
Borró:	 Sabadell molt bona nit,  	
també als nous que hi ha al balcó. 	
Fareu un govern lluït, 	
net, i sense corrupció?  	

La pregunta no és debades, 	
ja que estem acostumats 	
a mentides descarades 	
de partits ben valorats.  	

Esperem no us  adormiu, 	
us donem un any de gràcia, 	
des d'avui tindrem l'ull viu,  	
no us fallés pas l'eficàcia. 	 	

Sociates ben pagats, 	
la vergonya de l’esquerra, 	
 la ciutat ens han deixat 	
feta una bona desferra. 	 	

I el passeig, tant adient, 	
dissenyat amb els collons, 	
que sembla, amb tant ciment, 	
una pista d'avions. 	 	

Va pels dos Juli i Maties, 	
ara toca anar endavant, 	
però us diem sense manies 	
que us estarem vigilant.

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, quin consistori,	

fragmentat com mai diries!	
Ben bé que sembla un desori	
o un joliu galimaties.		

Patacada sideral	
del llepaculs del bustisme.	
Sabadell crida el final	
del malson del socialisme.
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S'han mobilitzat les bases	
i això, a alguns, no els convé.	
Coces, les donen els ases,	
però aquí ho fan els del PP.		

I els de CIU, quin paperot	
quan van votar el Rossinyol.	
S'ha de ser un estaquirot	
per fer-se la palla sol.		

Anaven a fer un bon clau	
Podemos i els del Berlanga	
i quan s'han vist a Palau	
el membre se’ls arremanga.

Llucifer:	 Diablet no em fan cap nosa	
aquestes i d’altres queixes	
si al final un jutge posa	
el clan Bustos entre reixes.

Boter:	 Brindem amb el got ben alt	
amb un vi de qualitat	
per celebrar el funeral	
dels qui ens han sodomitzat.

Diable 2n:	 Els d’Unió i Convergència	
han signat el seu divorci,	
amor de conveniència	
producte del seu consorci.		

En Duran ja no notava	
endurir-se-li les natges	
quan el Mas se li acostava	
melindrós i amb posat catxes.		

El procés ha fet que fos	
impossible, el seu pacte,	
estaven com gat i gos	
cada cop que feien “l’acte.”		

Amb un cop ferm però suavet	
del membre del president,	
el govern ha quedat net	
de cap d’Unió divergent.	

Trist, sol i mirant-se el pito	
que el Mas no segueix xuclant,	
al Palace fa un xiringuito:	
“cinquanta ombres” d'en Duran.

Llucifer:	 Duran, en tu rau la prova	
com de fals pot ser un govern.	
Molt bon vent i barca nova,	
que et podreixis a l'infern!	

Boter:	 T'esperem amb alegria	
i farem amb il·lusió,	
una bóta de sangria	
amb el teu cap de meló.

Diable 3r:	 Llucifer, seguim en falles	
i el caloret esborrona,	
de tants regidors i batlles	
cremats i sense poltrona.

	

Bauzá, Albiol, acabats,	
Fabra i la Rita borratxa,	
són els Dalton disfressats	
en la seva versió fatxa.		

Amb sa veu celestial	
la Barberà es va inventar	
aquell tret diferencial	
propi del valencià.		

Sembla com jugar als vaixells	
cada cop que hi ha eleccions, 	
veient com s'enfonsen ells	
se m'ericen els mugrons.	

A tots quatre volem veure	
enlairats a Castelló,	
i per mai més poder seure	
enculats amb reactor.

Llucifer:	 (A)questa colla de cabrons	
no els vull al meu consistori,	
si em toquen molt els collons	
els fotré un supositori.

Boter:	 Mallorquins, valencians	
encara estan de ressaca,	
i també un xic expectants,	
vejam si tomba l'estaca.

Diable 4rt:	 Llucifer, ningú no entén	
com s'arriba a fer certs pactes	
brodats per l'Ajuntament	
en forma de grans contractes.		

Com Smatsa, que es va endur	
un contracte bestial,	
molt més llarg que el penis dur	
de l'actor Nacho Vidal.		

