


COSES RARES D’AQUEST POBLE

Venim de la indústria antiga
D’aquest poble de Premià
Quasi totes ja han fet figa
O les vau requalificar.

A Gasoses Pompili serviem bé
i no les veníem pas cares.
Però és que jo vull parlar també
de Premià i les coses rares.

A Premià llegir ja no ven
Proa ha tancat i no tenim llibreries.
En canvi, i això sí que em sorprèn
no paren d’obrir fruiteries.

Si voleu sortir de nit
en aquest poble aborrit,
feu-vos fotre, que està prohibit
a les 11 fer algun crit.
Que un sol veí malparit
pot molt més que un grup unit.

No trobareu mai un “Polyklin”
en cap acte, festa o festival.
Encara que et passis l’estona patint
l’Ajuntament creu que no cal.
Tranquil, Orriols, que acabarem venint
tots a pixar al teu portal!

Per la propera Festa Major
l’Ajuntament fa cas dels botiguers
canviant el festiu del nostre patró
perquè puguin fer més calés.

Per veure el mar i sentir el seu perfum
tenim un passeig molt ben parit!
Però senyors! amb tan poca llum
qui és el valent que hi va de nit?

Calen més línies a les escoles,
però amb governs d’esquerres, si bades,
et foten un munt de troles
i obren línies, però a les concertades!

I ens deixen l’Ambulatori, a l’estiu
sense aire condicionat.
Però metges i pacients, no patiu,
que el que no va morir asfixiat
ara està més mort que viu
i el CAP està menys saturat!

Un poble maresmenc va ser el centre del món.
I quin és el secret? es preguntava tothom?
Seria el seu Camí Ral, sense cotxes ni camions?
o un gran port que entre els vaixells va agafar renom?
Potser que els trens paraven a un baixador segon?
o pels seus ciutadans actius, no sabeu com!
Si un poble maresmenc va ser el centre del món...
està clar que Premià no n’era el seu nom!

INFRAESTRUCTURES

Bona tarda, gent d’empenta!
Comenceu a tremolar
Que hem vingut a deixar empremta
Els que us vem fer progressar!

A can Galindo treballàvem goma
i fèiem rodes resistents i dures.
I us vull parlar sense fer broma
de les vostres infraestructures.

El port encara és un gran solar
sense res del què van dir que es faria.
Deu ser que voleu veure el mar
i el Nàutic potser el taparia...

Fa temps que un tema porta enrenou:
Cada dia el CAP està a ple a vessar
Per tant, mentre no facin el nou
Li direm “el formiguer de Premià”.

La pista del Voramar per fi tapeu
després d’anys de reclamar llocs coberts.
Però els d’esports no us emocioneu
i tu, Molins, amb els ulls oberts,
que aquest lloc ha de ser la seu
de festes i de concerts.

I ara la Nacional per fi,
ja és de la Generalitat!!!
Creus que ja podem dir
que el passeig serà realitat?

Ai il·lús! com et despistes...
siguin d’aquí o siguin d’allà
els socialistes són socialistes.
Què collons vols esperar?

I la Renfe també ens l’han traspassat,
però no us penseu que ens anirà millor.
El tema Can Pou està aturat
encara que alguns diguin que no.
En l’únic que hi hem guanyat
és que enlloc d’apeadero en direm baixador.

I quan l’estiu ja s’acosta
Les dragues treuen sorra amb afany
Es carreguen la pesca de costa
Total, per tenir un mes de platja a l’any!

I el nou cementiri segueix igual
en Yarto no sap on construir.
Nois, la cosa està fatal!
no us volguéssiu pas morir!



POLÍTICA

Tants disbarats que aneu fent
I tants polítics de saldo
Mereixeu un escarment
I us anem a posar a caldo!

Al Vapor Vell érem mítics
per satisfer bé els clients.
Però us parlaré dels vostres polítics
que són força incompetents.

La CUP, tal com surt, desapareix.
Nois! això sí que és fer carrera!
Si tothom té el què es mereix
deu ser que us va gran tanta bandera.

Les joventuts dels partits es van activant
però voleu dir que sereu millors?
segur que al final acabeu copiant
els vostres ineptes mentors.

Els del PP no feu res de bo
des que en Patrick ja no és president,
no hi ha sortides de to
i els plens són un aborriment.

I a Iniciativa esteu fatal,
pocs que sou i us separeu:
En Pagès amb Revolta Global
tan a l’esquerra que ni se’l veu.
I els altres anar fent el pardal
amb una oposició que no us creieu.

A Esquerra marxa en Casadesús
“qüestions personals” va al·legar.
Però tot és massa confús
i segur que algun marro hi ha.
A veure si en Molins no és tan difús
i l’alcalde deixen d’adorar.

I quina oposició fa el PSC?
quatre preguntes tontes als plens
com si tot ja us semblés bé.
No serà que busqueu consens
per una sociovergència l’any que ve?

