
VERSOS DE LA FESTA DE LES VERGES TROBADES, 
PALAFOLLS 2011 

 
Els DiablesFolls (els diables de Palafolls) irrompen al Pregó de la Festa Major i 

anuncien que han raptat els dos gegants de la Colla gegantera de Palafolls (en Guillem 
i la Guiomar), i els geganters, amb l'ajuda de tot el poble, a l'endemà enfilen cap el Castell 

de Palafolls per recuperar-los. 
 
 

Al Pregó de Festa Major: 
 

DIABLES 
Acosteu-vos miserables palafolladors 

Deixeu-vos de penes i dolors  
Si voleu sexe, drogues i cervesa 

escolteu aquesta diablessa  
 

Un any més els diables som vinguts 
a tocar els collons als gegants 

aquesta colla de brètols i bergants 
pijo-cumbaiás convençuts 

 
I no hi ha millor manera 

d’encabritar la colla gegantera  
que cagar-nos en tots els sants 

i robar-los els gegants 
 

I si ens carreguem la Festa Major 
molt millor que millor! 

 
Vestirem en Guillem de transvestit 

i a la Guiomar de prostituta 
i la farem tan mala puta 

com en Mourinho posant el dit 
 

GEGANTS 
Atureu-vos besties infernals 

que en aquest poble no hi teniu res a fer 
Aquí la gent és noble i de bé 

i no vol carcamals 
 

Si sabeu el que us convé 
els gegants ens heu de tornar 

Sans i estalvis si pot ser 
si és que no voleu cobrar 

 
 

DIABLES 
Veniu, al castell els tenim guardats 

No tingueu por, que som quatre gats 
Però, vosaltres els voleu rescatar 

si ni de paraula sabeu lluitar? 
 
 



GEGANTS 
No subestimeu els gegants  

colla de bèsties pedants 
Qui riu l’últim riu millor 

Us esclafarem a cops de bastó 
ENDAVANT GENT DE PALAFOLLS! 

 
Al castell: 

 
GEGANTS 

Maleïda diablessa arrogant 
Torna’ns els gegants 

o els palafollencs t’esclafaran 
amb les seves pròpies mans. 

 
Palafolls guanyarà la batalla final 

ja que és el millor poble del món mundial 
 

DIABLES 
Perquè teniu tan d’orgull 

d’un poble tant depriment 
sense res d’indecent... 

És que us falta un bull?  
(fa senyes de que està boig) 

 
GEGANTS 

Estúpida ignorant! 
Els nostres ciutadans són nobles i rectes  

i tenim el millor dels ajuntaments 
que ha fet places, jardins i monuments  

signats pels millors arquitectes 
 

El nostre poble s’engalana 
de Tagliabues, Isosakis o Miralles 

que han fet de Palafolls el Versalles 
de la costa catalana 

 
Gràcies a un Ajuntament atrevit 
amb bon gust, inventiva i decidit 

a aquests arquitectes han sabut il•lusionar  
perquè a Palafolls vinguin a treballar. 

 
DIABLES 

Ja! I on és ara el poder de persuasió 
ara que estem en crisi i sense un dobló? 

No és que us vulgui treure la il•lusió 
però aquests arquitectes es van vendre al millor postor 

 
I ara que el consistori està pelat 

no veiem els arquitectes per cap costat 
Ni amistats, ni contactes, ni influències 

ara que les arques han acabat les existències. 
 

Que fàcil és governar 
amb calers a la ma! 

 



GEGANTS 
Tant malament no ho estaran fent 

quan ha tornat a sortir el mateix ajuntament 
Si la gent n’estigués cansada  

no l’haurien votat altra vegada 
 

DIABLES 
L’únic animal que ensompega set vegades  

és el palafollenc que vota Valentí 
que no para de rebre trompades 

i als socialistes torna a repetir 
 

Encara que ho trobo del tot normal, 
amb els de CIU sempre a la lluna 

els d’Esquerra que no n’encerten una 
i els d’Iniciativa de baixa laboral. 

 
I és que no hi hauria res que us anés més bé 

que d’una puta vegada guanyessin els del PP 
Així entre xanxulos, marremangos i comissions 

podrieu estrenar camises, americanes i pantalons. 
 

Perquè ja és hora que canvieu d’imatge 
encara que sigui per una de fatxa! 