Oh! Contenidor elegant	
per reciclar amb gran fal·lera,	
si no t'entra per davant	
li has de fotre pel darrera.		

Em recorda al Quim Carné,	
sense cap mala consciència,	
que pel darrera, també,	
va oferir-se a Convergència.		

Ben mirat, hi ha massa frau	
i aquí ningú es mama el dit.	
Fins i tot l'Ada Colau	
ha enxufat el seu marit.

Llucifer:	 Quanta merda acumulada	
pot sortir d'obrir calaixos,	
més feina que una llepada	
per rentar-se els propis baixos.

Boter:	 Un tracte tinc entre mans	
per servir el vi de missa	
a bisbes i capellans,	
tots ells de moral postissa.



Diable 5è;	 Llucifer, quina agonia	
amb les putes monges soltes,	
no és que els tingui mania,	
però és que sembla Carnestoltes.		

Va quedar estupefacta	
pel ciri descomunal	
de l’Iglesias fent el pacte,	
però va dir “No! No!” al final.		

A l'Herrera li fa enveja	
l'orgia celestial,	
pren el ciri i li sacseja	
amb un desfici animal.		

Quin pacte més indigest,	
Podemos i Iniciativa.	
Per pair aquest mal gest	
m’haig de fer una lavativa.	

Catalunya sí que es pot... 	
quedar enrere altra vegada,	
quan la Camats mostra escot	
ben ardent i espitregada.

Llucifer:	 Posseïts pels de Podem	
són l’esperança unionista.	
Més val que no els escoltem	
i truquem a un exorcista.

Boter:	 Barrejar licors dolents	
fa ressaques consagrades,	
sobre els pactes indecents	
brollaran les vomitades.

Diable 6è:	 Llucifer, tenim mordassa,	
sembla que és l’únic remei	
per quan ens queixem en massa	
fent orgies tipus Grey.		

En Fernández Díaz xala	
vestit de cuir i empalmat,	
repartint cops de cigala	
a tots els que s'han queixat.		

Si fugint dels seus garrots	
pares tant sols un moment,	
prop del Parlament no pots,	
el càstig serà indecent.		

La multa serà un espoli	
si se t'acut com a pla	
fer-te una selfie amb un poli	
quan et vingui a carregar.		

Si el Ciscu surt de la tomba	
veurà amb amor paternal	
com els néts s'ho passen bomba	
reprimint el personal.

Llucifer:	 Si pensa que callarem	
amb tota aquesta mordassa,	
no ho direm, però ho pensarem:	
fill bastard d’una bagassa.

Boter:	 Eixa puta llei mordassa	
a mi no m'agrada gens.	
Pel Díaz he omplert la tassa	
de pixats de gos calents.

Diable 7è:	 Llucifer, escolta el que et dic,	
que no és pas cosa de riure,	
a votar estic decidit	
a qui em digui que em fa lliure.		

Les properes eleccions	
han de refer les muralles	
que tombaren els borbons	
escombrant-nos com deixalles.		

Catalunya està ofegada	
sota el jou dels espanyols.	
Alcem la falç amagada,	
si anem junts, no estarem sols.		

El to èpic que m’inspira,	
amb en Llach fent notes tristes,	
m’ha de marcar el punt de mira	
per triar entre dues llistes.		

Tres-cents anys esclavitzats	
i fent-nos passar pel tub!	
Valen, sols, dos candidats,	
Junts pel sí o els de la CUP.

Llucifer:	 Ja n’estic fins els collons	
i no em queda més paciència:	
ja prou manifestacions!	
Ara toca independència!

Boter:	 Tenint el cor a la mà,	
i amb sentiments tragicòmics,	
vull brindar per acabar	
(els) últims versots autonòmics.

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.	

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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L’Andana,  Bar Catalunya,  Granja Urpí, Gelateria 
Italiana Olivier,  La Tasca,  Xurreria la Floresta, 

Urbassa.

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

@BallDiablesSBD
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NOVA WEB... VISITEU-LA!!
www.balldediablesdesabadell.cat


