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Declaració, amb el vot en 
contra de dos regidors, 
del català com a llengua 
oficial de Sabadell.

Projecte d’entrada d’Es
panya a l’OTAN. Entrada 
al Mercat Comú europeu.

Relleu del Ministre 
d’Afers Exteriors, Moran. 
Coneixement públic de 
les relacions perso
nals del ministre Boyer 
amb Isabel Preysler.

Imminent aprovació 
del pàrking al cen
tre de la ciutat.

Ampliació de la zona 
hospitalària del Tau
lí i destrucció dels 
horts d’aquell lloc.

Grans projectes urbanís
tics a Sabadell i entorn: 
túnels del Tibidabo, 
Parc Catalunya, Bassa 
de Sant Oleguer…

Sàtira als projectes de 
Terrassa de crear una 
nova comarca a l’entorn 
d’aquella ciutat i a l’ac
titud dels polítics saba
dellencs davant d’això.

Sàtira a la protesta 
d’un regidor de CiU pel 
Ban de Carnaval, que 
l’ajuntament va acabar 
prohibint i fent retirar.

Sàtira a diversos sabade
llencs per fets concrets 
que van protagonitzar.

Celebració d’una missa 
de campanya al Passeig 
de Sabadell. S’enlla
ça aquest fet amb la 
presència dels diables 
a la cercavila de Festa 
Major... sense poder tirar 
carretilles amb tro, per 
no espatar la canalla.

El sostre de La Faràn
dula està malmès: es 
va descobrir durant 
un assaig d’òpera, i 
es va haver de tancar 
durant quasi un any.

El Centre d’Esports 
Sabadell aconsegueix 
un nou patrocinador.

Esment al cava etiquetat 
pel Ball de Diables de 
Sabadell que venen els 
mateixos diables a la 
Festa Major per poder 
canviar el vestuari i, 
en cas d’excedent, 
començar el projecte 
del Drac de Sabadell.

Nou vestuari del Ball 
de Diables de Sabadell, 
dissenyat i pintat perso
nalment per Agustí Puig.

1985
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Llucifer, rei infernal,
avui és Festa Major,
i hem vingut com és normal, 
per a uns quants tocar el crostó. 

Som aquí per proclamar 
la veritat, sens cap temença: 
parlarem clar i català, 
i no en demanem dispensa. 

Que és la llengua oficial: 
van votar-ho tots, menys dos. 
Don Marín i Don Pascual, 
busqueu-vos bons traductors! 

Però ara aquí us vull avisar 
que adaptar-se és llei de vida,
i per parlar català 
no s ’ agafa pas el SIDA! 

Ciutadans de Sabadell,
escolteu nostres raons:
qui li piqui, allà ell, 
o que no es fiqui en follons!

Ara és l ’ hora que els diables 
mostraran la seva força.
Parleu doncs, companys amables, 
que ningú no ens podrà tòrcer!

BORRÓ: Ets un ximple, diablot, 
ja te ’ n pots tornar a l ’ Infern, 
contra mi ningú no pot, 
que m ’ envia el Pare Etern. 

Sóc l ’ arcàngel Sant Miquel
i un missatge us he portat: 
que feu cas del Déu del Cel
i us rendiu sense combat!

Que el sentiu, aquest cregut?
No en feu cas, que és un tanoca!
Jo que sóc tan collunut
us ben juro que no hi toca!

Com el vostre general
us convido a fer un crit
que el triomf canti ben alt
dels exèrcits de la nit!

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

Ja podeu anar cridant,
diablots de faç sinistra,
que el poder que tinc és gran,
puix del Cel en sóc ministre.

St. MIQUEL:

LLUCIFER:

TOTS:

St. FÈLIX:

Si vosaltres sou dinou
Ii nosaltres només dos,
us espera fer, de nou,
un ridícul espantós!

Res no temis, Llucifer,
perquè sóc al teu costat;
la meva arma aixecaré
contra el Cel i la bondat!

Diablessa sóc d ’ aquí, 
i us invoco, marits meus,
a cridar ben fort amb mi,
en nom dels pecats més greus!

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

Dona de llengua esmolada
que combats contra l ’ Etern,
a l ’ Infern hi tens posada:
vés-te ’ n, doncs, cap a l ’ Avern!

jo et commino que et retiris
i els humans deixis en pau;
plega ja dels teus deliris,
vés-te ’ n, i adéu-siau!

DIABLESSA:

TOTS:

St. MIQUEL:
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El polvorí, a Les Drogues,
ple de bombes i tramussos,
petardets i espanta-sogres,
per si ens ataquen els russos.

Al sortidor, destructors,
Cos de Guàrdia al Musical,
i allà baix als pixadors,
El Gran Quarter General!

“Gironina”, ho tens clar!
Pren-t ’ ho amb força paciència,
perquè el Reagan vol entrar
a fer-te la competència!

Que aquest home ja ens té a punt
de míssils ple un cabàs,
i ens els fotrà un a un,
poc a poc, i pel “detràs”!

