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Bona nit poble de la Granada, 
un altre any ha passat, 
i de moment del balcó de l’Ajuntament, 
no ens han desterrat! 

La relació amb Espanya, 
tampoc ha canviat, 
continuem lligats de mans i peus, 
tot i alçar cada Setembre les nostres veus. 

Com a mínim hem aconseguit, 
que alguna poltrona s’hagi bellugat, 
i per fi, en Mas ha plegat! 

Els Diables som "catxondos" i esbojarrats, 
però el que no pensem tolerar,
és tot el tema dels refugiats! 

Cal assenyalar culpables, 
i amb molta dignitat, 
cridar ben alt 
el nom d’aquests dictadors miserables. 

Tant se val si venen de baix o de dalt, 
aquí el que preval, 
és que són persones 
i això és el principal! 

Governs occidentals, governs de l’Europa del capital, 
obriu fronteres perquè cap persona és il·legal! 
Deixeu que la gent es mogui lliurement, 
perquè a ningú els cal el vostre consentiment. 

Ara fet aquest repàs, 
només ens falta penjar el domàs, 
i com que no tenim cap por, 
fem això i us desitgem una bona Festa Major!

BONA FESTA MAJOR!



Per fi, ja era hora, i el dia ha arribat, 
l’Iniesta de la política ha plegat. 
Com a polític no ho feia malament, 
però com a persona, ets molt deficient. 

Ara només ens queda resar, 
i a veure si tanques el Xamfrà! 
Potser amb una mica de sort et vens la casa, 
i fots el camp de la Granada! 

Per sinó saps on has d’anar, 
et direm una dita del refranyer català: 
Cabró, mal parit, 
fot el camp, vés a Madrid! 

BYE BYE INIESTA

...T'HA TOCAT LA GROSSA... 
Anar a la piscina i trobar  algú del poble... 

Anar a les caves Miquel Pons i que no et donin vi del celler... 

Anar a l'Ajuntament i trobar-te a la Glòria... 

Que vagis al metge i no desitgis matar a la Goreti... 

Anar a missa i trobar-te gent menor de 85 anys... 



Granadencs i Granadenques, segons la revista Forbes 2017, les tres 
persones amb més fortuna de la Granada són…… 
En tercera posició…. EL BARRAQUES! 
En segon lloc…. L’ESTANQUER! 
I…amb el número 1… JOSEP EVELI!

Collons! D’on ha sortit aquest? 
Fa un any que només movia runa, 
i ara té una gran fortuna! 

Tot va iniciar-se en una merceria familiar, 
la Ferrussola Granadenca va començar a imitar la indústria tèxtil del 
Vallès, 
per ser una de les famílies més destacades del Penedès! 

Primer, va adquirir la Bòbila en una subhasta 
molt qüestionada. 
Negoci rentable per excel·lència: preus alts, servei poc esmerat 
i local ben decorat. 
I ara s’ha fet amb Cal Garriga, 
perquè no se li escapi cap xafarderia! 

Vés no acabi amb Cal Sarrià, la farmàcia i el puticlub! 
I un dia no sabràs si compres una botifarra o un vermut. 
Però els Diables sempre tenim informació de primera mà, 
i és que ens han dit que tens una societat a Panamà! 

CAPITALISME GRANADENC



Una vegada més tornem a pujar aquí dalt 
per parlar de la merda del POUM municipal! 

La veritat és que la jugada estava ben pensada 
fer creure que el Cols volia 5.000 habitants  
per després fotre-la doblada. 

Diego, que se't veu el llautó 
arreglant el terrenys dels teus "col·legues" 
a veure si rasques algun que altre "caleró". 

I per no parlar de la consulta popular 
quin èxit de participació 
amb aquelles preguntes  
no sabies com collons dir que no! 

Ja n'estem cansats 
de tantes barbaritats 
A nosaltres la Granada ens agrada tal i com està, 
però sense vosaltres, això està ben clar!

POUM



Enguany per la Festa del Most no vam sortir, 
perquè el Senyor Salat aquell dia volia dormir, 
i l’endemà no haver de suportar la pudor a pixat, 
ni que ningú d’aquella casa fregués més d’un potat! 

L’alternativa de l’Ajuntament va ser el Casal, 
allà haguéssim pogut fotre una bona bacanal! 
Però resulta que els molt putes no tenien cap permís, 
bé que ho sabien tots des del Xarli al Luís! 

