
Borró:	 Bona nit conciutadans, 	
tan si direu sí com no 	
tots els que sereu votants 	
us saludo, sí senyor.	

Però als que ens volen impedir 	
exercir la democràcia 	
no hi teniu cabuda aquí, 	
no ens foteu ni puta gràcia.	

Miro enrere a aquest balcó 	
i res no ha canviat pas gaire: 	
el Bustos té un successor 	
que fa la mateixa flaire.	

El Manel no ens feia cas 	
a veure si el Sánchez ara 	
surt al balcó a treure el nas 	
i no ens posa mala cara.	

Pel partit allà on ell resa	
no hi tenim cap afalac, 	
corrupció és un mal que hi pesa 	
i està ple de dats pel sac.	

Un “bocata” he preparat 	
i és que el “trullo” està a la vista, 	
el xoriço és adequat 	
per l’estómac socialista?	

Sabadell té bona gent, 	
no mereix tanta agonia, 	
un govern que no l’entén, 	
si el que vol és poesia!

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, m'han desnonat 	

uns quants lladres amb corbata,	
i els estalvis m'han xuclat: 	
sóc més pobre que una rata!	

Vaig quedar amb un pam de nas 	
amb uns papers que em van vendre: 	
tot de cop, al meu cabàs 	
no hi havia més que cendra!
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Els meus diners han volat 	
a engreixar els sous d'uns xoriços, 	
de corruptes que hem votat, 	
i de monarques castissos...	

Per això estic indignat, 	
i ningú no ens dóna ajuda; 	
em sento del tot burlat 	
per tots aquests fills de Buda!	

Ja ho deia en Pi de la Serra, 	
un gran cantant del redol: 	
si els fills de puta volessin, 	
no veuríem mai el sol!

Llucifer:	 Diablet, ets un il·lús 	
que no ho veus, què és el que crema? 	
Qui no ho vegi, és un pallús: 	
el que falla és el sistema...

Boter:	 Diablet, beu d'aquest got, 	
i oblida tanta desgràcia,	
que entre tots fotrem al sot 	
tota aquella aristocràcia!

Diable 2n:	 Llucifer, l’Espanya rància 	
ens vol digerir del tot	
amb la terrible arrogància 	
de treure’ns el dret de vot.	

Un ministre amb poca vista 	
ens vol espanyolitzar. 	
És una broma feixista 	
o és tonto del cagar?	

La reforma educativa 	
no serveix per millorar, 	
és com una lavativa 	
per qui parla català.	

A veure ara amb què s’esplaia 	
aquest boig descontrolat, 	
potser fer de la Soraya 	
la Verge de Montserrat?	

Per (a)nar a classes d’espanyol 	
m'he folrat una carpeta 	
de peperos cara al sol 	
i amb el Wert fumant-se un peta.

Llucifer:	 Diablet, no facis cas 	
d'aquests vòmits falangistes,	
català ets i seràs 	
mal els pesi a aquests racistes.

Boter:	 Voldran que el vi espanyol 	
remulli les nostres farres,	
però aquesta bóta no vol 	
vi de cap d’aquests bandarres.

Diable 3r:	 La consulta ha encès 	
l’alarma d'un PP en regressió	
que esgrimeix la seva arma: 	
la Santa Constitució.	

El Bárcenas té unes notes 	
que ha embolicat per regal, 	
hi va dibuixar en pilotes 	
la Mato i la Cospedal.

	

Tants viatges a Suïssa, 	
tants sobres de sotamà,	
i diuen que van a missa, 	
tanta merda fa cagar!	

El PP està dividit 	
entre fatxes i molt fatxes, 	
al Rajoy li han fet el llit 	
i tothom li ha vist les natges.	

Surt l’Aznar de la nevera 	
tot vestit de cabaret 	
i se li alça la bandera 	
a més d’un espanyolet.	
(Fin de la cita)

Llucifer:	 Rajoy, Gallardón, Soraya, 	
Aguirre i la Cospedal, 	
era més llesta la iaia 	
d’un clan del neandertal.

Boter:	 Ja tinc el vi preparat 	
pel Rajoy a la taverna, 	
però potser s’haurà picat 	
quan surti de la caverna.

