
Borró: Bona nit, sabadellencs,
vilatans que ompliu la plaça,
vallesans i terrassencs,
que parlem sense mordassa. 
Vint-i-cinc anys de versots
en un llibre hem compilat,
si el voleu, per quinze eurots
aviat l'haureu comprat! 
Parlem clar, ara i aquí,
que ens avalen ja cinc lustres:
"La mare que els va parir!",
ens diuen alguns d'il·lustres... 
No ens aguanten ni callats,
els que omplen la balconada,
i estan molt ben disposats...
a marxar d'una vegada. 
Però s'haurien de quedar,
que el càrrec així els ho mana,
i si no, au, a cagar,
i que us moqui la fulana!

 
Sant Miquel: Ets un ximple, diablot,

ja te’n pots anar 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!

 
Llucifer: Que el sentiu, aquest cregut?

No en feu cas, que és un tanoca!
Jo, que sóc tan collonut,
us ben juro que no hi toca.
Com el vostre general,
us convido a aixecar el got,
i altres coses, tal com cal:
qui no folla, és que no pot!
No cregueu pas que em despisto
del que ens duu avui aquí:
foteu banyes a tot Cristo,
i crideu ben fort amb mi!

 Tots: Vinga gresca i xerinola,
vinga foc i sorollàs,
i que visqui la titola
i els collons de Satanàs! 

Sant Fèlix: Ja podeu anar cridant,
diablots de faç sinistra,
que el poder que tinc és gran,
puix del cel en sóc ministre!
No patiu, sabadellencs,
que us darem protecció
de banyuts o terrassencs
(no sé pas el que és pitjor)!

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

Diablessa sóc, com cal,
dels diables, la muller!
Si voleu sucar el pardal,
ja sabeu el que heu de fer!

 
Tots: Vinga gresca i saragata!

Vinga foc i molta fressa!
I que visqui la patata
de la nostra Diablessa!

 
Sant Miquel: Dona de llengua esmolada

que combats contra l’Etern,
a l’Infern hi tens estada:
vés-te’n ja 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!

 
Llucifer: N’estic fart, ja, d’amenaces!

Vull que sonin els timbals!
Prepareu les vostres maces!
Borró, fes venir els sagals!

 
Borró: 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!
I si algú se sent ferit
del que diuen els banyetes,
que en el cul s’hi fiqui el dit
i se’n vagi a fer punyetes!

 
Diable 1r: Llucifer, un gran projecte:

un gran metro al·lucinant;
maldecaps amb el trajecte,
i al final, tots remugant. 
Esbudellen el Passeig
per fer-hi una estació;
hi ha hagut un bon cabreig
del comerç d'aquest sector. 
Tot plegat, s'han carregat
una part de nostra història:
dels vestigis del passat,
se'n perd per sempre memòria. 
Hi han fet excavacions
una gent que ve de fora;
i els de casa, quins collons,
mirant-s'ho des de la vora! 
Podeu dir-me el per què
qui del Passeig més sabia
n'ha quedat exclòs de ple?
Que és que li tenen mania?

 

Llucifer: Diablet, l'han apartat
perquè trobaria massa:
no convé a l'autoritat
el que sap sobre la Plaça!

 
Boter: Vine, amic, no et posis roig,

beu-te una bona mistela,
que aquest vi sí que fa goig,
i allà dalt, hi ha molta tela!

 
Diable 2n: Llucifer, l'oposició

ha guanyat una batalla,
i és per la mala gestió
del qui el bacallà talla. 
Volien tornar a pagar
uns terrenys allà al Taulí;
tothom pot veure-ho ben clar:
s’ho embutxaca tot Madrí. 
En Bustos es vol fer amic
de la gent del Ministeri
aportant un bon pessic
a la caixa de l’imperi. 
Si els terrenys de la caserna
ja eren de Sabadell,
per què per la baluerna
havíem de buidar el bossell? 
Que és que algú hi fa negoci,
a costa de la ciutat,
revenent al seu consoci
allò que ja està comprat?

