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I VISCA LA FESTA MAJOR! 

  

FESTA MAJOR 2016 



 

 

LA GRANADA WARS - EL DESPERTAR DE LA FORÇA - 

Són temps adversos pels convergents del poble,  

tot i que l’estrella de la mort ha estat destruïda,  

les tropes imperials de l’Entesa són superiors en força, 

i l’Iniesta Solo quasi ha perdut la vida. 

En Joan Cols Skywalker ha establert una base secreta en el remot món gelat del Darling, 

per començar-hi una revolta, destruir la gasolinera i proclamar-se’n el puto King. 

El jove Skywalker també té l’ajut del Miguel Angel D2,  

robot amic d’infància una mica Calvo però respectuós. 

Mentrestant, el malvat Darth Diego ànsia dominar el consell comarcal; 

vol construir polígons i poliesportius per guanyar un dineral. 

Creieu-me el lado oscuro és poderós en ell, 

escup gasolina i li sulfura la pell. 

La Sid Villar és la seva mà dreta, 

que vol construir fonts deplorables per tot el planeta. 

El Darth Diego li ha fet una gran promesa, 

la permanent diària a canvi d’una fortalesa. 

També pots trobar en els boscos dels pujols, 

l’Ewok Solano tocant-s’hi els picarols. 

Mentre el Jar-Jar Pons surt amb bicicleta, 

perquè diuen que fa dies que no toca teta. 

I aquí teniu amics la gran història, 

com s’ho farà el Jedi Cols per aconseguir la victòria? 

Doncs encara no ho sabem, 

però els Diables segur que de tot ens n’enfotrem. 

 



 

 

EL PREGONER 

 

Miquel Rius serà el pregoner, 

que no heu trobat ningú més per fer aquest paper? 

 

Aparellador de professió, 

d’arquitecte a la comissió, 

persona que es defineix cristiana, 

segur que vota a Convergència Democràtica Catalana… 

 

Et costa molt donar cèdules d’habitabilitat, 

però per sort ja fa un any que t’has jubilat, 

i ja no podràs tocar els collons a tot el veïnat! 

 

Així doncs, collons d’arquitectot, 

els diables et diem amb la mà al cort: 

Au, vés a prendre vent, 

I tanca’t en un convent! 

 

 

 

 

 

 

 Sabies que… 

 Els amics del tren se’n van d’Interrail? 

  Els de la brigada busquen reforços per no fer esforços? 

  El Darling farà jornada de portes obertes? 



 

 

ENS VEIEM A L’INFERN DOCTORA 

 
- Bona cara... no la fa, no sé com li puc 

dir… 

però no pateixi, que tampoc el veig per 

morir. 

Si de cas torni demà o la setmana 

entrant, 

i si es nota marejat, prenguis un 

Primperan. 

- I si se’m torna a paralitzar el cantó 

dret? 

- Sobretot no vingui, si no té hora per 

internet! 

Donem gràcies a Déu “Nostru” Senyor, 

que la metgessa hagi tocat el pirandó. 

Si aquesta mala pècora més temps 

s’hagués quedat, 

s’hauria disparat l’índex de mortalitat! 

A més a més, amb males cares i molta 

mala educació, 

si no li queies bé d’entrada, millor fer-te 

l’extremunció! 

Per sort es va acomiadar amb una carta 

molt formal, 

on intenta justificar-se i lliurar-se de 

qualsevol mal! 

Doncs no diguis que la culpa és de la 

gent de La Granada, 

el problema el tens tu, que ets una 

malcarada. 

O sinó, mira a Moja, 

que amb quatre dies ja t’han pres per 

boja! 

 

Encara queda la Goreti amb el seu 

ordinador,  

hi he vist gent que tot fent cua, treia la 

pedra pel ronyó, 

amb persones així al consultori 

municipal, 

Déu ens en guardi de prendre mal! 

 

 

 

  



 

 

FUTBOL  FIGHT 
La Dinamo ja ens dóna prous disgustos, 

i ara munta un torneig per gent de tots els gustos. 

Al principi jugàvem els veïns del poble, 

guanyàvem als veterans de forma molt noble. 

Però tot això ja ha passat a la història, 

si vols guanyar has de fitxar escòria. 

Penya xunga que disfruta amb la victòria, 

però si perd li pilla una puta embòlia. 

L’equip de Diables són tots uns jubilats, 

els hi roben els partits amb jugadors no apuntats. 

Mira que arriben a ser desgraciats, 

els que es peguen per un torneig d'aficionats! 

