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SALUT I FORÇA AL CANUT!
Bona nit, Masarbonès! Ψ
L’any passat va començar, l’era Post-Cristina aquí dalt,
de bons se’ns va acusar a l’hora de redactar,
i això Com a enviats de Satanàs, no ho podem tolerar,
així que pareu bé l’orella, que aquest any va de veritat.
Ens sorprèn veure la plaça tan plena de gent,
doncs fa setmanes això era un poble desert,
potser per molts de vosaltres Masarbonès no té prou “caché”,
ja només penseu a marxar a l’estranger
o simplement a quedar-vos tancats en el pis d’Hospitalet.
I és que en sou desagraïts!
amb l’ampli ventall de possibilitats que el poble pot oferir,
piscines i camps de futbol, cinema i postes de sol
i fins i tot una sala recreativa d’última generació.
Ah no! Això encara no!
Si la voleu realment
ja podeu anar convocant la gent,
una cadena humana fins a Masllorenç
potser fa despertar l’Ajuntament! Ψ
I parlant de l’Ajuntament...
com aneu aquest any de calers?
Heu pensat en el poble de Masarbonès?
o ja esteu pensant a fer un “Compte B”?
Tot i que, de diners, no us en deuen faltar,
per la vostra festa vau penjar estelades a tos els fanals,
ves que això no sigui inconstitucional,
Anguela! Encara t’engarlojaran!
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Diners amunt, diners avall,
La crisi a l’infern també ha arribat,
I com a bons emprenedors, molts negocis ens hem plantejat.
Després de vendre el coure del cablejat,
hem de vendre samarretes per seguir petant!
I aquest any ens ha caigut un bon regal del cel,
per seguir-nos modernitzant cada cop més.
No en teníem prou amb estrenar vestits,
que unes noves masses hem adquirit.
I per si no us n’heu adonat
ja no portem un carro robat! Ψ
I per tots aquells que heu arribat avui (o ahir)
us volem donar les gràcies des d’aquí,
potser us penseu que la festa es munta sola,
però aquí a l’Infern hi posem tots els ganduls a la cassola!
Després d’unes rialles amb el cinema de dimarts,
dimecres vàrem veure el primer gol de Neymar,
tot i que l’Oleguer i el Parera van somriure més que la resta,
amb els calers que van treure podrien pagar-nos a tots la festa!
I us ha agradat el foc d’aquesta nit?
Per donar el tret de sortida a la festa ha estat molt ben parit!
I és que aquest any els diables veníem entrenats,
doncs a principis d’agost Masllorenç vam estar a punt de cremar. Ψ
Com que després del foc sempre hi queden les brases,
ja n’hi ha uns quants que les aprofiten per fer-nos les botifarres,
vigileu els comentaris i eviteu comparacions,
doncs més d’un plorarà en veure una de debò
i alguna s’alegrarà de menjar-se tan bona ració!
I ja jo parlem de les patates al caliu
a vegades no són tan sucoses com alguna diu!
Acabats els postres i tot fent el cafè,
tothom atent a l’escenari, i ben despert!
Aquest any l’espectacle ha fet un gir en el guió
les tres rosses dels últims anys han canviat de professió.
Res de pallassos, ni acròbates, ni domadors,
hi ha hagut un petit canvi en la programació.
Després del recital que ens oferiran
en Mil i Una Nits ens endinsaran.
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Abans que comenci la música per allargar la nit,
la Mariona i el Bernat se n’aniran al llit,
tot per culpa del Baby-Boom que estem patint.
Ja ens agrada el vostre instint reproductor
per tal que la Pedrera segueixi molts anys en acció! Ψ
I demà, qui us despertarà?
no seran uns altres que els grallers de Molnàs,
els avisem, o no, sempre apareixeran
amb les seves gralles i els seus tabals.
Les gralles no s’hauran acabat
ja que encara haureu de treure a passeig el vostre Sant,
guarniu bé les coques i vestiu-vos ben mudats
a veure qui és el guapo que s’emporta la coca aquest any!
Un cop a missa us hagueu confessat,
tots cap a la plaça a gaudir d’algun pecat,
ja sigui a la pinya apretadets i tocant carn,
o fent una bona panxa a les taules del bar.
Després de la morratxa i tot fent el cigaló
ja podreu enviar els nens a participar del jocs,
no caldrà que us preocupeu per la seva seguretat
unes mosses d’esquadra estaran a l’aguait!
Arran del concert de l’any passat
alguns en bruixes han començat a creure,
i si de nou els voleu tornar a veure
a la plaça us estaran esperant!
Tot havent sopat i amb les primeres copes de vi
donarà el tret de sortida el concert de nit.
I pel ball de fanalet controleu bé els vostres marits,
no sigui que acabin dormint en un altre llit! Ψ
A l’ombra del Lladoner ens tocarà suar,
mentre les bitlles anem tirant i plantant,
tot i que tots sabem qui guanyarà...
Lecina, ja us heu entrenat?
Qui sap si a la tarda hi haurà partit?
Han deixat créixer tan la gespa que sembla el camp del Madrid.
Però aquesta no és l’única novetat, ja que els equips han canviat,
tots els que pagueu hipoteca us fareu costat.
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Si dissabte no s’acaba l’alcohol
serviu-lo pel sopar de germanor,
que serveixi per refrescar el coll
i donar per acabada la Festa Major. Ψ
I per cert,
des de l’infern ens volíem disculpar
si és que amb el fum dels nostres petards
potser alguna baixa hem causat
esperem que totes les abelles segueixin en bon estat!

VISCA ELS DIABLES DE MASARBONÈS!!!
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