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FESTA MAJOR DE GRÀCIA 2008
BAN

Dos coloms al carrer es gronxen
en un filat de la llum

es fa tard i al forn ja tanquen
és agost i el barri bull

Al carrer de la Carmina
hi han posat tot de papers

branques, draps i serpentines
i un gran drac que sembla fer

Passarem la nit en vetlla,
donarem un cop de mà,
baixarem la taula vella
i soparem amb la Pilar

Es fa clar i les matinades
fan sortir gent al carrer

ja redoblen les timbales,
ben tibats van els grallers

L’Àngels mira la geganta
i en Jordi veu el gegant,
la parella tot ho espanta
però sempre està ballant

Ai la Montse com s’enfila!
per veure millor el Roger,

ella és a primera fila
que el seu noi és casteller

Aquell noi que t’enamora
sembla que ja té xicot

però és de nit, i encara és d’hora
en la festa viu l’amor!

Un llarg Ban de rima fina
ha dictat l’Ajuntament
pel qui va, per la veïna,
pel qui ve i tota la gent:

A la nit fins quarts de tres
hi haurà ball per a donar i vendre,

el divendres i el dissabte 
durarà fins quarts de quatre

Llaunes, gots i ampolles buides
han d’anar al contenidor,

per buidar hi ha les cabines
no és el carrer un pixador!

El diumenge Corre-foc,
cada dia menjar i beure,
passegem a poc a poc

que hi ha molt i bo per veure

Anem-hi a peu, no pas en cotxe
que tampoc no hi entrarem,

metro i bus són a la vora
per portar grans i jovent

Fem la festa, fem-ne una 
que és la festa de la gent,

admirem la fantasia
que amb el temps es va fonent:

Un estel, aquí una abella
un follet, allà una flor,

dues fades, un trapella,
un vampir i aquí el teu cor!

Serrellets i llumeneres
fan que el cel sigui a l’abast,

el carrer ple de cadires
és molt més que un lloc de pas

Quina festa és jove i vella?
Quina té tots els colors?

Quina té drac amb esquella?
Quina fa l’estiu millor?

Gràcia és jove i és anciana
Gràcia té tot el color

Té un gran drac i té campana
Gràcia és la Festa Major!
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