


Comencem parlant de polítics
i dels partits que tot ho maneguen
mirarem de ser molt crítics
i veure si així ensopeguen.

El Pdecat trenca sociovergències arreu
però a Premià, amb en Buch al capdavant
la gent del 155 us empasseu
per poder continuar governant.
Després, ben grocs, pel país lluiteu
però el què feu al poble és indignant.

Els del PSC al poder, xupant seients
i ara coartant la llibertat d’expressió.
I per no ferir els vostres pensaments
la pancarta dels presos traieu del balcó.
Mira que en Molina i la Fanego van ser dolents
però és que vosaltres feu por!

I a sobre, el del PSC, l'any passat 
per dir-li inútil es va indignar...
Un any que ve i se sent insultat
potser Poc Útil haguéssim hagut d’emprar.
Tot i que ara, més aviat,
traïdors els hem d’anomenar.

Els de la Crida us heu posat un bon nom
ja que constantment aneu alçant la veu
però tanta protesta verbal sense fer quelcom
no serveix per aconseguir el què voleu. 
Us cal puteria i mala fe, ho sap tothom,
sinó amb la sociovergència no podreu.

Els d'Esquerra amb un candidat penós
Devien anar a fotre's uns vins
I per tal de caure simpàtics com fos
Van parir lo del SuperMolins.
Com si amb un còmic horrorós
Poguessin millorar el què tenen dins.

A la Coali segueixen buscant el seu espai
La Crida els ha pres reivindicacions i votants
i si amb el país segueixen equidistants
aviat ja no serviran ni per ser el partit guai.

El PP i Ciutadans que tenim a Premià
Prohibeixen pancartes i reivindicacions
I la bandera espanyola fan hissar
Parlant de lleis i fent mocions.
Igual que els seus partits grans de més enllà
És a dir, uns autèntics torracollons.

Amb en Méndez d’alcalde hi ha tema assegurat.
Els de Can Sanpere no li cauen gens bé,
perd els papers en més d’un debat,
fa de matón contra en Mumbrú pel carrer…
I per si no us queia prou malvat
a sobre fa cara de Joan Carles Primer.
Hissa la bandera espanyola al terrat
jurar per imperatiu legal no ho vol fer
la pancarta dels presos ha retirat
i és autoritari sempre que li convé.
Collons nens! quin element heu posat... 
agafem-nos fort per tot el què ve!

I ara que els tenim tots a lloc
fixem-nos en les decisions
perquè de governar en saben poc
i hi ha moltes males gestions.

Quines platges més boniques
Que ens va deixar el temporal
S’hi podia jugar a caniques
De tan dur que va deixar el sorral.
Si t’estiraves, quedaves fet miques
I tots els ossos et feien mal.

I a veure si us replantegeu
La neteja de la platja
Si de zona verda ens ho coleu
Per poder fer més habitatge,
Almenys durant tot l’any netegeu
i no a l’estiu per donar bona imatge.

L'Ajuntament decideix subvencionar
Llibres de text a grans i xics.
Però fins i tot als que ja s’ho poden pagar!
Aquests de dretes no es poden treure els tics...
Fan mesures socials per ajudar
Però subvencionen també als rics!

Tot per un xantatge de Ciutadans,
perquè CiU conservés la regidora.
Ells vendran que així es beca als estudiants 
Però és una mesura conservadora. 
Que l’ensenyament sigui a les seves mans
És com posar a una mona de gestora!

Feu un Pacte per l’educació
Però us deixeu algunes parts implicades 
I no era un detallet, no
Les escoles públiques oblidades!
Si no us collés l’oposició 
Ens amagaríeu les vostres cagades.

Al pressupost participatiu passat
L'Amon-ra va guanyar un nou local
Però de Can Salomó només els han deixat
Un espai petit que no els val.
La regidoria s'omple molt la boqueta
Però els han fet el timo de l'estampeta.