Aquest pòtol “mericà”
és un puta cabronàs,
que freqüenta el “Piano Ja..”
i és parent d ’ en Barrabàs.

Parles amb enteniment,
i això ho sap tota la plaça,
que aquest “paio” és més dolent
que un diable de Terrassa.

LLUCIFER:

Si per culpa de l ’ OTAN
ens tenen acollonits,
si ara ens treuen el Moran,
no podrem ni fer acudits!

A Madrid hi ha guerra dura:
No sé pas quina en maquina
en Boyer, que ara es factura
la patata Filipina!

Ens retallen pensions,
com si tinguéssim set vides,
per pagar-ne molts canons,
i d ’ en Guerra, les “querides”.

Les esquerres manaran?
Seré vell i no ho veuré!
Ens canvien el Moran
pels ximplets de la UCD!

Voteu-nos, deien, voteu
pel canvi, els molt sinistres,
i ara sols us trobeu
amb el canvi de ministres!

Aquests canvis de jaquetes
a mi em tenen prou fregit!
Que els que portem les banyetes,
canviem sols de vestit!

1r PORRER:

LLUCIFER:

N ’ estic fart, ja, d ’ amenaces!
Vull que sonin els timbals!
Enllestiu les vostres maces!
Borró, porta ’ m els sagals!

Aquí sóc, mon capità!
Com el vostre lloctinent,
juro que guerra hi haurà
contra el Cel, eternament!

Porto banyes fins l ’ espatlla,
grosses com les d ’ un colós:
són com les del senyor batlle,
i de tots els regidors!

parleu clar, sense cap por,
I que sonin els timbals!
Us ho mana el gran Borró
dels exèrcits infernals!

Salut, companys de Satan!
Bona nit, gran Llucifer!
Parlem ara de l ’ OTAN
i de tot aquest merder.

Ben segur que ara hi entrem!
Quan hi penso, em ve mareig!
Ens fotran, si ens despistem,
una base en el Passeig!

LLUCIFER:

BORRÓ:

BOTER:
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Ja som al Mercat Comú,
al mercat dels europeus,
i us heu cobert, tu i tu,
de merda, de cap a peus.

A partir d ’ ara, és clar,
als països del mercat
hi haurà cua per comprar
“Aromas del Montserrat”.

De cara a la importació,
força cuixa i mamellots,
i exportarem, Déu n ’ hi do,
botifarres i pebrots!

Si els diners vénen a mils,
no entrarem pas en raons:
enlloc de vetes-i-fils,
botiguetes de condons!

Diables de Sabadell!
Fent competència a Espanya,
invertirem carn i pell
a la indústria de la banya!

Perdó si arribo tard,
però entremig de tanta gent
m ’ he passat més d ’ hora i quart
per trobar un aparcament!

1r DIABLE:

LLUCIFER:

2n DIABLE:
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Que això del Parc Catalunya
ja comença a fer pudor;
si en Larrosa hi fot la punya,
ens hi clava un forjador!

Sabadell tindrà una platja
que ha de ser de pelleringues:
hi veurem tot un paisatge
de titoles i mandingues!

La Platja de Sabadell
serà la de millor vista:
s ’ hi veurà tota la pell,
perquè la volem nudista.

Sabadell, que és capital
de quasi tots els Vallès,
té un magnífic personal
que no s ’ està mai de res.

Un alcalde “sandunguero”
que és el “Magnum” del Passeig:
presumint com un “torero “
vol ser l ’ amo del safareig.

Un civil sense uniforme
que allà dins ens utilitza;
si segueix aquesta norma,
li haurem de fer la guitza!

LLUCIFER:

4t DIABLE:

Un Batlle que vol ser Batlle!
Defensor de la moral,
Montraveta, punt i ratlla
amb el Ban de Carnaval!

A la Casa de la Vila
pots veure ’ n de tots colors.
des del rosa fins el lila,
passant pel més trist grisós.

I no em parlis del Ramires,
que amb aquests “follons” que fot,
n ’ hi ha per llogar-hi cadires!
No es mereix ni un mal versot!

Sóc el diable banyut,
i m ’ agrada molt la pela;
això sí que és collonut:
escolteu, perquè té tela.

Munten escoles per savis,
I els enreden com uns ases.
De barres, lladres i xavis,
N ’ hi ha per totes les cases.

Si vols sortir analfabet
i que et costi més d ’ un ou,
inverteix algun bitllet
en el “Xavi Cases Show”.

LLUCIFER:

2n PORRER:

I, quina casualitat,
que m`ha tocat per sorteig
parlar amb prou autoritat
del pàrquing sota el Passeig!

Volen fer els botiguers
el centre, del seu govern,
però aquí, sota els carrers,
sols hi trobaran l ’ Infern!

Al centre un aparcament?
O ple d ’ arbres, tal com cal?
Què en pensa l ’ home de ment
del govern municipal?