Diable 4t:	 Llucifer, ara resulta 	
que tenim gent infiltrada 	
per saber si la consulta 	
la tenim ben preparada.	

“L’Alícia i el florero, 	
confidències d’un migdia”, 	
sembla el títol d’un bolero 	
d’una “cutre” fent d’espia.	

Mentre la Vicky ens confia 	
com folla el fill del Pujol, 	
un ex-agent de la CIA 	
puteja Occident tot sol.	

I la Merkel ja no brama, 	
fa cas als Estats Units, 	
tot i que sap que l’Obama 	
d’amagat li mira els pits.	

Un paper tinc ben ocult 	
que explica secrets terribles, 	
el guardo al forat del cul 	
ben cosit amb imperdibles.

Llucifer:	 La compra i venda de dades 	
és un negoci segur	
no et gravis fent marranades 	
que et fotran el teu disc dur.

Boter:	 Tinc un vi de molt renom 	
que en diuen “método tres”, 	
ja en deu (ha)ver begut tothom, 	
fins els de la CUP n’han pres!

Diable 5è:	 Llucifer, la independència 	
sembla que s’està acostant, 	
però, collons, quina paciència 	
que hem de tenir amb el Duran!



	

Ja sabem del peu que calça 	
quan parla de la consulta, 	
no la vol i la veu alça 	
per servir la dreta oculta.	

La política espanyola 	
és la nòvia del Duran 	
aixecant-li la titola 	
per un ministeri gran.	

I el convergent ben callat 	
li aguanta totes les dèries 	
amb el cul ben apretat, 	
que no surtin les misèries.	

Sembla que es vagi allunyant 	
Ítaca cada vegada 	
que a aquesta calba llampant 	
algú li fa una llepada.

Llucifer:	 La Ramoneta enterrada, 	
però la puta la té al llit 	
i li fa una repassada 	
cada cop que va a Madrid.

Boter: 	 Com que sé que ets sibarita 	
he (a)nat buscant pels racons	
vi de la millor collita: 	
especial “Torrecollons.”

Diable 6è:	 Sabadell té ara dos reptes, 	
la consulta el més potent, 	
l’altre és netejar d’ineptes 	
tot aquest ajuntament.	

Ja tenim el cas Mercuri 	
per fardar de corrupció 	
ben tramat perquè hi figuri 	
el gran capo estafador.	

Molts sobres de sotamà, 	
també tràfic d’influències, 	
els la podies mamar 	
i gaudir de preferències.	

El Bustos, que era un farsant, 	
ara fa de regidor, 	
així pot seguir cobrant 	
sou de la diputació.	

Que hipòcrites, tu ho saps, 	
els d’aquest ajuntament, 	
fan veure que tallen caps, 	
però ens l’endinyen igualment.

Llucifer:	 Diablet cal fotre fora 	
el Bustos i els seus amics, 	
vinga, collons, que ja és hora 	
de desfer-nos de cacics.

Boter:	 Com que la mediocritat 	
és el que aquí dins destaca 	
els convido a un vi barat, 	
què us semblen pixums de vaca?

Diable 7è:	 Llucifer, jo ja no sé 	
si vull la consulta o no 	
de tant sentir el PSC 	
i els seus canvis d’opinió.	

Però hi ha un cowboy solitari 	
que sempre està disposat 	
a ensenyar en un calendari 	
el seu penis federat.	

Té un gran olfacte polític 	
que excita a tot català, 	
federalista acrític, 	
però ningú no sap on va.	

I l’Alfredo amb un fuet 	
el pega i el fa callar, 	
li pessiga el mugronet 	
si li parla en català.	

Té una imatge distingida 	
com la cara d’un llobarro, 	
l’actitud és molt fingida 	
i el seu nom rima amb cagarro.

Llucifer:	 Això del federalisme	
és talment un somni eròtic 	
com un sadomasoquisme 	
que és d’allò més estrambòtic.

Boter:	 No tinc tan vi preparat 	
per mantenir la utopia 	
d’aquest tio tan flipat 	
que va fumat de maria.

 
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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Can Tonada, Viena, L’andana, Granja Urpí, 
La Tasca, Urbasa, Gelateria Italiana Olivier.

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

+ Info: www.balldediablesdesabadell.cat

@BallDiablesSBD
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