I Convergència, amb aquests regidors
no té cap gran tema tancat.
Només són uns vividors
fent el paper d’escarrassat,
per després dir als electors
que la culpa és de la Generalitat.

I tu, Miquel Buch, malgrat els votants
ets com tots els convergents:
molta aparença i encaixar mans.
Però amb els grans temes pendents
contra les administracions grans
amb prou feines treus les dents.

FUNCIONAMENT DE L’AJUNTAMENT

Els penja-culpes sortim
Tot per una causa noble
I és que entre mans tenim:
Ser veu crítica del poble!

Rentàvem pel·lis d’amagat
en un taller de Can Manent.
I us diré la veritat
de com funciona l’Ajuntament.

Reuniu als Joves de Premià
demostrant que la Regidoria és honesta.
Els doneu diners per gestionar
esperant que facin la gran gesta.
I sabeu en què s’ho van gastar?
en unes carpes per fer festa!

I tal com el Zapatero fa
l’Ajuntament posa uns grans rètols
per dir que “Junts millorem Premià”.
Sembleu aquell coi de brètols
que signen parets per fer-se notar.

I el què està més morta que viva
és la web municipal.
Carrinclona i poc operativa,
com el seu informàtic, aquell tan alt.
Coi, truqueu als d’Iniciativa,
que fent blogs són un festival!

Oh, i amb un servei d’essa ema essa
que no fa servir ningú.
Quan t’avisen del què t’interessa,
o ja ha passat, o ho has trobat tu.

I si el trist diari que teniu
tendenciós, però què hi farem!,
ara a sobre el reduiu
sabrem menys del poc que sabem.

Munteu les Jornades de Participació
per decidir com serà aquesta plaça.
L’Ajuntament demana opinió
i la gent, il·lusa, s’hi escarrassa.
Però si no interessa posar-ho en acció
direu “pobra gent, no en sabien massa...”

I els de la nostra Brigada
són els que s’ho monten més bé.
Els paios cobren cada vegada
material i feina que han de fer.
Sembla que tinguin muntada
una empresa de lloguer.

En un trist Centre Cívic que hi ha
on la gent pot fer alguna cosa,
els horaris fan cagar
pel poc espai que es disposa.
Poca gent que es mou per Premià
i encara sembla que us fotin nosa!



ESDEVENIMENTS QUE HAN PASSAT

Som uns penques, cosa grossa
I bastant entremaliats
Per això farem destrossa
Sense pagar els plats trencats.

Vam fer molta feina allà al Gas
Sort que l’edifici heu conservat.
I us parlaré curt i ras
dels esdeveniments que han passat.

Res de tallar la Nacional!
Ni permisos ni autoritzacions.
Però per fer la “Challenge” tot s’hi val:
foten a la taula uns calerons,
i els del Consell Comarcal
es baixen els pantalons!

Vénen els del Casal Rock
a fer un càsting a la població.
Segur que no han trobat capmés lloc
on els avis desafinin millor!

I els arquitectes incompetents
que reformen l’Amistat
remenant els fonaments
quasi ensorren el veïnat!

Una Mostra Gastronòmica ben gran!
Méndez! que l’estàs cagant!...
Com se t’acut fer això a Premià?
si quan vols sortir a sopar
costa trobar un restaurant!

Espera, que en Méndez va per medalla!
Com se’t nota que ets convergent...
Feu regals a la canalla
com si fóssiu Reis d’Orient
sense valorar si el nen badalla
o ho necessita realment!

Fent la consulta us estrelleu!
tot i estirar els vots un per un
Ai il·lusos! què us penseu?
que Premià és Arenys de Munt?

I a sobre, l’Ajuntament cagat
no hi dóna suport oficial.
Tant us hagués costat
deixar un espai municipal?

Participació del 15 per cent.
Alça nois! morireu d’èxit!
A veure si amb tant d’independent
ens enviaran l’exèrcit!...

LA CRISI I ELS DINERS

No se n’escapa ningú
Que tots alguna n’heu fet
A aquell, a l’altre i a tu
Us pertoca algun retret.

Treballàvem ferro roent
quan la Foneria era industrial.
Però us parlaré sincerament
de la vostra crisi local.

Ara que ja en teníem prou
del Pla de Sanejament
el govern en fa un de nou
per poder-nos anar fotent.

I sense tocar-se cap sou
ens retallaran hàbilment
tot el què vingui de nou
i el què ja tenim pendent.

Calla, que si els bancs financen l’Ajuntament
encara en podem treure alguns rèdits:
hi colem les hipoteques de la gent
i fem allò de reunificar crèdits!

I els proveïdors enganyeu com farsants:
“cobrareu en 2 mesos, no més”.
Però si volen cobrar abans
encara hi han de perdre calés!

I com que amb la piscina, per mala sort
falten diners i heu ficat la pota,
pensant que el soci baixa de l’hort,
puja un 50 per cent la quota.
Si això és fomentar l’esport...
Penalva...tu vas per nota!

