
Borró: Sabadell, molt bona nit,
ciutadans d'aquesta vila,
de versots nous que hem parit,
en tenim tota una pila.

Ja fa uns vint-i-set anys
que formem part de la Festa,
som aquí, fugint d'enganys,
que els polítics són la pesta!

Que hi ha crisi, i grip nova,
i potser finançament,
i un Estatutet a prova
d'uns de poc coneixement...

Tot plegat, sembla un invent
per tenir-nos tots en bàbia,
i els de dalt, poder 'nar fent,
poca feina, i molta làbia!

L'aparença i la butxaca
són el seu gran interès,
i hi ha algú que prou destaca
o en tots dos, o bé en res.

Del servei, n'han fet ofici,
són uns grans professionals:
saben treure benefici
i augmentar els seus cabals.

N'hi ha que ho fan amb els vestits,
d'altres, amb les comissions,
i és que estan tots ben podrits,
engreixant-se com bacons!

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: El català diu, eufòric,
tenim un nou Estatut,
un finançament històric...
No ho veiem, però ens l'han fotut!

Catalans sense trempera
han intentat fer-nos creure
que s'ha acabat la cacera
i que ja podem 'nar a jeure.

No s'hi val ser català
i girar després la cara
quan és hora de parlar
i deixar la cosa clara.

Tots volem la independència,
però mullar-nos ens fa por,
i ens diem que amb paciència
ja vindrà algun temps millor.

Perquè en l'ús de l'idioma
hem d'aprendre a no cedir
que la parla sí fa l'home,
i el castellà no és d'aquí.

Quan no és forta la nació
amb polítics de revista,
més d'un sembla ser borbó
i no independentista!

Llucifer: Catalans, raça valenta
fórem en temps passats;
en decadència prou lenta,
ja no ens queda dignitat.

Botera: I és que el poble català
ja no té la sang calenta!
del meu vi no tastarà
els daré pixats del ventre!

Diable 2n: Llucifer, ves què me'n dius,
de la crisi que ens envolta,
l'han muntada alguns de vius
i algun banc ben poca-solta.

La bombolla ha esclatat
i tothom ara es lamenta,
ni Déu sap el que ha passat
amb patata tan calenta.

Uns diuen de refundar
això del capitalisme,
controleu més el que es fa
i deixeu-vos de cinisme.

Les virolles seguiran
controlant-les els de l'Opus,
i nosaltres, mentrestant,
ballant al so d'aquests dropos.

Si les caixes se’ns fusionen,
la rajola hem d’aixecar
Pels interessos que ens donen
ja se’n poden ‘nar a cagar.

Llucifer: Diablot, 'stigues content
i controla aquesta histèria,
que ara el nou finançament
ens traurà de la misèria!

Botera: Els qui ajuden constructors
i banquers amb poca traça
que vagin tocant el dos:
no beuran d’aquesta tassa.

Diable 3r: M'han convidat a una festa
que és enveja del dimoni,
que a mi m'agrada la gresca
si la munta en Berlusconi.

Si somnieu una orgia,
què foteu a Sabadell?
Engreixeu bé la bugia,
i ens trobarem al vaixell!

Llucifer, ja estic frisant
per ser a Cal Cavallieri,
que jo ja m'hi veig cardant
enmig d'aquell putiferi.

Una cosa em capfica:
és trobar-me algun pepero,
que no casen cap marica,
però te la fot pel trassero!

En públic, són puritans,
però la dreta ja he ‘clitxat’:
Mentre no surti als mitjans
s'hi val tot, però d’amagat!

Llucifer: Diablet, vas molt calent...
com tots els d'aquesta plaça,
aquí podríem anar fent
fotent mà a alguna bagassa.

Botera: Jo practico l’amor lliure,
i se'm fot amb qui forniquis,
mentre els altres deixis viure
i aquest vi, no me'l critiquis!

Diable 4t: Vés al tanto, Llucifer
i amaga les carretilles,
que a Europa han fet un paper
on diu que massa perilles.

Segons la legislació,
no podrem fer correfocs,
i ens volen donar lliçó,
com si fóssim uns badocs.

Són cinc segles de cultura
que ara es passen pels collons;
que no tenim tanta altura
com les altres tradicions.

Als polítics espanyols,
aquest tema se'ls enfot
no els toqueu els picarols
que això no els dóna ni un vot.

I l'estómac se'm regira
amb els líders catalans:
tot el cos se m'omple d'ira
veient-los plegats de mans.

Llucifer: Arriben les eleccions
i ara volen que els votem.
Una traca als collons!
és això el que els donarem!

Botera: D'aquest got mai no veurà
qui no lluiti per la terra,
ni qui ho fa des del sofà,
per més que sigui d'esquerra!

Diable 5è: Passejant per la ciutat
m’he trobat un vell vapor
que està tot esparracat:
no s’hi pot ni fer l’amor.

