
L’estadi està en obres,
la gespa s’ha de canviar 
grades per cabre-hi de sobres
porteries renovar.

Tornaran els millors temps
Els embussos d’aparcar
Els crits i aplaudiments
Vinga! Molts gols a marcar!

Potser ens vindrà el Messi
al Barça no vol jugar
més val que ben poc s’ho pensi
perquè no el podem llogar.

L’Espanyol sí que veurem
Pobrets, ells que han baixat
I el Girona animarem
A segona s’han quedat.

Llucifer: A la tele ho veurem
Amb el virus maleït
Sense públic jugarem
I a les onze al llit.

Boter: Vine_aquí, beu i oblida
Aquest estiu avorrit
amb les platges totes buides
pel turisme prohibit.

Diable 6è: Ni teatre ni concerts,
Ni festes ni reunions,
Els bars que estan mig oberts.
Només queden botellons.

Si la policia ve
I no portes mascareta
Et multen, és pel teu bé
I la plaça queda neta.

M’encanten les mascaretes
Pots ‘nar sense depilar
I amb les ulleres netes
Només has de respirar.

I aquesta temporada
Com s’ho faran a l’escola
Amb la boca ben tapada
per fer classes ‘xo no mola.

Ai, heu vist quins modelets?
blanques, negres o brillants
de gat, gos o d’esquelet
algunes són molt flipants.

Llucifer: Res de petons o abraçades
Cops de colze com a molt,
Quina merda de trobades
Però_així_està tot resolt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Boter: Diablet vine amb mi
Tinc un cava escumós
Que si et vols divertir
Ens el beurem entre_els dos.

Diable 7è: Us vull parlar del racisme
Que aquests dies ‘nem veient
Matar negres és sadisme
I_en Trump ho va permetent.

Però com pot la policia
Matar gent pel seu color?
És de molta covardia
Els hi tenen molta por.

També racisme proper
els temporers a ponent
vivint, dormint al carrer
llogats pel terratinent.

I els que moren dins el mar
no es poden ni comptar!
la fam no els pot frenar,
això ja s’ha d’acabar!

No ens cal tancar fronteres
els virus passen igual,
cal buscar altres maneres
que no facin tant de mal.

Boter: Aquí tinc un vinet negre
que_és collita Penedès
et farà estar alegre,
de correfoc res de res.

Llucifer: Els diables volem foc!
Aquest any no ha pogut ser
Esperem que d’aquí a poc
Ho podrem tornar a fer.

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 guany arà,
 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 No Festa Major!
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Borró: Ciutadans d'aquesta vila
se us saluda com cada any,
no podem pas fer barrila
per un virus capsigrany.

És que aquest puto covid
ens ha fet ben bé la guitza:
el poder tot a Madrid,
que és qui sempre ens sodomitza.

Han sigut uns mesos durs
que hem passat com s'ha pogut,
però els manaires immadurs
no han fet pas els què és degut.

Fart de veus manipulades
he trempat de veure aquí
tantes llengües esmolades
carregades de verí.

Parleu clar companys diables
no us deixeu res als sarrons,
no cal ser gaire afables
i toqueu força els collons

Avui hem vingut valents
sense foc, però amb bons tabals
per cridar als quatre vents
els versots tradicionals.

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 que fan fressa,
 grosses com les d’un colós:
 són com les de la batllessa,
 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 1er: Llucifer, quin any portem!

De cop i volta tancats
Sembla que no recordem
Els tres mesos confinats.

El puto Covid dinou
Ens ho ha trasbalsat tot
L’antídot, com un bon sou 
No_el té ni_el millor bruixot.

Recordem els que no_hi són
Amb això no farem broma
Ha sigut un greu malson
Pitjor que un carcinoma.

Molts estaven trastornats
Comprant pel wàter paper
Els súpers eren saquejats
Omplint fins dalt el traster.

Mare meva, quines cues
Per una barra de pa
Una hora, potser dues 
I sense ni protestar.

Llucifer: Sense gos per passejar
I la nòvia a Terrassa
Vaig haver de magrejar
Una veïna ben grassa.

Boter: Diablet, vine i beu
Aquí no_hi trobaràs cua
És un vinet de conreu
I quan puguis evacua.

Diable 2n: Sabeu el que em fa més ràbia?
Que a Madrid per manar
I per no_acabar_a la gàbia
No_ens deixaven confinar.

Els militars amb medalles
Ho volien controlar
Què guerres ni què batalles
Ni_els morts sabien comptar.

La unidad presidencial
Era un gran paripé
Així el govern provincial 
No_hi tenia res a fer

No calien mascaretes
Perquè no en teníem cap
Només tenir les mans netes
I els guants, potser, qui sap!