Si en Farrés dóna els avals
del pàrquing a Sabadell,
que la hi tallin amb la falç
per picar-la amb el martell!

Els hortets d ’ allà a l ’ Albada
han anat a fer punyetes:
són el Xifre i les “bragades”
el terror de les mongetes!

Pels túnels del Tibidabo, 
gran negoci botifler,
Farrés, no donis un xavo,
que el nostre Parc va primer!

LLUCIFER:

3r DIABLE:
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Si vols ser considerat
i enriquir tot un artista,
vés i paga ’ t el retrat
del pintor amb massa vista!

A Sant Fèlix hi ha un sotanes
que mil peles vol cobrar
per fer sonar les campanes.
Per deu mil, què ens tocarà?

El Quim Txorres va calent:
com que té el “Piano Jazz”,
s ’ infiltra a l ’ Ajuntament
per lligar-se Can Borràs.

El noi, que és molt eixerit,
es vestirà, i amb corbata.
Dels músics traurà profit
a canvi d ’ un trist cubata!

En el Passeig aquest any
s ’ hi farà Missa Major:
han vestit damunt l ’ estany
un altar per mig milió.

Ara enlloc de Cercavila
faran una processó;
hi anirà la gent tranquil·la
portant ciris pel patró.

LLUCIFER:

5è DIABLE:

Qui farà de capellà,
A la missa de campanya?
Cantaran el “kumbaià”,
Ribes, Creus i sa calanya?

Quines hòsties hi haurà
al davant del Cercavila?
L ’ any que ve, qui hi anirà?
Els Diables, o el Wojtyla?

A mi em tenen a parir:
no s ’ hi posen pas per poc!
Al Cercavila d ’ ahir,
els Diables, sense foc!

La Calambres és infernal:
cantaora d ’ operetes,
fot un crit fenomenal,
i el teatre a fer punyetes!

La Faràndula, xiquets,
aquest any, ni caramelles.
On faran “Els Pastorets”?
On “nirà” l ’ amic Cornelles?

Creus, no siguis tan pagès!
En lloc de llogar paletes,
fes venir-hi un japonès
amb les seves maquinetes…

LLUCIFER:

6è DIABLE:

Del Japó ens vindran els “xinos”
amb tones de dinerots;
nosaltres, cap als Casinos:
que treballin els robots!

En Farrés veu clar el futur,
com també el veu el futbol,
que el problema de l ’ atur,
el té sols “Lògic Control”!

Sóc el diable darrer
i ara us vull anunciar
que els diables, al carrer,
vendrem cava català.

És bonic, ben bo i barat,
i un ajut per grans projectes
per fer a la nostra ciutat
unes bèsties ben perfectes.

Quan puguem, farem el drac,
i quelcom més per sorpresa;
que no sembli un parrac
ni una serp amb acidesa!

De moment, uns vestits nous,
que els antics ja feien pena:
els hem trets dels nostre sous,
i ara aquí en fem l ’ estrena.

LLUCIFER:

7è DIABLE:
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El disseny, d ’ Agustí Puig,
artista de Sabadell,
i sense cap gran enuig,
també ens els ha pintats ell.

I és l ’ autor d ’ aquest cartell
que oferim al ciutadà
que en el “Drac de Sabadell”
vulgui dar un cop de mà.

Si voleu veure bon vi
demostrant que sou traçuts,
demà tarda heu de venir
al concurs d ’ aquests banyuts!

Ja en tinc prou, de paraulotes
i de dites indecents.
No sou més que uns idiotes,
ja podeu fugir corrents!

Ja estic fart de tant sentir
que només conteu mentides,
per l ’ efecte d ’ aquest vi
que us fa ser perdonavides!

Ara és hora que partiu
a cremar en el foc Etern,
amb les flames de roig viu
i les brases de l ’ Infern!

LLUCIFER:

St. FÈLIX:

No temeu, companys diables,
que ara jo us defensaré;
aquests pobres miserables
no tenen pas res a fer. 

Si baixeu de dalt el Cel
jo d ’ on vinc, és d ’ allà dins,
on no hi ha pas gens de gel,
sinó bons havans i vins!

A l ’ Infern s ’ hi està calent,
fent-hi festa tot el dia:
els pecats de cent en cent,
i a cada racó una orgia!

Pestilents malvats diables,
comporteu-vos tal com cal,
prepareu-vos, miserables,
per la gran lluita final!

De genolls tots a l ’ instant!
Us ho mana Sant Miquel!
Penediu-vos, tot marxant
cap al Regne del Rebel!

Heu vist ja el nostre poder,
i això que no ho hem dit tot:
ja tenim l ’ Infern prou ple,
i dels manguis, ni un sol mot.

DIABLESSA:

St. MIQUEL:

LLUCIFER:

Ja veurem qui guanyarà,
Perquè avui estem ben forts.
Angelots, “nem” a lluitar
Fins que us vegem caure morts!

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

TOTS:




