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El triomf serà avui nostre 
en la lluita contra el mal. 
Veig de Llucifer el rostre 
fastigós i immoral.

Ve a veure què ha passat 
l ’ any darrer a Sabadell 
per endur-se al forat 
ciutadans de mala pell.

No patiu, però, si sou bons, 
que els representants del cel 
us defensem amb braons: 
jo i l ’ arcàngel Sant Miquel.

Ep! Atura ’ t, capsigrany! 
Que encara no hem començat! 
Escolta i sabràs el dany 
que hem fet a aquesta ciutat! 

Fa sis mesos som aquí 
i hem complert ben bé el propòsit: 
un munt d ’ ànimes sens fi 
tenim ja en el dipòsit. 

Som aquí per fer un avís: 
som diables de l ’ Infern 
i un cop a l ’ any és precís 
que parlem contra l ’ Etern.

ÀNGEL:

LLUCIFER:

No cantis ja la victoria, 
Llucifer pocavergonya, 
que he baixat des de la Glòria 
per netejar tanta ronya. 

Contra tu i la Diablessa, 
el Borró i la Diablada 
he de lluitar sense pressa 
fins el triomf de l ’ Alçada.

No temis, gran Llucifer,
jo et seré ajuda i guia. 
El meu punyal brandaré 
cada nit i cada dia.

La maldat triomfarà 
perquè som forts i som molts,
contra el Bé hem de lluitar,
de la Virtut, fer-ne pols.

Diables, fem tots un crit 
que demostri el poder 
dels exèrcits de la nit!
Que visqui el gran Llucifer!

Vinga gresca i xerinola 
vinga foc i sorollàs,
i que visquin els diables
i els collons d ’ en Satanàs.

St. MIQUEL:

DIABLESSA:

TOTS: 

Companys tots, veus infernals, 
en aquesta ocasió
fem repàs de tots els mals
que hem causat. Vine, Borró!

Aquí sóc, on capità!
Com el vostre lloctinent
juro que guerra hi haurà 
en contra l ’ Omnipotent.

I ara, anem a dir 
les maldats que hem provocat.
Tremoleu, que ara i aquí
buscarem tres peus al gat.

Si algú se sent ferit, 
que sàpiga que a l ’ Infern
res no hi ha de prohibit 
pel nostre infernal Govern.

Som diables d ’ en Banyeta,
i d ’ ofici, criticaire.
Volem fer-te la punyeta 
si ets polític o xerraire.

Els versos que ara s ’ estrenen
no tindran res d ’ amagat 
que més d ’ un que no s ’ ho espera
es pot trobar aquí esmentat.

LLUCIFER: 

BORRÓ: 

DIABLE 1r:
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A la Casa de la Vila
hi ha la gent que allí governa,
n´és tot ple de malcarats 
i borratxos de taverna.

Alguns han vingut de nou, 
i d ’ altres se n ’ han anat.
N ’ hi ha molts que encara hi són 
i s ’ hi han ben apalancat.

L ’ alcalde és en Farrés, 
això ho tenim ben clar: 
és un home de molt nas… 
per les coses de manar.

Llarg i prim, parent d ’ en Bufa
aquest home, que n ’ és, d ’ alt!
Si el llogués la Telefónica
hauria de fer de pal.

El Trives amb la neteja
ens té tots ben enredats,
que les noves papereres
tenen més de vuit forats.

La neteja que convé
s ’ ha de fer a l ’ Ajuntament,
perquè agafen molts la baixa 
si es treballa de valent.

DIABLE 2n:

LLUCIFER: 

En Larrosa i l ’ urbanisme
em tenen ben esverat:
es comencen moltes obres,
i poques s ’ han acabat.

Deixen rondes a mig fer,
barris nous a mig camí…
No sé pas si aquells calés 
se ’ ls deu de gastar en vi…

En Ramírez porta marxa, 
i l ’ home s ’ ho munta sol: 
el podeu trobar a la plaça 
que ell diu de “Sant Roc…and Roll”. 

En “Ginés”, el de l ’ esport, 
no para mai de fer d ’ ós. 
S ’ ha comprat les bambes noves 
per si cal que toqui el dos. 

Hi ha el Ribes i el Creus 
remenant la cultureta; 
ja veurem com s ’ ho faran
per fer llarga la pesseta. 