Avions perduts, robats
Material que mai arriba
Els hospitals ofegats
Però la gent aplaudia.

Llucifer:  Les multes que van posar
Creieu que les pagaran?
En Rajoy va passejar
I pagar? No ho faran!

Boter:  Un brindis pels sanitaris
Que s’hi han deixat la pell
Que els paguin uns bons salaris
I s’acabi el desgavell.

Diable 3er:  Llucifer, tant temps tancats,
arreu han florit atletes
en horaris controlats,
fotimers de bicicletes.

Una rambla era el Ripoll,
els parcs, tot un formiguer;
però amb la calor, menys soroll:
sembla no haver-hi merder.

No han parat pas els judicis:
Trapero, Borràs i Torra,
rapers i joves propicis
a anar rebent cops de porra.

A Podemos investiguen,
no els hi volen, al govern,
a l'Iglesias, el fustiguen
a les portes de l'Avern.

Les clavegueres no paren,
però ara, que els toca a ells,
ben indignats es declaren...
Que ignorants, els passarells!

Llucifer: Serà_una tardor calenta
Potser hi_haurà eleccions
Si la gent no escarmenta
No ens queden més opcions.

Boter: I si no saps què votar
et convido amb absenta
T’ajudarà a triar
L’opció que és menys dolenta.

Diable 4rt:  Què me’n dieu del Borbó?
Amb la cua entre cames
Ha canviat de direcció
Per l’afició a les dames.

N’ha tingut a unes quantes,
La Sofía_era un “florero”
Ella amb les banyes llargues
I ell fent-se el torero.

Corinna volia regnar
Però en comptes de corona
Molts milions li va donar
i sap el que l’acollona.

Demanava comissions
Fent negocis bruts amb tot
Adquiria les accions
Sense baixar del seu iot.

A Suïssa_el volen jutjar
Per evasió d’impostos
No ho aconseguiran pas
Aquells diners eren nostros.

Llucifer: Tenim una monarquia 
Que ens costa molts calers,
Jo ja els engegaria
I que no tornin mai més!

Boter: Volem ser una república!
Ja n’hi ha prou de Borbons!
Si en Felip no abdica
És perquè no té collons!

Diable 5è: Després de molt treballar
Sabadell, enhorabona!
Us volem felicitar
sou un equip de segona.



L’estadi està en obres,
la gespa s’ha de canviar 
grades per cabre-hi de sobres
porteries renovar.

Tornaran els millors temps
Els embussos d’aparcar
Els crits i aplaudiments
Vinga! Molts gols a marcar!

Potser ens vindrà el Messi
al Barça no vol jugar
més val que ben poc s’ho pensi
perquè no el podem llogar.

L’Espanyol sí que veurem
Pobrets, ells que han baixat
I el Girona animarem
A segona s’han quedat.

Llucifer: A la tele ho veurem
Amb el virus maleït
Sense públic jugarem
I a les onze al llit.

Boter: Vine_aquí, beu i oblida
Aquest estiu avorrit
amb les platges totes buides
pel turisme prohibit.

Diable 6è: Ni teatre ni concerts,
Ni festes ni reunions,
Els bars que estan mig oberts.
Només queden botellons.

Si la policia ve
I no portes mascareta
Et multen, és pel teu bé
I la plaça queda neta.

M’encanten les mascaretes
Pots ‘nar sense depilar
I amb les ulleres netes
Només has de respirar.

I aquesta temporada
Com s’ho faran a l’escola
Amb la boca ben tapada
per fer classes ‘xo no mola.

Ai, heu vist quins modelets?
blanques, negres o brillants
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Cops de colze com a molt,
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Boter: Diablet vine amb mi
Tinc un cava escumós
Que si et vols divertir
Ens el beurem entre_els dos.

Diable 7è: Us vull parlar del racisme
Que aquests dies ‘nem veient
Matar negres és sadisme
I_en Trump ho va permetent.

Però com pot la policia
Matar gent pel seu color?
És de molta covardia
Els hi tenen molta por.

També racisme proper
els temporers a ponent
vivint, dormint al carrer
llogats pel terratinent.

I els que moren dins el mar
no es poden ni comptar!
la fam no els pot frenar,
això ja s’ha d’acabar!

No ens cal tancar fronteres
els virus passen igual,
cal buscar altres maneres
que no facin tant de mal.

Boter: Aquí tinc un vinet negre
que_és collita Penedès
et farà estar alegre,
de correfoc res de res.

Llucifer: Els diables volem foc!
Aquest any no ha pogut ser
Esperem que d’aquí a poc
Ho podrem tornar a fer.

