mai. Mai!
Que prenguin més flor de tei
o se'n vagin al carai!

Obèlix: Allà sota a quatre passes
no és cap novetat, carai!
Hi ha bona mescla de races
en Jonathan i la Sarai.

Annix: Ara que l'euro ja arriba
es blanqueja molt diner
les caramelles refilen
les cistelles s'omplen bé.

Annix: De magrebins ja en tenim
no ens hi posem pas per poc
si amb Tailàndia ens hi atrevim
l'any vinent en ve un de groc.

Cobertànix: Molt abundava la teca
després d'anys de restriccions
i és que algú es feia la sueca
fent-nos passar privacions.

Annix: En Sergi se'n va més lluny
i la Tere encara plora
pel rugby se li esmuny
però no vol cangur per nora.

Annix: Acampades al Vilar
unes quaranta persones
de colònies van estar
menjant a ca les Sansones.

Cobertànix: També fites alpinistes
alpensins han assolit
presumint com a turistes
divuit dies que han patit.

Bàsix: Els diables, els petards
molt endreçats ara els tenen
però quan proven les arts
les margeres ens encenen.

Cobertànix: De l'Aneto a la Pica
el Pirineu han coronat
quan la ceba al cap se'ls fica...
o, i encara no han acabat.

Panoràmix: Molt bomber profesional
es feia el despistat
mentre el Panxo molt formal
ho extingí amb velocitat.

Calètix: Ara que taula parem
una cosa se m'acut
i això com ho pagarem?
Jo no hi poso ni el vermut!

Bàsix: Molt inútils han de ser
els diables de la vila
que facin aquest merder
de tant cardar-se el tequila.

Annix: Entre tots els pagarà
no t'hi capfiquis, dona
la Caixa ens ajudarà
ja que mai ens abandona.

Panoràmix: La samarreta ara ensenyen
pels quinze anys de fotre el ximple
pel calé tant ens emprenyen
per una cosa tan simple.

Panoràmix: Ho dic amb tota certesa:
que fent cua tanta estona
a la Caixa de Manresa
t'emprenyes com una mona.

St. Damià: Per 'nar sentint aquests Gals
més val que tornem a Alpens
que encara que rebem pal
en el fons, tots són com bens.

Bàsix: Pots fer-hi petar la xerrada,
llegir-te tot el diari,
fer-hi bona migdiada.
Tot, per un trist talonari.

St. Cosme: Llops amb pell de xaiets
sempre estan de batussa.
Però molt més m'estimo aquests!
A que a tota aquesta gentussa.

Bàsix: L'ordinador s'embarbussa:
en Miquel s'ha marejat!
Mentre a fora tot s'embussa,
com si el temps fos regalat!

Astèrix: Saps què en penso, amic Obèlix?
Que dintre de dos mil anys
fins els pobles més modèlics
seran plens de capsigranys.

Miquèlix: Ens foten els calers:
de comissions i puñetes

Obèlix: Si no hi fos el poble Gal
per treure a lluir tot el marro,
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cada dia en volen més.
Ens eixuguen bé les metes!

hi haurà la xusma infernal
que us n'omplirà ben bé el tarro.

Miquèlix: El que cal és disfrutar
dels plaers d'aquesta vida
cardar, beure, bon menjar
i la butxaca farcida!

Panoràmix: D'això en sap el poble nostre.
A veure si els successors
saben seguir-ne la mostra
i ser els més bons pecadors!

Cobertànix: Apunteu-vos a la crida
que fan sempre aquests banyuts:
Que en els pecats hi ha la vida
i no pas en les virtuts!

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

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

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

Llucifer i 
Diables:

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

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

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