Que no tenen pressupost!
Que pobra que és la cultura! 
I ho tenen tot emmerdat 
com un pot de confitura. 

DIABLE 3r:Ara ja fa quatre mesos
molts es varen retratar:
n ’ eren set de Sabadell
i un del poble del costat. 

Tots deien que guanyarien,
que era joc de poques taules;
i després, que ja ho sabien!
Sí que en són, de gates maules!

Diu que volen batlle nou,
els del canvi de butxaca.
“Si és petit, no n ’ hi ha prou” 
Cal que ompli bé la butaca!

Però la taula, feta a mida, 
no es va haver de rebaixar,
i el Farrés, quinze, la tira!,
regidors va col·locar.

I un que no hi va poder entrar
no s ’ hi va encaparrar poc,
que a la Generalitat 
sempre els sobra algun lloc.

Apa, paio, com t ’ expliques! 
Si tu fossis de l ’ Esquerra
i anessis per alcalde, 
ja seríem sota terra.

LLUCIFER:
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I heus aquí els de Convergència
manant molt a Barcelona, 
però el que és a Sabadell, 
no paren de fer la mona. 

I aquest és l ’ Ajuntament 
que per rifa ens ha tocat:
si et distreus un sol moment,
cap a casa han escombrat.

I doncs, què et penses, pallús?
Ben prest hem de governar,
i la gent de Sabadell 
ni tan sols ho notarà.

I parlem dels autobusos, 
que són nous i són llampants, 
però no tenen l ’ atractiu 
que tenien els d ’ abans.

Que era tota una aventura 
viatjar amb el Martí:
trepitjades, cops de colze
i frenades! Quin patir!

Un servei nou d ’ ambulàncies
ens acaben d ’ instal·lar, 
però si xoquen entre elles,
no sabem si durarà…

LLUCIFER:

DIABLE 5è :

Reien folls els de Creu Roja
en parlar de l ’ accidència:
“–Lo atado i bien atado,
no admet la competència.”

Els urbans van molt de cul 
pel trànsit de la ciutat;
tot aniria sobre rodes 
si al carrer no n ’ hi hagués cap…

Ha alçat molta polseguera 
que hi hagin entrat les dones; 
si els diables les triéssim,
estarien molt més bones.

Que no veus com els agrada
d ’ anar sempre fent la foca, 
i passar-se tot el dia
amb el “pito” a la boca?

“Llibertat d ’ expressió” 
és el lema dels diables, 
i ens endurem a l ’ infern 
els feixistes soci…ables.

Les nuclears i l ’ OTAN
ens la tenen ben botada,
i en el cas del Vinader, 
ens sembla una gran putada. 

LLUCIFER: 

DIABLE 6è: 

El teatre “La Farándula”, 
el fons de Festa Major, 
l ’ Escola “Illa” i la de Música, 
i altres molts que Déu n ’ hi do…

Quatre xavos per la Festa,
fent el pobre que és massa, 
enlloc dels nou milions
que han gastat els de Terrassa…

Parlant de Festa us diré
que ens hi manca una persona: 
què direm, si no surt bé
i no hi ha en Martínez Bona?

Baldament que va marxar,
en queden de botiflers:
fan tots d ’ oposició 
i en Saura encara hi és.

Hi ha dos altres regidors
als quals no es veu gens el pèl, 
no els coneixen ni els urbans,
però segur que van al cel. 

Són contraris al divorci 
i també a l ’ avortament, 
però ja semblen el Pavlovski, 
canviant de“regiment”!

LLUCIFER:

DIABLE 4t:



26

Parlem ara de les ones, 
no de platja, ni sueques…,
sinó de les de la ràdio,
amb música i xerrameques.

L ’ Antena de Catalunya, 
Sabadell i Ona Dos Mil
són tres bones emissores 
que s ’ escolten des del Nil.

Com que tan al dia estan 
i no es perden cap noticia, 
aquí són, retransmetent
els versots com a primícia. 

En defensa de la llengua
i de parlar sense embuts,
en tenim aquí un “diario”
que n ’ és dels més collonuts. 

Fa vacances a l ’ estiu!
Un diari que fa festa!
Així doncs, ben clar veiem
que hi treballa gent molt llesta. 

Diuen que ja no és tan “fatxa”, 
els versots ens ho diran, 
que si allí ens els publiquen, 
és que és un diari gran.