Perquè no féssim més sarau, 
l’Ajuntament ens va subornar arreglant-nos el local, 
nosaltres ens en vam aprofitar, 
esperant que arribés avui per poder-ho explicar! 

Joan, vas començar amb bon peu, 
però si segueixes per aquest camí, 
ràpid et fotrem la creu! 
I no volem cap tracte de favor, 
nosaltres som Diables amb molt d’honor! 

FESTA DEL MOST

...T'HA TOCAT LA GROSSA! 
Fotre un "polvo" a la vinya del Felip i que no et piquin les ortigues... 

Que després del correbars no et rebentin el cotxe... 

Que vagis al local un dia de pluja i no hagis de sortir en barca... 

Que els del ruc el pugin per menys de 3.000 euros... 

Que no et vingui cap "listillo" després dels versots i et digui: "dieu 
masses paraulotes, eh?" 



Extra, extra! 
Fa poc la notícia va esclatar 
després de la visita de la conselleria 
sembla que pel 2020 una escola nova podrem inaugurar. 

I és que té collons la cosa 
pensàvem que tants nens us feien nosa...
perquè des del segle passat 
aquest centre ja hauria d’haver estat aixecat! 

Cuscó, Cuscó... 
que se't va veure el llautó. 
Que no tenies prou calers? 
Tu estaves al mercat, 
però ni un duro volies perdre 
i per això els terrenys vas trigar tant a vendre! 

Amb el temps la gran estafa va aflorar 
i la crisi econòmica va estellar! 
En aquells anys la Generalitat ni un euro regalava, 
sembla que era millor invertir en Ferrovial 
que en construir una escola com cal! 

Amb tots els problemes superats 
la Granada va anar creixent 
i resulta que vam ser els més afortunats! 
I és que el Departament d'Ensenyament 
ens posà un barracó excel·lent. 

Tranquil·les, tranquils... 
que l' Entesa Omnipotent 
ja ha mogut els seus fils. 

A la Granada la grossa ens ha tocat 
i ara el poble està ben forrat! 
I és que amb els terrenys de la telefònica 
han fet una venta supersònica. 

Així, al 2019 començaran les obres: 
gimnàs, aula de ciències, psicomotricitat i un pati de sobres! 
De moment però, 
pares, mares, mestres, nens i nenes no pareu de lluitar 
perquè del govern no sempre te’n pots refiar. 

Per acabar una cosa us direm ben alt: 
Si el que es vol és un futur assegurat, 
l’escola pública ha de ser una prioritat 
Per això si cal al balcó tornarem a pujar 
i una nova escola no pararem de reivindicar! 

HABEMUS ESCOLA! 



Em cago amb els fills de puta del Vijazz! 
Només fan que beure vi, 
I fotre’s merda pel… nfffff ! 

Feia anys que aquests vilafrancons 
no ens tocaven els collons... 
Vilafranca, sou Madrid, 
sempre donant pel sac al poble petit! 

Shht? Ho heu sentit? 
Estan escoltant música i parlant de la Festa Major, 
ploren tot l’any perquè són vilatans de devoció. 
Sant Fèlix, la mare que et va parir! 
Ja podries haver anat a Sant Sadurní a morir! 

Estic fins la polla de la capital! 
Tant, que ja no vaig ni al Coro, ni a la Bianal! 
Que la Granada està fotuda ho sap tothom, 
però la merda de gent que ens envieu no millora l’entorn. 

Fa anys us vam cedir el mercat 
perquè la política i l'església 
mai ens han interessat. 

Ara, Mossèn Xavier també us heu quedat 
perquè sembla que hem comès el més gran pecat. 
I és que endur-se una administradora 
es castiga i no es perdona! 

Per sort, Sant Cristòfol ens salvarà 
I el Vijazz, altra vegada, pel sac no ens donarà. 
Quedeu-vos a la gent de "calé" 
que els granadencs som més dels de peu de carrer. 

VTV'S, tingueu una cosa ben clara: 
Si us voleu fotre un bon festival 
deixeu-vos de Vijazz i per un dia, 
sortiu de la vostra vila cuqui i medieval. 

VILAFRANCA M'ESBORRONA 



Collons Poyuelo, 
això ja fa massa temps que dura…. 
Ja anem pel número tres 
i continuem dins d’aquesta dictadura. 

Ens esforcem en sortir cada puto 11 de Setembre, 
follem mirant cap a Montserrat 
perquè ens ajudi la verge! 