I deixeu d’anar bruts i estripats 
I amb aquesta pìla de parracs. 

 
GEGANTS 

Estas dient que vesteixo com un cotxino? 
Ni que tu portessis trajes de Valentino! 

Ets tan cutre que en Torrente al teu costat 
semblaria la Verge de Montserrat 

 
I em fa gràcia que ens parlis de política 

I que ens recomanis votar el PP 
La teva ment raquítica 

es veu que no carbura bé. 
 

Si tu ets pepero ves a Madrid! 
Perquè a Palafolls només és ben acollit 

qui mostri respecte i educació 
i voluntat d’integració. 

 
DIABLES 

I qui és que al poble s’ha integrat? 
La gent de Santa Coloma, l’Hospitalet i Badalona, 

que han fet que el vostre català estimat 
a Palafolls sigui llengua de segona? 

 
GEGANTS 

Altres virtuts hi haurem trobat 
I amb alguna cosa coincidim  

i és que a l’hora de viure tots preferim 
un lloc meitat poble meitat ciutat  

 



On visquin en harmonia 
comerços, indústria 
i, sobretot, pagesia 

 
DIABLES 

Palafolls un poble amb agricultura? 
On s’és vist tanta incultura! 

Aquí, l’últim pagès amb boina 
l’altre dia demanava almoina. 

 
GEGANTS 

No em diguis incult, malparlat 
doncs al Institut de Palafolls he estudiat 

El millor edifici de batxillerat 
...i pagat per la Generalitat! 

 
DIABLES 

I de que han servit tants milions gastats 
si els alumnes són uns fracassats 

Que no t’has enterat 
que l’han cagat a Selectivitat? 

 
GEGANTS 

I quina culpa hi tenen ells 
pobres passarells?  

Si als mestres els hi han baixat el sou 
i ja no foten un ou? 

 
DIABLES 

Quina poca imaginació 
D’això l’any passat ja em vam parlar 

Si no ho fas molt millor 
aquests t’enviaran a cagar! (assenyala el públic) 

 
GEGANTS 

No diguis cagar 
que hi han infants 

que no poden escoltar  
paraules malsonants 

 
DIABLES 

Carai amb la gegantina (escarnint-lo, fent posat i veu de noia) 
Que políticament correcte! 

Que del cul en diu recte 
i del cony vagina! 

 
Se’t deu haver encomanat  

d’aquest ajuntament tant recatat 
que censura exposicions  
per uns escrits de collons! 

 
I al Casal d’Homes fa la punyeta 

al mes vell estil pureta 
I que fa mala premsa 

al que diu el que pensa 
 



Així que encara que el triï molta gent 
a Palafolls no hi viuria ni de conya 

i no se com no us va vergonya 
viure en un poble tan depriment 

 
GEGANTS 

Doncs jo sí que estic orgullós i content 
de ser d’un poble decent 

I si no hi estàs a gust... 
pel cul i bon vent! 

 
(El geganter invoca a les Verges Trobades) 

 
Aparegueu Verges Trobades 

que les coses van maldades. 
Els dimonis ens volen fer agafar por  
per esgarrar-nos la Festa Major. 

Talla el cap a aquesta bèstia malvada 
perquè torni a l’infern decapitada 

I que sàpigua que el palafollenc mai s’arruga 
i que amb els geganters no s’hi juga! 

 
(Apareix la Verge amb una espasa) 

 
VERGE 

Tira enrera 
fastigosa fera 

Que encara que verge i santa 
la pudor no m’espanta 
ni el fàstic em fa fugir 

Palafollencs, s’ha acabat el vostre patir  
(i li dona un cop d’espasa) 

 
DIABLES 

Maleïda Verge Trobada 
m’has vençut altra vegada 

Per Satanàs, Lucifer i Belcebú 
que l’any que ve acabaré amb tu! 

(La diablessa desapareix) 
 

GEGANTS 
Gent de Palafolls, avui és un dia de celebracions 

Prepareu les gambes, el pernil i els canelons  
el rostit, els postres i la beguda 

que la diablessa ja ha estat vençuda! 
 

No podem començar millor 
la nostra Festa Major! 

 
Visca les Verges Trobades! 

Visca la Festa Major! 
Visca els gegants! 

Visca Palafolls! 
 

Cortesia: http://palafollsdemunt.blogspot.com 


