
   

AL DESEMBRE CONGELAT (DO)

Al desembre congelat
m’han fotut la casa.
No la podia pagar,
me l’han embargada.

Però el fred d’aquesta nit,
La hipoteca no ha encongit
I la ca, ca, ca
i la xa, xa, xa
i la ca i la xa
i la caixa o el banc
em xuclen la sang

Hi ha milers de pisos buits
i gent sense casa.
Els podríem ocupar
deixant de fer l’ase.

I és que l’especulació
que no té moral ni por
és el mi, mi, mi
és el llor, llor, llor
és el mi, és el llor
és el millor negoci
pel banc i els seus socis.

EL NOI DE LA MARE (DO)

Què comprarem al llarg d’aquesta vida?
Què gastarem per fer el crio content?
Tres Play-stations, dos soldats i piles,
vint escalèxtrics i un xip al cervell.

Ai, ai ai ai, se m’acaben les peles!
Les retallades m’estan afectant.
Antes me’n daven a totes les caixes,
ara no em fien ni tan sols al banc.

Què comprarem al llarg d’aquesta vida?
Què gastarem per fer el crio content?
Un peluxet amb accés a internet,
moltes joguines que al final llencem.

Ai, ai ai ai, se m’acaben les peles!
Les retallades m’estan afectant.
Antes me’n daven a totes les caixes,
ara no em fien ni tan sols al banc.

Què comprarem al llarg d’aquesta vida?
Què gastarem per fer el crio content?
Si no m’arruïno per aquestes festes,
doncs ja ho faré: rebaixes de gener!

Ai, ai ai ai, se m’acaben les peles!
Les retallades m’estan afectant.
Antes me’n daven a totes les caixes,
ara no em fien ni tan sols al banc.

EL DIMONI ESCURAT 
       (El dimoni escuat)(SOL)

Ara arriben les festes
I tots hem de comprar:
Comprar a matar!
El Nadal és molt maco
si hi ha regals pel mig.
Grans i petits!
Ens gastem molta pasta, ignorant la 
realitat,
a la ciutat es ven Felicitat.

Qui sap quantes deixalles
amaga aquest Nadal?
Doncs és igual!
Hi ha l’amic invisible,
els reis i el tió:
Cop de bastó!
Entre piles i plàstics, llaunes i 
embolcalls,
amb molts detalls i un cotxe 
amb 100 cavalls.

LA PASSOTA CATERINA (DO)

La “passota” Caterina
aparca el cotxe al davant
Tres passes més i saluda
al “segurata” oficial.

I ara companys anem junts,
cap al centre comercial
Compra tot el que tu vulguis
i allò que et té el cor robat.

Bon-preu tiro-liro-liro.
Decath-tiro-liro-lon
Pots pagar amb targeta
O amb visa electron.



OH! ELS MERCATS 
(Oh! Happy day) (SOL)

Oh! Els mercats! (2)
Ens hi lliurem
Tot ho acceptem
Ens hi lliurem
Oh! Els mercats! (2)

Oh! Els mercats! (2)
Ens hi lliurem
Tot ho acceptem
Ens hi lliurem
Oh! Els mercats! (2)

I amb il·lusió
comprem,
invertim
i ens endeutem!

Els mercats volen
Que tinguem
Tot el que volem.
Diem amén.

Oh! Els mercats! (4)

EL RABADÀ (DO)

A comprar me’n vull anar, (2)
vols venir tu a gastar? (2)
He d’estalviar!
Però, xicot, què t’ha passat? (2)
És que t’has quedat pelat? (2)
M’han retallat!
No et preocupis i fes com cal (2)
per passar un bon Nadal! (2)
Quin dineral!
Ja veuràs que un cop hagi passat (2)
seràs el rei del veïnat! (2)
Ben endeutat!

RETALLATS PER TOTES BANDES 
(Pastorets de la muntanya) (DO)

Retallats per totes bandes
i quedant ben endeutats, 
ben endeutats.
Tu tranquil, no t’atabalis
i confia en els mercats (2)

Compra i recompra
que no hi ha crisi
que tot plegat
és un engany, és un engany
A fer cua a les botigues,
no caiguem en el parany.
Rebentem l’economia
que són festes de Nadal!

Fes cas del que diu la Merkel
Zarkosí i en Goldman Sacs
i en Goldman Sacs.
Tu tranquil, no t’atabalis
i confia en el rescat (2)

Compra i recompra
que no hi ha crisi
que tot plegat
és un engany, és un engany
A fer cua a les botigues,
no caiguem en el parany.
Rebentem l’economia
que són festes de Nadal!

JA ÉS A DALT (Ja és Nadal) (RE)

Borsa amunt,
borsa avall
quina bogeria

Si el consum
fós local
això no passaria!

ALLÀ SOTA UNA PENYA 
(El dimoni escuat) (SOL)

Allà sota una penya,
hi dorm en Ramonet, pobret, pobret. (2)
S’ha quedat sense feina,
i està mig mort de fred, pobret, 
pobret,
i està mig mort de fred.

El del banc ja li deia,
Ramón no ho pensis més, papers, 
papers. (2)
Tu et compres la caseta,
ja ho trobarem després, papers 
papers,
ja ho trobarem després.

I amb la mateixa oferta,
et pots comprar un cotxet, novet, 
novet, (2)
Els mobles i la tele
amb el mateix paquet, novet, novet,
amb el mateix paquet.

En Ramon s’ho va creure,
se li va encendre el llum, ferum 
ferum. (2)
Va signar la hipoteca,
i visca el consum, ferum, ferum,
i visca el consum.

Ara ja no té feina,
ni casa ni diners, calers, calers, (2)
Li queda la hipoteca,
pagant per sempre més, calers, 
calers.
Pagant per sempre més!