DIABLE 7è: Malgrat tot és una llàstima 
les vegades que la caguen
alguns grans periodistes 
quan la veritat amaguen…

Au, no em parlis de la premsa, 
ni esmentis en Brunet,
perquè això ja són cagades
amb massa soroll de pet.

Ara els nens de la Creu Alta 
es posen a jugar amb foc, 
i gegants duen de dia 
perquè els sembla massa poc. 

Amb granota de mecànic
i un tros de sac a l ’ esquena 
enlloc de semblar diables,
semblen pinxos de verbena. 

Aquest any tenim l ’ Engràcia, 
que és molt maca pel darrera, 
però, pensa el Vicentó, 
que és molt plana de pitrera. 

Els gegants de la Creu Alta
són senyors molt primmirats;
ara acaben de casar-se, 
i per això van tan mudats.

LLUCIFER: 

DIABLE 8è :

Si la cosa no s ’ arregla 
ens haurem de posar durs
i fotre dins la caldera 
tant el ianqui com el rus. 

Que no hem vingut a fer broma, 
com el clown del de la Quadra, 
que de les autonomies 
se n ’ ha fet el més gran lladre. 

Amb la llei del Català 
han quedat molt ben lluïts:
amb això queda ben clar 
qui són els més malparits. 

En aquella balconada
hi llueix una bandera 
que, si jo no m ’ equivoco, 
és de la Tabacalera.

Ara diu que l ’ aprofiten, 
si no és cap entrebanc, 
i a la Casa de la Vila 
hi volen posar un Estanc.

A nosaltres, els Diables, 
ens agrada molt el foc.
Vejam si ara les espurnes 
van ben drets al seu lloc.

LLUCIFER: 
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En tenim dos de pagesos, 
allà dalt a la Concòrdia,
I els gegants de Sabadell 
són la poma de discòrdia.

Els Diables de Terrassa 
mireu si són elegants
que per no espatllar-se el cutis 
porten sempre uns bons guants.

I amb forca de pagès 
preteneu ser-ne tan fins?
Apa, aneu a girar palla,
i apreneu-ne dels veïns!

Ai, Diables de Terrassa, 
quina por, cremar-se els dits!
I quan peta el primer tro 
us quedeu acollonits!

Bé, pleguem, que això ja és massa 
i arriben ja a la fi;
i és allò que sempre passa: 
ens queden coses per dir…

Molta gent pot ser esmentada, 
però el temps no dóna per més. 
Ja en parlarem l ’ any que ve, 
mal que no vulgui el Farrés.

LLUCIFER: 

DIABLE 9è: 

Molta gent hem perdonat, 
de patums, i algun ruc,
l ’ Altaió, Claret Casañas,
i en Kim Torras de retruc. 

No patiu, però, si hi falten 
alguns noms en els versots,
l ’ any vinent que es preparin 
botiflers i estaquirots. 

Anem, companys infernals, 
que es foti qui s ’ ha emprenyat, 
que aquesta és la nostra feina 
i per això hi ha llibertat. 

L ’ any que ve hi tornarem, 
buscarem qui l ’ ha cagat,
i de pet cap a l ’ Avern, 
regidors i diputat.

Crideu, doncs, tots junts amb mi 
la victòria infernal:
visca el vici, la bullanga, 
mori el bé i visqui el mal. 

De genolls tots a l ’ instant,
ja està bé de tanta gresca; 
amb l ’ espasa d ’ aquest Sant 
podeu anar a prendre la fresca.

LLUCIFER: 

ÀNGEL:

Res no temis, Llucifer,
que hi sóc jo, al teu costat,
el teu nom defensaré 
per l ’ ensenya del pecat. 

Si l ’ arcàngel Sant Miquel
els vol dur cap a la Glòria,
els diables, amb anhel,
lluitarem per la victòria. 

A l ’ infern s ’ hi està calent, 
pots ballar-hi tot el dia, 
amb la gresca a gratcient
fent bullir-hi l ’ alegria.

Vinga gresca i xerinola 
vinga foc i sorollàs, 
i que visquin els diables 
i els collons d ’ en Satanás.

Pareu ja de dir mentides,
ja està bé, heu de marxar,
perquè en totes les sortides 
cap veritat s ’ escoltarà. 

Ja en tenim prou de versots 
sense solta ni cabal.
Prepareu-vos diablots, 
per la gran lluita final.

DIABLESSA: 

TOTS: 

St. MIQUEL: 