  
Llucifer: Diablet, dalt del balcó,

a més d'un d'aquests manaies
li ve algun fort tremolor
quan sent parlar de malaies.

 
Boter Vine aquí, i no especulis,

com fa algú d'aquesta plaça;
a Can Gambús no et vinculis
si vols tastar de la tassa!

 
Diable 3r: Llucifer, el tren a part:

Can Gambús i altres barris
són monuments del mal art
de l'asfalt, totxo i xivarris! 
No sé pas qui hi deu guanyar,
ni qui en cobra la factura
urbanitzant el que és pla,
carregant-se la natura. 
A Marbella va engegar-se
una operación Malaya,
que semblaria una farsa
si canviés de talaia.

 
Més val que no vingui aquí,
i que no buidi la beina:
tantes obres aclarir
li costaria prou feina! 
L'sky line de Sabadell,
ple ja d'obres gegantines
tindrà prompte un nou castell:
amb les torres gironines.

 

Llucifer: Diablet, jo no aniria
amb el cotxe gens tranquil
perquè eixamplen la Gran Via...
estrenyent cada carril!

 
Boter: Als del totxo i al nebot,

de vi, no els en donaria,
que se me'l beurien tot...
i això prou que m'enrabia!

 
Diable 4t: Tenim crisi, Llucifer,

i ens quedem sense natura:
hem hagut de posar fre
al consum sense mesura. 
Per salvar el nostre país
l’aigua hem estalviada,
i vam prendre el compromís
de combatre la secada. 
I el Conseller Baltasar,
diligent i molt amable,
ens ho va solucionar
transvasant aigua potable. 
Però ho va dir d'una manera,
amb un nom enrevessat,
que si ho deia a la botera,
em dirien malparlat! 
Però al final, fou anul·lat,
i tornem a obrir l'aixeta,
que després de tant aiguat
ja no cal tanta punyeta.

 
Llucifer: Diablet, tant creixement

deixa la terra deserta,
fins que aigua, foc i vent
ens tornin a fer estar alerta!

 
Boter: Tu escolta’m bé a mi,

deixa l’aigua a la riera;
vine a beure del meu vi
que sé prou que en tens fal·lera!

 
Diable 5è: Llucifer, jo m'he venut:

per sols 400 perras,
i he votat, i això és fotut,
la ministra de les guerres!  
Rere seu, el que promet
a tothom l'oro i el moro
(ai, perdó: el magrebí!)
i que Catalunya sotmet
tot xerrant molt més que un lloro. 
El virrei es diu Montilla,
però ara els surt de trascantó:
tot i que parlant no brilla,
s'ha plantat amb prou braó. 
Si a Madrit ningú ens entén,
i, si ho fan, és que se'n foten,
aquí l'aire està calent,
i la paciència ens esgoten. 
És tot un estirabot,
i en Montilla, el gran artista,
més que en Mas i en Carod
se'ns fa independentista!
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Llucifer: Diablet, allà a Madrit
hi ha una gent que fa paüra:
Maleni (qui l'ha parit!),
i en Solbes, el qui ens escura!

 
Boter: I afegeix-li el de l'Ejpaña,

que té fòbia al català!
Ja els fotria jo una canya...
de lleixiu del de fregar!

 
Diable 6è: Llucifer, allà a l'Espanya

ressuscita el vell Imperi,
s'hi sent una olor estranya:
fot pudor de putiferi! 
Amb medalles i uns quants gols
s'ha excitat l'ànima fatxa,
tant si vols com si no vols,
tant espanyolisme empatxa. 
Els atletes i els diners,
fan que brandin la bandera
però en la llengua i els papers
s'hi caguen sobre manera. 
Amb cinisme, els governants
fan el que els dóna la gana
perquè saben que n'hi ha uns quants
que els llepen cul i banana! 
Està vist: no ens entendrem,
tres-cents anys de convivència
ens fan veure que serem
només amb la independència!

 
Llucifer: Diablet, ho tens prou clar!

Mentre els ragi la mamella
xuclaran sense parar,
a callar, i a fer el titella!

