
Borró:	 Bona nit bons ciutadans,	
i els que són aquí al balcó,	
després d’un any de descans	
hem tornat per fer el corcó.			

Fa trenta anys que fem versots	
i la cosa no s’atura,	
que la crisi dels pebrots	
no acabarà amb la cultura.		

Gegants, castellers, diables,	
dracs, dansaires, bastoners,	
de la festa indispensables,	
i això no es paga amb diners.	

Com que no ens paga ningú	
podem parlar sense embuts,	
que us agradi no és segur,	
però almenys no estem venuts.	

No parlarem de Rasquera,	
ni de l’IVA o l’Al-Assad,	
tantes coses fan caguera,	
però a tot no hi hem arribat.		

I a més sense el Guardiola	
no sé pas què ens quedarà!	
Feu servir molt la titola	
que això no síha de pagar!

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:	 Una vegada hi havia	

un elefant de Bostwana	
que va trobar-se un bon dia	
un reiet amb la fulana.	

Mentre la reina era a Atenes,	
el rei que ja està feixuc	
al llit eixuga les penes,	
salta i es trenca el maluc.	

I seu el gendre, el pobre home,	
no arribava a acabar el mes	
i amb una entitat de broma	
va haver de robar calés.

	D’altra banda un nebot seu	
no es volia quedar enrere	
i es va fotre un tret al peu	
quan anava de cacera.	

Lo siento, me he equivocado, 	
no volverá a ocurrir.

Llucifer:	 Ja n’estic fins els collons	
d'aguantar aquesta nissaga.	
Fotem fora ja els Borbons,	
que qui la fa, no la paga.

Boter:	 Ens cal ser un país lliure	
sense cap més rei malvat,	
beu d’aquí si bé vols viure	
i aquest conte síha acabat.

Diable 2n:	 Llucifer, Espanya s’enfonsa	
entre tanta peripècia.	
Au, vinga estira i arronsa,	
que aviat semblarà Grècia.	

Prima de risc, recessió,	
eurobons, pressió als mercats,	
crisi global, quina por!	
I és que estem ben putejats!	

 Merkel, d’aixó no entenc res	
i crec que el Rajoy tampoc,	
que el pobre no sap anglès	
i d’economia poc.		

Els bancs amb les arques buides,	
n’hi ha que s’ho han embutxacat,	
i ara, aquí, si et descuides,	
es veu que ens cal un rescat.

Llucifer:	 Diablet, no el pots pas dir	
aquest mot, que no ho entens?	
A Espanya tot es fa així,	
ens cal ser ja independents!

Boter:	 D’aquest vi no n’han de veure	
ni el De Guindos ni el Rajoy,	
que és aigua, ens faran creure,	
i se’l fotran ells, recoi!

 
Diable 3r:	 Llucifer, oh gran senyor!	

T’ha sortit la competència,	
un forat de perversió	
i del vici referència.	

 L’Eurovegas obre el flux	
que per sort (a)nirà creixent	
de prostitutes de luxe	
que farà feliç la gent.	

O sinó ho maquillarem	
perquè sembli més simpàtic,	
la Caixa hi farà un harem	
i al costat un parc temàtic.

	Les butxaques escurades	
portaran llocs de treball,	
ja sigui fotent mamades	
o venent coca al detall.

Llucifer:	 Diable, en aquest país	
mano jo i ja està tot dit!	
Vull sencer tot el pastís	
i aquesta merda a Madrid!

Boter:	 Si se’l queden els d’allà	
no hi fotrem pas cullerada,	
ni a la cuina l’Adrià	
ni jo amb la bóta penjada.

Diable 4t:	 Llucifer, quin mal de ventre	
quan penso en (a)nar a treballar,	
si m’adjudiquen un centre.	
No sé quan em tocarà!	

Sóc una pobra interina,	
ni els patis no em pagaran!	
El govern em discrimina	
tal com m’està putejant.	

Qui em prepararà el temari?	
Qui anirà a les reunions?	
No entren dins el meu salari,	
hores extres ni excursions!	

El model educatiu	
se n’està anant a cagar,	
entre el PP i els de CIU,	
i, a sobre, en castellà.	

Llucifer:	 I trenta alumnes per aula,	
pobres mestres, quin estrès!	
Set nens i nenes per taula,	
dels hospitals no et dic res.

Boter:	 A classe érem una pila	
i no ens ha anat malament,	
els tontos a última fila	
i un mana a l’Ajuntament.

 
Diable 5è:	 Ciutadans, vull fer una crida,	

Goldman Sachs, quin assassí!	
Jutgem-lo per genocida,	
que no torni a delinquir!	

Especula amb el menjar	
i el malparit s’ha fet d’or,	
i ja no es poden comptar	
els que a costa seva han mort.	

Lehman Brothers va esclatar,	
però hi va haver un tipus sinistre	
que va tocar el dos d’allà	
i ens l’han fotut de ministre.	

I el Rato passa l’estona	
a la seva gran mansió	
amb Bankia no ens ensarrona,	
el volem a la presó!1 2 3 4



Llucifer:	 No t’enganyis, diablot,	
que no sigui sol que hi vagi,	
sinó amb tots els del complot,	
que aquí hi ha hagut molt contagi.

Boter:	 Porcs, fills de puta, podrits,	
desgraciats i destralers,	
imbècils i malparits,	
així són aquests banquers.

Diable 6è:	 Llucifer, una gavina	
sobrevola amenaçant	
la llibertat de qui opina	
del seu parer discrepant.	

O és que són uns ignorants,	
o és que van amb mala fe:	
a perseguir els catalans	
al seu partit fan el ple.	

Van començar per València,	
negant que fos catalè,	
contra el que diu la ciència,	
com tothom pot comprovar.	

Contra el que no és castellà	
l'atac constant no s’atura:	
a Mallorca un tal Bauzà	
del seu gran odi no cura.	

I després, a l’Aragó,	
s'inventen un idioma,	
contra el seny i la raó,	
tot i que soni de broma.	

I ara ens ataquen l’escola:	
funcionava massa bé,	
no els convé que pensi sola	
la gent simple del carrer.

Llucifer:	 Diablet, fa tres-cents anys	
que allà baix, terres d’Espanya,	
esmercen els seus afanys	
a veure qui és que ens escanya.

Boter:	 Per als aprenents de Hitler	
no hi haurà ni un minso got,	
que me l’empudegarien	
i em fotrien dins del sot!

Diable 7è:	 Llucifer, ja s’ha acabat	
ser cornuts i pagar el beure,	
poc a poc aquest estat	
xucla tot el que ens pot treure.	

Paguem per tot i molt més,	
sobretot per fer viatges,	
i a Andalusia al revés,	
no coneixen els peatges.

	I ara un euro per recepta,	
però tot se’n va Ebre enllà,	
ja n’hi ha prou de fer l’inepte,	
cal un estat català!	

L’Assemblea Nacional	
treballa amb insistència	
per un objectiu final:	
assolir la independència.	

I també us vull fer memòria	
d'anar tots a la Diada,	
que aquest any podem fer història,	
aneu traient l’Estelada!	

Llucifer:	 Referèndum imminent,	
de moment som majoria,	
amb la roja ells ja van fent	
i nosaltres (a)nem fent via.

Boter:	 Catalans i forasters,	
brindem tots amb el meu vi,	
que ens fotran també els calés,	
però no sortiran d’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.	
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.

	Que ens disculpi el senyor batlle,	
que aquest any no hem parlat d’ell,	
tot i que és qui sempre espatlla	
la ciutat de Sabadell.	

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!
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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

@BallDiablesSBD