Tens alguna altra idea per sortir d’aquest impàs? 
Potser anar a Madrid a treure el fusell o el nas? 
Que ja sabem que vas a córrer a tota hora 
perquè la marxa de torxes la vols fer fins a Vilanova! 

Poyuelo, deixem-ho estar… Siguem francs, 
fes-te de l’Espanyol i no patiràs tants anys, 
posa’t el toro al cotxe i no te’l ratllaran, 
i… oblida’t de la Rahola, que s’està foten gran! 

Puja aquí dalt si us plau, 
acomiada't del poble i deixa’ns en pau! 

POYUELO FOR PRESIDENT 3 

...T'HA TOCAT LA GROSSA! 
Que tinguis terrenys i siguis de l'Entesa... 

Portar els nens a l'escola i veure-la nova... 

Anar a la pastisseria i que estigui oberta... 

Que hi hagi un acte i el Poyuelo no et demani l'estelada... 



Ja ha arribat la xafogor, 
és l’hora de posar-nos el banyador. 
Amb aquesta calor no paro de suar, 
l’únic que vull és poder-me remullar! 

Centre cívic, puticlub i camp amb gespa artificial, 
i és que en aquest poble l’únic que ens fa falta, 
és una piscina municipal! 

Ajuntament fes-nos-en una, 
més amunt o més avall. 
Estem cansats d’haver d’anar a la piscina de l’Espirall! 

Per trobar un lloc per la tovallola, 
has d’estar buscant més d’una hora, 
i en comptes d’estar observant les vistes, 
has de vigilar que no et robin les revistes! 

Està sempre tant a petar, 
que la gent de la Granada ja no la pot ni trepitjar, 
i els que per fi hi entren, 
es troben amb uns preus al bar que rebenten! 

Ja n’hi ha prou d’aquesta tonteria, 
volem construir la nostra pròpia piscina! 
O sinó, anem a la plaça de la Font, 
que allà almenys hi cabrà tothom! 

QUINA CALOR! 



Quin alcalde que tenim!
Que el poble ple de gentussa l'està omplint. 
Primer, va ser l'ocupació dels pisos de la plaça de la Font 
i ell solució no en va posar, 
bé, sí, i tant, els va empadronar. 

Veïns i veïnes, obriu els ulls 
i adoneu-vos-en de qui us mana 
perquè sembla que li vagi la "jarana". 

Ara resulta que no podem marxar en tot l'estiu 
no fos cas 
que ens ocupessin el niu. 

El que és més vergonyós, 
és que la família conflictiva de la població, 
en faci negoci de l'ocupació. 

Prou, els diables diem prou! 
Volem seguretat i civisme en aquest poble. 
I Diego si solució no en pots donar, 
dimiteix i vés a un altre poble a governar! 

OKUPACIONS 

...T'HA TOCAT LA GROSSA! 
Anar al Tram i que et serveixi el Manolo... 

Comprar a l'Estanc i que no et treguin la calculadora... 

Jordààààààààààààààà... 

Que l'Ametller et faci una casa i no et surtin humitats... 

Que la gent et doni més d'1 euro pel llibret de versos... 



L'altre dia vaig anar a la gasolinera, 
només entrar ja m'apretava la cagalera... 
L'alcalde allà omplint el camió 
i mentrestant quasi ocupen tot el carrer de l'Estació. 

No sé com collons s'ho fa 
però té la fórmula secreta per saber-se amagar, 
i no participar a cap acte cultural 
sigui patinatge, futbol o un recital de la coral. 

Això sí! Sap quan posar-se el medalló... 
Ets un listillo i ha sfet arreglar l'enllumenat per Festa Major 
no sigui cas que sortint de l'envelat 
algún vell s'obri el cap tot tajat! 

I per acabar-ho de rematar 
aquest dijous el carrer de la Font vas enquitranar. 
Què passa? Et mola el pa de la pastisseria 
i vols boicotejar Cal Sarrià? 

PETRODOLAR

...T'HA TOCAT LA GROSSA! 
Anar al Xamfrà i que la cambrera et somrigui... 

Entrar a una entitat i que no hi hagi ningú de Cal Gravat... 

Obrir un negoci i que no te'l compri el "Veli" 

Que la Roser de Cal Roig et tiri la canya... 

Que el teu fill dini al Casal d'estiu... 

Anar a la ferreteria i trobar el que busques... 