I és que aquest ajuntament
no vol pas coses tan velles;
no hi tenen cap mirament:
hi perdrem bous i esquelles.

Si en Turull alcés el cap
per veure el seu patrimoni, 
tornaria al forat 
per pactar amb el dimoni.

L’Ikea tenen en ment,
i si cal, fan de manobres;
diu que hi vindrà molta gent:
és un bon consol p'els pobres.

Doncs, ja ho veus gran Llucifer,
el "progrés" és el que mola,
si no tens pas res a fer
entretén-te amb la titola.

Llucifer: El gran Bustos té un deliri:
l’enderroc és fixació;
que baixi aquí i miri
com cremem el seu balcó.
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Botera: Aquest vi no és per sapastres
ni maldestres inconscients
més que canvis, són desastres
els plans de renovament.

Diable 6è: Llucifer, sóc regidor
i porto la cultureta,
per lluir a l'aparador
fent contenta la tieta.

Sempre tinc bones paraules,
sempre podreu parlar amb mi,
però és tot joc de poques taules
i escultures per lluir.

Però si voleu fer fogueres
o engegar algun correfoc
sortirè per peteneres:
A Sabadell no hi ha lloc!

Anem curts de pressupost
i fa poc que hem fet la plaça,
més val que fem un repòs
i a més, pels collons no em passa!

Els veïns no ajuden gens
(sota casa tot molesta)
sols d'ensumar els instruments
foten enlaire la festa!

Llucifer: De veïnatge comprensiu
sembla que ja no ens en queda
i el polític amb l’ull viu
imposa el toc de queda

Botera: Si ets polític amb disfressa
o un veí malhumorat,
beu-te el vi amb avidesa,
que l’he tret d’aquest forat!

Diable 7è: Els sociates van cofois,
i diuen que és optimisme...
Ja m'estan tocant els ous
amb tot aquest sectarisme.

Tenim algú al balcó
que no para a Sabadell,
a Barna hi té un escó:
creu que només hi són ells.

Però haurien de saber
que hi ha d'altres opinions
per organitzar-ho bé
cal parar més atenció!

Sabadell ara perdrà
l'Olímpia, zona esportiva,
que tan sols hi podrà entrar
la màfia federativa.

Fotos d'inauguracions:
l'alcalde, sempre al mig;
i de nostres opinions
passa sempre, el molt podrit!

Tornaran eleccions
i voldran tenir molts vots
I jo us dic que els meus collons
no me'ls tallaran, no et fot!

Llucifer: Mentre tanta gent de bé
només miri Telecinco,
podran dir PSOE i PP:
por ahí yo te la hinco!

Botera: Vine, vine, diablet,
vine i mama de la bóta,
que aquests dos són igualet,
i donar-los vi, no em rota!

Diable 8è: Ho haveu vist, a Sabadell?!
Ziga-zaga, ziga-zaga!
Anem tots prou de gairell:
de forats n’hi ha una plaga!

Baixant des de cal Ventura,
el passeig trobo tallat,
sort que duia un gos d’atura
i al moment m’ha encarrilat

Llucifer, aquest manaire
sí que ha fet un bon triplet:
a la lliga cimentaire
és el rei del partidet!

És un crack de fer forats,
com veieu a plaça Espanya,
una màquina ha portat,
tot el dia li fot canya.

En Zapatero, com l'Etoo,
ens fot gols des de la banda
i en Montilla al vestidor
es passeja amb el tanga!.

Llucifer: I la gent que ara col·loca,
d’aquí poc, cap a l’atur!
Amb el calaix tot fet coca,
hipotequen el futur.

Botera: Un glop de ciment armat
donaria als llumeneres
que aquí ens han portat
fotent-nos molt pels darreres!

Diable 9è: Llucifer, em trec el barret,
i faig una reverència,
que ja no és a aquest indret
qui hi tenia més presència!
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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:

Recopilació dels versots escenificats
a Sabadell els primers 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.balldediablesdesabadell.cat

Prou el vàrem criticar,
i ell, encara ens defensava:
la llibertat d'expressar
no té límits, ni té trava...

Per això vull dir ben clar
què diu gent de tota classe:
cal un gest del tot humà,
dedicant-li una gran plaça.

Des d'aquí, tot fent memòria,
Diables de Sabadell,
fem justícia a la història,
i pensem només en ell.

I que en Toni, el Farrés,
l'alcalde per excel·lència,
resti ja per sempre més
en algun lloc en presència!

Llucifer: Diablet, això no enganya,
ja ho han dit alguns papers:
que la plaça ara d'Espanya
 sigui Plaça d'en Farrés!

Botera: Faig un brindis pel gran Toni,
i el faig amb el millor vi,
i qui vulgui que li'n doni,
que s'acosti per aquí!

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!

Sant Miquel: Pestilents malvats diables,
comporteu-vos tal com cal,
prepareu-vos, miserables,
per (a) la gran lluita final.
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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!