Perquè el pressupost quadri com cal
tanqueu l’Agenda Cultural.
Com que en Molins no us farà mal,
li claveu el primer punyal.
I a les entitats, és igual!
és un dany colateral.
Tot, menys tocar el dineral
de la partida de personal!

Des de l’oposició fins al govern
dieu que és molt important
la festa major d’hivern.
Curiosament, el pressupost va minvant.
Així que deixeu el discurs patern
i poseu-hi diners d’ara endavant!

I és que tot ho esteu retallant!
Us ha tocat un trist paper
però ara us hi esteu abonant!
Potser que torni el PSC:
creaven un deute acollonant,
però almenys ens ho passàvem bé!



PERSONATGES I ENTITATS

I la història ens acompanya
Per tant, parlem sense embuts
Us venim a fotre canya
I a treure tots els draps bruts.

A la Lió vam ser famosos
pels nostres grans estampats.
Però ara no ens posem seriosos
que toquen personatges i entitats.

Ara en Casadesús ens plega!
Amb el suc que en trèiem per anar criticant...
El teu caràcter de mantega
no ha pogut amb la que el té massa gran.
I els de De Bòlit sí que estan de pega:
sense el teu endoll què faran?

El premianenc de l’any, en Tonet
ja sabem com va sortir:
regalant musclos i llucet
les clientes vas persuadir.

I a la ràdio, en Xavi Traïd
vocalitza menys que un dromedari.
Aviat no entendrem si el que ha dit
són notícies, o passa el rosari.

El Consell Sènior té un desengany:
tantes teories i potencialitats...
i Conex és l’entitat de l’any
fent labors i manualitats.

Els de Kampikipugui esteu fatal.
Aprofiteu el manifest pirata
per vomitar un tema personal
en una rebequeria insensata.
Si no sabeu interpretar com cal
feu només el pessebre, que tampoc mata.

La ràdio fa 25 anys,
i amb un eslògan ben coherent
ens explica sense enganys
quants oients té habitualment.

I el Qui No Vulgui Pols, vaia guinyol!
Un Caiga quién Caiga sense gràcia,
amb cròniques que són un bunyol.
En aquesta ràdio, per desgràcia,
donen el micro a qualsevol!

I per tu, Lola, de Ràdio Premià!
que cada any et critiquem.
Com que tampoc saps escoltar,
aquest any...no te’l farem!

CULTURA I FESTES

Que som les vostres consciències
I us hem de fer reaccionar
Estem farts d’incompetències
Volem el millor per Premià!

A Can Simó van fer molts botons.
Aquí encara en duc les restes.
Jo us parlaré sense sermons
de Cultura i de les Festes.

Inauguren una altra fase al Museu.
Fins i tot la Ruiz de la Prada l’ha visitat.
Però els premianencs ni el coneixeu.
A veure, quants de vosaltres hi heu anat?

Sort que els artistes de Premià
han fet al poble un inventari
de totes les obres que hi ha.
No sigui que algun funcionari
veient sempre un quadre allà
ja se’n cregui el propietari.

Cada any, al Carnaval de Premià
les comparses fan més pena.
Mireu d’anar-hi demà
i sentireu vergonya aliena.

El Desembarcament, quin mal muntatge!
Curt, aborrit i descoordinat.
La gent tot just baixava a la platja
i l’espectacle ja s’havia acabat!

I l’Omar a dalt del balcó
fent cridar “Alcohol, alcohol”...
Si us plau, canvieu aquest actor
que es pensa que això és un camp de futbol!

Per tenir els carques contents,
la Gisbert se’ls va gastar.
Sense que el pressupost quadrés gens
porta els Sirex a Premià.
Quan, realment, els assistents,
només s’hi volen anar a emborratxar!

Si ve una cobla que són un paquet,
no veuran ni cinc de calaix.
Que a Premià som un indret
exigents de dalt a baix.
Els hi fotrem un coet
que trencarà el contrabaix!

Ja fa 5 anys que sortim aquí
i veiem que aquesta festa no excita.
La voleu deixar pansir
com una trista margarita.
Sense calés ni ganes de venir,
està clar que això no pita.
Però nosaltres volem persistir,
que tant passotisme ens irrita.
Per això no deixarem de dir:
Visca la Festa Major Petita!



Els versots d’enguany els volem dedicar
a l’estimat Martí Rosselló.
Perquè molts et trobarem a faltar
com a amic, bibliotecari o escriptor.

Els Penjaculpes esperem mantenir
el teu esperit crític i atreviment,
l’inconformisme, la ironia, l’humor fi,
i la teva mirada, sempre amatent.

Enyorarem tots els teus pregons
que vas escriure signant d’amagat,
sabent tocar tan bé els collons
només dient la veritat.

Vas ser i seràs un gran personatge,
per això volem que la nostra humil rima
sigui un petit homenatge
de tota la gent que t’estima.