Ja n’hi ha prou d’aquest color, 

el camp de futbol cada dia fot més pudor!! 

Sort tenim que acaba per Festa Major, 

però per desgràcia van a la piscina fins a la tardor. 

Ai Maria l’has ben cagada, 

i és que s’ha fotut contra els Diables de La Granada, 

amb el centre cívic ja en tens prou, 

què hi vens a fer al camp de futbol? 

Si un jugador no té fitxa amb un equip, 

no pot jugar el partit! 

I dius que busques solucions, 

però l’únic que fas és tocar-te els collons! 

Et fotrem fora com a la Doctora Sanavia, 

així podreu anar juntes a cagar a la via! 



 

 

GOODBYE LLIBRERIA 

Quina puta merda que ens tanquin la 

llibreria, 

On collons em compraré la meva 

pornografia? 

Amb el bé que em queia el Miguel 

Ángel, 

quan et feia les fotos de carnet, 

sempre et deia: queda’t ben quiet! 

Aiii Miguel Ángel,  

sabem que estaves fins els nassos de 

treballar! 

L’Ajuntament si que és un xollo, 

i la dona no has d’aguantar! 

 

 

 

 

 

Però què farem ara per comprar el diari? 

És que el Veli també voldrà el 

monopoli? 

Per cert, ara ja puc confessar-te, 

que de petit et vaig pispar unes xuxes i 

una Fanta. 

Però tu sempre m’has caigut bé, 

l’únic madrileny que no vota al PP! 

Des d’aquí et desitgem que tinguis una 

bona jubilació, 

que et quedis al poble, 

que ja et pagarem la manutenció! 

 

 

 

 

 

 Sabies que… 

 La missa del Diumenge és el programa més vist de TV La Granada? 

  El Xarly i el Manolo han deixat “d’estudiar” i busquen feina? 

  El Barraques demà no treballa?  



 

 

LA PENYA DEL MOCO 
 

Què collons passa a La Granada? 

No cuidem als joves i ara ja l’hem ben cagada! 

Sempre ho hem sigut de rucs i de babaus, 

però mai hem sigut ni quillos, ni subnormals. 

 

Tard o d’hora els Diables necessitarem incorporacions, 

però com voleu que entrin joves amb pintes d’espanyols? 

Entenem que tot això ha de ser culpa dels seus pares, 

ja que amb una bona cleca a temps, és com ho pares! 

 

Després vindran eleccions i ens rentarem les mans, 

us importa una puta merda que surtin vots per Ciutadans. 

Joder, que no costa tant cuidar les ovelles, 

i ensenyar que el reggaeton fot mal a les orelles! 

 

 

Sabies que… 

 El Poyuelo li va tirar la canya a Lluís Llach? 

  El Solano ha marxat a Reagrupament? 

  El Pons compra la fura? 

  Els brokers del Sindicat hi tenen la mà trencada amb les inversions? 
  La de Cal Roig s’ha fet Tinder?  

  Una dona de les puntaires està embarassada?   



 

 

SEMPRE AMB EL FERRI
 

Aquest any el F.C La Granada no guanya per desgràcies, 

primer baixen a quarta i ara el Ferriol rep ofertes... 

Diuen les males llengües que se’n va cap a Anglaterra! 

Al city del Guardiola o amb el Mourinho de merda! 

 

Tots sabem que és un utiller molt respectat, 

porta més anys al club que l’estanc de supermercat! 

Té tanta experiència, com l’ Urdangarin d’imputat, 

i és que ens estranya que encara no l’hagin fitxat! 

 

Per sort la junta es vol posar les piles, 

ja que volen fer-li una bona oferta d’aquí un parell de dies. 

Pilotes niki noves i cubates als migdies, 

una gorra de marca i un despatx ple de ties! 

 

Ai Ferri, sabem que dubtes en tens de sobres, 

però sense tu al club li queden un parell d’hores! 

Per això et demanem que no et quedis amb les sobres, 

apreta’ls més que no en tenen res de pobres!

  

Sabies que… 

 El Cols li ha regalat un cotxe al Miguel Ángel? 

  A l’estanc hi ha pintures rupestres? 



 

 

 STOP CRISI A LA GRANADA

Aquest collons de crisi, semblava no 

tenir fi, 

quan el Miguel Ángel anunciava que es 

quedava sense premsa cada matí. 

El tancament del Super Màgic estava 

cantat, 

ja se sap que a La Granada qui posa la 

competència a l’estanc, està acabat! 