I aquest any, les escoles, van guanyar
Però vigileu que també us han timat
Perquè uns calés que us pertocarien gastar
Ara fan veure que us els han regalat.

Al barri Llevant són afortunats de collons
No cal baixar al mar per fer una remullada!
Si plou una mica baixes al carrer Alfons
I pots fer-hi una bona nedada!
I al carrer Sant Francesc, pels dos cantons
Hi tenen piscina assegurada!

Dos grans conflictes de ciutat
que han aixecat polseguera,
repassem-los de veritat
i no de qualsevol manera.

A la plaça de la sardana
encara hi ha discussions i sarau.
Quan hi ha certa activitat mundana 
la plaça es tanca si s'escau!
Per culpa d’uns veïns de mala gana
que confonen avorriment amb pau.

La policia pren patinets i vigila
i es tanca la botiga de 24 hores
per uns veïns, que són al centre de la vila
i on haurien de viure és als afores!

El culebrot de Can Sanpere
us ha ben entretingut el curs
De tres dates, la primera,
La salveu amb un recurs.

La segona sembla definitiva
Però munteu tan gran sidral
amb una concentració festiva,
heterogènia i matinal,
que la poli marxa quan arriba
i l’alegria és general.

Una mediació s’ha proposat
que és d’’allò més sorprenent.
Entre okupes i propietat
i deixant fora l’Ajuntament.

Però el 31 de maig de matinada
Arriba el desenllaç fatal
Les forces en desbandada
amb l’ordre del Núñez donada
Us okupen el local.

I a les 3 del matí sense mirament,
serren la porta amb una radial
sense adonar-se que només empenyent
haurien entrat sense fer tant mal.
Va ser com un avançament
de l’1-O i la poli Nacional.

La fàbrica dels somnis ha tancat
I allò que per a molts era un espai tan viu
I que amb l’esforç de tots va agafar caliu
Ja només és un gran mur amb tot tapiat.
Però en traiem una moralina que diu:
ho hem tingut a prop quan ens hem ajuntat.

Ara toca la cultura
i també el tema de festes
deixeu-nos posar-hi mà dura
i dir-vos-en algunes pestes.

Al Toni Martin, del teatre, li hem de dir
que per programar, consulti l’agenda a priori
perquè poca feina que fa, i va fer coincidir
una obra del Madaula amb el Rebombori.
Com si anéssim sobrats d’actes aquí,
això de Cultura és un desori! 

Al Rebombori surten els tabalers
amb nova tabalada i toc de pito
i per variar no se’ls acut res més
que regalar-hi un xupito.
A Premià tot va de donar alcohol pels carrers
vinga nens, us felicito!

Per Nadal cada ovella al seu corral.
Ara ja sabem a què és degut.
La gent sortia per la gran via i tal
i la musiqueta et deixava fotut.
A tothora i sense final
te l’endossaven amb un embut!

I els de Cultura pinten poemes a l’asfalt.
Gran idea de la Dolors!
Però fan un error garrafal
s’obliden de posar-ne els autors!

La Comissió de Pirates, fatal. 
Només per tocar els ous a la Regidoria
fa un top manta de samarretes NO oficial
confonent tothom que no ho sabia.
La gent se la comprava com a tal
però el cartell no s’hi corresponia.

L’Ajuntament també tela marinera
critiquen les samarretes de la Comissió
però en deixen vendre amb la calavera
que és una cosa encara pitjor.

Gran lluita al desembarcament!
Que emocionant, ai quin moment!
Vinga espurnes de torxes caient!
Simulant la batalla i anar rient!
Però a l’hora d’apagar el foc urgent,
els cubells d’aigua a prendre vent
els han fotut allà Can Manent!

Esperem ansiosos i animats
La nit premianenca dels garrotins
però tants borratxos desafinats
destrossen la gràcia dels rodolins.
Potser caldrà un càsting, un nivell de mamats
i també nous temes, que ja sou “cansins”!

De ridículs n’hi ha bastants
personals i col·lectius
repassem els petits i els grans
sent una mica incisius.