 
Boter:  Vine i mama, gros banyut,

si no ets mitja cerilla,
com els reis de l'estatut,
Carod, Saura, Mas, Montilla...

 
Diable 7è: Llucifer, una revista

que no surt mai el dijous
ens va alegrar molt la vista
i a més d’un va tocar els ous. 
Hi sortia en plena acció
un parell de campetxanos:
devien tenir calor,
i feien gestos marranos. 
No paren de... treballar,
diu que tenen la sang blava
però també els han de mocar,
i als avis els cau la bava. 
Una ja s’ha "jubilat"
de fer nens, i ara descansa,
i tothom està callat
que la família ja cansa! 
Per fer callar un carallot,
el de més campetxania
va etzibar un estirabot
que a tot el món ha fet via.
(Colla: ¡Por qué no te callas!)

 

Llucifer: Diablet, tu fes bondats,
i que això no t’entrebanqui,
que amb banderes i retrats
ves què li ha passat al Franki!

 
Boter: Tu crema allò que et plagui

menys la bóta i aquest got
fot-li banyes a qui et vagui:
tots els carques, cap al clot!

 
Diable 8è: Compra un llibre, Llucifer,

que l’hem fet amb moltes ganes!
Hi parlem del botifler
i de toies ciutadanes. 
Bonic, barat i trempat
és el llibre dels Versots.
Vint-i-sis anys no hem parat
de dir el que ens surt dels pebrots! 
Del nou llibre de Versots
n’he comprat dos exemplars
un per dar-lo als carallots,
i un per dar-lo a en Barrabàs. 
Aquest any els diablots
n'hem complert vint-i-cinc, d'anys.
No faltaran els versots
que farem sempre amb afanys. 
I perquè en quedi record,
i enriquir el patrimoni,
si el que diem és prou fort,
penseu que som el dimoni!

 
Llucifer: Ven-me'n quatre, diablet,

que ja veig que es torna lila
la cara d'algun pillet
que mana en aquesta vila!

Boter: Vine aquí i fot mamada
d'aquest got, que jo en vull tres.
Qui és dalt la balconada
no mereix ni vi ni res.

 
Sant Fèlix: Estic fart ja de 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!

 
Diablessa: No temeu, companys diables,

que ara jo us defensaré:
aquests pobres miserables
no tenen pas res a fer.

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

 
Tots: A l’Infern s’hi està calent,

fent-hi gresca nit i dia:
els pecats, de cent en cent,
 i a cada racó, una orgia!
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Sant Miquel:  Pestilents malvats diables,
comporteu-vos tal com cal,
prepareu-vos, miserables,
per (a) la gran lluita final.
De genolls tots a l’instant!
Us ho mana Sant Miquel!
Penediu-vos tot marxant
cap al Regne del Rebel!

 
Llucifer: 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.
Ja veurem, qui guanyarà,
perquè avui estem ben forts;
angelots, (a)nem a lluitar
fins que us vegem caure morts.
I ara, gent de Sabadell,
si heu après bé la lliçó,
no feu més el passerell,
i visca la Festa Major!

La Manduca, Viena, La Tasca,
Urbasa, Granja Urpí, Can Tonada,

Mon Ibèric, Vidal Papers.

Els versots són fets per diversos col·laboradors,
alguns dels quals ens els envien espontàniament.

Si vols fer-ho, ens els pots fer arribar a:
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Recopilació dels versots escenificats
a Sabadell aquests últims 25 anys

“A l'infern s'hi està calent...
25 anys de versots del
Ball de Diables de Sabadell”

EDICIÓ DEL LLIBRE...

Preu de venda:

15 euros

Punts de Venda:
Email Colla: balldediablesdesabadell@hotmail.com
La Llar del Llibre: Pg. Major, 12 i 34 - Sabadell

Llibreria Paes:  Av. Concòrdia, 67 - Sabadell

Llibreria El Cantó: Av. Onze de Setembre, 145 - Sabadell

+ Info: www.geocities.com/balldediablesdesabadell/