Però en aquest poble, res ens espanta, 

ni els Reches, ni el Papa, ni la Infanta! 

Amb renovacions, nous negocis i 

inversions, 

els Diables diuen que aquí la crisi ha 

tocat fons! 

La Sílvia Cusiné ha canviat de local, 

pujant un tros de carrer cap al centre, 

perquè a la Teresa perruquera li agafi 

mal de ventre! 

El fatxa del pastisser, 

ja podrà posar el pòster d’Espanya el 

primer,  

No podia ser ningú més, 

no hi podia haver negoci més rodó, 

l’Iniesta ha obert una administració de 

loteria, 

que li permetrà tancar el bart quan li 

toqui l’Euromilló! 

El de Cal Veliu no en té prou amb el 

negoci dels contenidors, 

que ara serveix els carajillus de dos en 

dos! 

On de veritat s’ha notat el final de la 

misèria, 

i s’ha vist la gran inversió, 

ha estat amb la compra de la finca de 

Cal Diumenjó. 

Finalment el jeque de Cal Montargull, 

ha tret el taló i s’ha comprat el molí de 

vent, 

per fer-hi cates, degustacions, orgies i 

algun casament! 

 

doncs no en tenia prou amb el pa, 

que ara la premsa tard ens arribarà.  



 

 

TINENT ALCALDE BUSCA ESPOSA

Hi ha un senyoret molt campexano, 

que va a tots els actes socials; 

siguin concerts de piano, 

saraus, misses o bacanals! 

Cotxe amunt i avall, 

esmorzant, comprant el pa o al futbol. 

Es veu que des de que és solter, 

desesperat busca femella per fotre un 

gol! 

Et pensaves que ser tinent alcalde, 

seria com podar una vinya, 

fins que una verga amb punxes, 

pel cul te l’endinya! 

Això sí, és un noi ben eixerit! 

Deu ser que des de les altures es veu 

tot més bonic. 

 

 

Quina putada et va fer el Solano, 

però tu ets un bon regidor,  

i mira que tens cara de gitano! 

Masses hores aguantant al Diego no 

són bones… 

I tu al seu costat sembles un elefant 

entre mones! 

Aquest any ens has fotut pressa, 

per muntar quasi bé tota la Festa Major. 

Que ens vols fer suar? 

Ja saps que no ens agrada massa la 

pressió. 

Però no t’ho tindrem en compte Joan, 

a la merda els que diuen que tens el cap 

massa gran! 

Vas ser bon diable i t’ho reconeixerem, 

però cada any prepara’t que te les 

anirem foten.

  

 

 



 

 

 

UN BAR COM CAL 

Quina il·luminària i quina netedat,  

a La Granada per fi tenim un bart de veritat!  

Au va Veli, no ens venguis la moto de què hi has invertit molts diners, 

si hi has posat pedres, fustes i quatre paletes destralers. 

 

El bar ha quedat espectacular, 

però amb el càsting del personal no t’hi has esmerçat, 

sort que has posat la parenta a treballar, 

així la vista ens podrà alegrar. 

 

Però això ens importa ben poc, 

volem un bar ben a prop, 

perquè estem cansats d’anar a Vilafranca a privar, 

i dels mossos haver d’escapar. 

 

Ara bé, o poses un preu normal... 

o aquest bar durarà menys que la birra al local! 

  

Sabies que… 

  La pastisseria també fa xamfrà? 

  Els xuxus del Darling són més bons que els de la pastisseria? 

  A la Plaça de la Font obriran uns banys turcs? 



 

 

ÉS L'HORA DELS ADÉUS? 

Què us ha passat aquest any amb el pregó?  

És que en tot cas heu perdut la il·lusió?  

A veure si us diran que us foteu grans, 

que potser ja tocaria anar deixant la trona després de tants anys! 

Nosaltres continuem creient en l’ stroika, 

però us agrairem que ens traiessiu la vostra puta parabòlica.  

Tot el poble sap que teniu el plus pirata, 

i que tot el dia i mireu porno amb aquells ulls de gata. 

Potser que penseu en retirar-vos, que ja teniu una edat, 

la cigala mig pansida i el cervell esgavellat. 

Vinga, deixeu pas sense covardia,  

que ara diu que us faran un centre de dia! 

 

 

 

 

 

 

 

Sabies que… 

L’Iniesta té tots els números? 

Les oques de Cal Font han perdut el cap? 

Aquest any s’haurà de jugar solters contra divorciats? 