Som tant singulars a Premià
que no només hi tenim fauna humana
Hi corre més d’un porc senglar
Campant com els dóna la gana.
Amb el primer una gran caçera vau liar
Sort que amb l’altre vau fer com Déu mana!

Els forns Daunis tanquen les botigues
Plens de postres, pastes i nata
I a escarabats, cuques i formigues
Els hi han servit amb safata!
Mentre a les treballadores exprimides,
Ni un tros de pa amb xocolata!

Els de “No ets de Premià si”, quina pena fan
has de tenir mascota, o parlar de xorrades,
penjar postes de sol o un bar interessant
queixar-te de tot o lligar amb divorciades...
Sort del “Sí que ets de Premià quan”
Dirigit per castes més implicades!

Plantificada al mig de la Foneria
Una gran cartellera digital
Que tot i fer anuncis nit i dia
La gent soca no en fa cabal.
I és que per més que hi poseu tecnologia
Els empanats seguiran igual…

Voleu deixar el pessebre al seu lloc?!
Vàndals premianencs, sou molt pesats!
Teniu a Sant Josep amb un bon xoc
i als pastors força estressats!
I deixat pel bosc, sense ni un foc,
recoi els pobres, sí que eren exiliats...

Un bonic jardí botànic han posat
allà al Gas, a la nova plaça
i ja han aparegut les bèsties ben aviat:
vàndals inútils que no hi toquen massa.

Hi ha un tema que cada any hem tret
I és aquest poble amb els carrers mai nets
que no es resol amb els del "dit i fet"
sinó en deixar de ser uns porquets.
O que us multin amb més mala llet
i us obliguin a fer uns cursets.

Polítics que avui veniu, sou uns cagats
Atreviu-vos a seure a les files centrals
Enlloc de quedar-vos amagats
lluny, escoltant, sense rebre pals.
Aquí no insultem hi diem veritats
al revés que als Plens municipals.

Parlem de les infraestructures
places, centres i carrers
que teniu cares molt dures
per no intentar fer-hi més.

Platges de pedra. Sorra gens ni mica,
i amb uns pronòstics que no són bons.
L’aigua amb tantes roques que ningú s’hi fica
i encara en surten més amb tempesta i trons.
A veure si, com l’himne premianenc recita
tornaran les famoses “roques d’en Pons”.

Durant el període d’adaptació,
els infants de la bressol
van aprendre natació
tot i el seu gran desconsol.
La culpa, una inundació
que l’Ajuntament no resol.

Voler-se reunir a Premià és complicat
Ja que demanar el Centre Cívic surt car.
Tria, o primer et fas entitat
o te’n vas a fer la reunió a un bar.

El parc d’allà a Can Manent,
aquell parc sempre enfangat,
ha deixat de ser un bassal pudent
per passar a ser un empedrat.
Però ha estat només una mesura urgent
perquè a la Diada va tothom mudat,
i als regidors de l’Ajuntament
els molestava el terra mullat.

Si porteu els nens a la plaça Esperanto
veureu que el món s’ha trastocat
els gossos campen sueltos, al tanto!
i els infants dins un tancat!

I ara diu que inauguraran el port
Sense la zona verda, i ja us val!
Us penseu que baixem de l'hort
I no veiem l'interès que preval?
Tan de bo us estrelleu ben fort
Amb la vostra zona comercial.

I per fi tenim pas subterrani a l’estació!
Però, calia tot aquest temps d’espera?
Si al final resulta que la solució
ha estat obrir un pas que ja hi era!

Ara, en serveis no ens podem queixar...
No se si seran cars o baratets
Però ja tenim de tot a Premià 
amb la nova casa de barrets!
 

Entre polítics i entitats
hi ha molts personatges a Premià
ara us deixarem retratats
tots els que volem destacar.

La regidora d’Ensenyament ha estat la pitjor
i per fer-la fora tothom malda.
Finalment aconsegueix l’oposició
Que plegui per incompetent l’Esmeralda.
Però quan marxa en Buch, la primera decisió
És fer-la quarta tinent d’alcalde!

En Buch deixa l’alcaldia i el rotllo municipal
això era un plat de tercera.
Vol ser diputat i picar més alt,
llàstima que l’han posat massa enrera.
De número 22 i pendent del tribunal...
vols dir que faràs gaire carrera? 

Tot i que ser alcalde, darrerament
se te n’anava bastant de les mans
Insultant regidors impunement
tractant-los de manipuladors o ignorants.
Creient-te el xèrif de l’Ajuntament
ja no ets el nen bo que eres abans.
 
La Mar Nova, el pis explotat,
Can Sanpere i una llarga llista.
La mala gestió i tanta autoritat
fan que et vulguem perdre de vista.
A veure si ara fent de diputat
moderes el to paternalista.

Et trobarem a faltar perquè donaves teca
I amb el procés et coneixen fins a la meca.
Sort que el teu successor ja va fent el ruc
i li podrem treure mooolt de suc.

La nostra Lola estimada,
La de la ràdio, que només s'escolta a ella
S'ho té tant cregut i tant s'agrada
Que espera un versot com si fos l’estrella.
Doncs au, ja pots anar ben estarrufada
i repapiejar com una vella.

I al Consell Sènior salta la notícia!
Diu que hi plega en Josep Aracil
Que no tenia la plaça vitalícia?
O és que tanta joventut s'ha tornat senil?
Busquen algú autoritari i amb perícia
Vaja, algú del seu perfil.

I contra tot pronòstic i perspectiva
Quan semblava imminent que tancava 
La Mar Nova segueix ben viva
Tot i que gairebé ningú els ajudava.
Enhorabona a tanta gent combativa
Heu estat corcons, però perquè tocava.
I Premià pot gaudir d’una escola activa
Així que vinga, ja podem obrir el cava!

I aquest any hem de parlar
de l’1 d’octubre i el país
que va ser molt fort el què va passar
i no en podem fer cas omís.

Els Penjaculpes repartim a tots costats,
hòsties sense porres i que facin gràcia
però no serem equidistants ni equilibrats
quan el tema és prohibir la democràcia.
Al costat del groc i de les llibertats
i contra la policia que és una desgràcia.

Abans de l'1 d'octubre la poli local
Retirava cartells a tort i a dret
Es veu que es deuen al constitucional
I li havien de fer un servei complet.
Quina vergonya de personal
Venuts a l'estat i fent-los de gosset.

Vergonya també els de la Brigada
Que a les entitats mai volen ajudar
I no els pengen pancartes cap vegada
Per risc de poder-se matar.
En canvi aquest cop, a la desesperada
Despenjaven tootes les de Volem Votar.

Imputen en Buch com a president dels municipis
En Buuuch! com un radical!
Apa jutge, va, no et flipis
el nostre nen de casa bona i com cal?...
És més antisistema un de CIU amb principis
que els de la Crida i el seu personal.

La Guàrdia Civil cridava “viva Espanya”
quan la gent passava davant la caserna.
Pobrets, és que no m’estranya
Tot el dia junts, amb rucs de la caverna
necessites treure-ho tot fotent canya
a la gent del carrer, democràtica i moderna.

I a aquesta Guàrdia Civil se’ls en và la bola
delimitant el carrer i agafant fusells.
Espantant els nens que anaven a escola, 
veient un militar boig que els controla,
pensant que els agafarien a ells.

Aquí d'hòsties no en van caure
Tot i la por al cos que ens van posar.
Però val a dir que entre tots veu traure
L’orgull de sentir-se de Premià.
I la clau de tot va raure
En els CDRs i els que vau votar! 

Esperem haver estat crítics.
Ens quedem amb tots els rostres
I marxem cridant fins l’any que ve:
llibertat presos polítics
que els carrers seran sempre nostres
i la Festa d’Hivern també!