 

 

EL GRANADENC DE L’ANY 

PRESENTADOR: Granadencs i Granadenques, ja som aquí! Els Diables i la mare que 

ens va parir! (gràcies mares, ho heu fet molt bé).  

Alguns de vosaltres ens heu enyorat, porteu dies esperant aquest moment, perquè 

penseu que aquest any no us heu portat bé i no en sortireu mal parats. D’altres ja 

s’estan posant la carcassa d’enrotllats i de #amielquediguinelsdiablesmelapela, però 

senyores i senyors, sabem que no és així. Per cert, no trobeu a faltar gent en aquesta 

plaça? Uns diuen que estan de vacances, d’altres que no es troben bé…Però tots 

sabem que estan amagats a casa ben cagats pel que es pugui dir aquí aquesta nit. Ens 

creiem una societat de puta mare, però els únics que diuen la veritat són els nens, els 

borratxos i un servidor diable! Però no patiu... Que aquest any hem patit sobredosis de 

tendresa i us volem demostrar que també hi ha gent en aquest poble que s’ha guanyat 

el nostre respecte. Per això, sentiu-vos orgullosos de presenciar la tria del Granadenc 

de l’any! (aplaudiu osta! Que La GRANADA IS LIVING A CELEBRATION!) 

PRIMER CANDIDAT: Roger  Vives 

Sí Roger, ens tens a tots molt contents, 

vas abandonar-nos però ara ja estem ben calents. 

De Vilafranca tornes a controlar l’Ajuntafems, 

fas de mediador en veure tants adolescents. 

 

El Diego no sap que ets el nostre espia, 

sabem tot el que passa, més que a la perruqueria. 

El tema de casar-te i no dir res va ser tota una 

porqueria... 

Però et perdonem perquè ara ens dones alegria. 

 

Roger ets el nostre candidat perfecte, 

ex-diable i possible futur alcalde, 

sempre portes un somriure amable, 

però avui el poble ha de votar-te! 



 

 

SEGON CANDIDAT: Carles Poyuelo 

Aquest home li cal alguna presentació? 

Realment nosaltres pensem que no! 

És alt i guapo i té esperit de campió, 

i a més a més vigila la xusma de cada Festa 

Major. 

 

Per defecte direm que és una mica influenciable, 

ara va amb bici perquè el seu col·lega és el que manda. 

Té la nostra bandera sempre controlada, 

i si la poséssim al Wallapop ja la tindria demanada. 

 

Es mereix el títol però té bastanta competència, 

sabem de quin peu calça i també el que li penja. 

Bé Poyuelo, tot dependrà de la democràcia, 

i tranquil que la CUP té molta paciència! 

 

TERCER CANDIDAT: Cecília de l’estanc  

Guapa, jove i treballadora, 

és una noia encantadora. 

Qui millor que la pubilla de l’estanc, 

per convertir-se en catalana de l’any? 

 

Quan tregui la fortuna de sota la rajola, 

podrà comprar Catalunya tota sola, 

deixar enrere un comerç de l’època del jaciment, 



 

 

i proclamar l’estat independent! 

Que bona granadenca ets Cecília, 

quasi no has sortit del poble en tota la vida, 

i ara ens toca a nosaltres treure a la llum els teus mèrits, 

però has de mesurar-te amb aquests dos genis! SORT! 

 

(Surt Sant Cristòfol i fa el recompte de vots) 

 

PRESENTADOR: Així doncs, com ho tindríem això Cristòfol? 

CRISTÒFOL: First of all I would like to thank you very much for letting me participate in 

this event, it’s a honour! 

PRESENTADOR: Primer de tot voldria donar-vos les gràcies per deixar-me participar en 

aquest esdeveniment, és un honor! 

CRISTÒFOL: Oh! The TV! Hi mum! Look I’m alive! 

PRESENTADOR: Cristòfol, anem al gra! 

CRISTÒFOL: Okei... 8 points go to... Roger! 

PRESENTADOR: 8 punts... pel Roger! 

CRISTÒFOL: 10 points go to... Cecília! 

PRESENTADOR: 10 punts... per la Cecília! 

CRISTÒFOL: And... 12 points go to... 

PRESENTADOR: 12 punts pel Poyuelo!! Felicitats!! Ets el Granadenc de l’any! Tenim un 

premi per tu si t’atreveixes a pujar a recollir-lo! 

(Puja el Poyuelo, se li dóna la bandera i un encenedor, que digui unes paraules i fins 

l’any vinent!) 
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