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 guany arà,
 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 No Festa Major!
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Borró: Ciutadans d'aquesta vila
se us saluda com cada any,
no podem pas fer barrila
per un virus capsigrany.

És que aquest puto covid
ens ha fet ben bé la guitza:
el poder tot a Madrid,
que és qui sempre ens sodomitza.

Han sigut uns mesos durs
que hem passat com s'ha pogut,
però els manaires immadurs
no han fet pas els què és degut.

Fart de veus manipulades
he trempat de veure aquí
tantes llengües esmolades
carregades de verí.

Parleu clar companys diables
no us deixeu res als sarrons,
no cal ser gaire afables
i toqueu força els collons

Avui hem vingut valents
sense foc, però amb bons tabals
per cridar als quatre vents
els versots tradicionals.

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 que fan fressa,
 grosses com les d’un colós:
 són com les de la batllessa,
 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 1er: Llucifer, quin any portem!

De cop i volta tancats
Sembla que no recordem
Els tres mesos confinats.

El puto Covid dinou
Ens ho ha trasbalsat tot
L’antídot, com un bon sou 
No_el té ni_el millor bruixot.

Recordem els que no_hi són
Amb això no farem broma
Ha sigut un greu malson
Pitjor que un carcinoma.

Molts estaven trastornats
Comprant pel wàter paper
Els súpers eren saquejats
Omplint fins dalt el traster.

Mare meva, quines cues
Per una barra de pa
Una hora, potser dues 
I sense ni protestar.

Llucifer: Sense gos per passejar
I la nòvia a Terrassa
Vaig haver de magrejar
Una veïna ben grassa.

Boter: Diablet, vine i beu
Aquí no_hi trobaràs cua
És un vinet de conreu
I quan puguis evacua.

Diable 2n: Sabeu el que em fa més ràbia?
Que a Madrid per manar
I per no_acabar_a la gàbia
No_ens deixaven confinar.

Els militars amb medalles
Ho volien controlar
Què guerres ni què batalles
Ni_els morts sabien comptar.

La unidad presidencial
Era un gran paripé
Així el govern provincial 
No_hi tenia res a fer

No calien mascaretes
Perquè no en teníem cap
Només tenir les mans netes
I els guants, potser, qui sap!

Avions perduts, robats
Material que mai arriba
Els hospitals ofegats
Però la gent aplaudia.

Llucifer:  Les multes que van posar
Creieu que les pagaran?
En Rajoy va passejar
I pagar? No ho faran!

Boter:  Un brindis pels sanitaris
Que s’hi han deixat la pell
Que els paguin uns bons salaris
I s’acabi el desgavell.

Diable 3er:  Llucifer, tant temps tancats,
arreu han florit atletes
en horaris controlats,
fotimers de bicicletes.

Una rambla era el Ripoll,
els parcs, tot un formiguer;
però amb la calor, menys soroll:
sembla no haver-hi merder.

No han parat pas els judicis:
Trapero, Borràs i Torra,
rapers i joves propicis
a anar rebent cops de porra.

A Podemos investiguen,
no els hi volen, al govern,
a l'Iglesias, el fustiguen
a les portes de l'Avern.

Les clavegueres no paren,
però ara, que els toca a ells,
ben indignats es declaren...
Que ignorants, els passarells!

Llucifer: Serà_una tardor calenta
Potser hi_haurà eleccions
Si la gent no escarmenta
No ens queden més opcions.

Boter: I si no saps què votar
et convido amb absenta
T’ajudarà a triar
L’opció que és menys dolenta.

Diable 4rt:  Què me’n dieu del Borbó?
Amb la cua entre cames
Ha canviat de direcció
Per l’afició a les dames.

N’ha tingut a unes quantes,
La Sofía_era un “florero”
Ella amb les banyes llargues
I ell fent-se el torero.

Corinna volia regnar
Però en comptes de corona
Molts milions li va donar
i sap el que l’acollona.

Demanava comissions
Fent negocis bruts amb tot
Adquiria les accions
Sense baixar del seu iot.

A Suïssa_el volen jutjar
Per evasió d’impostos
No ho aconseguiran pas
Aquells diners eren nostros.

Llucifer: Tenim una monarquia 
Que ens costa molts calers,
Jo ja els engegaria
I que no tornin mai més!

Boter: Volem ser una república!
Ja n’hi ha prou de Borbons!
Si en Felip no abdica
És perquè no té collons!

Diable 5è: Després de molt treballar
Sabadell, enhorabona!
Us volem felicitar
sou un equip de segona.

VISITEU-NOS!!
www.balldediablesdesabadell.cat
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balldediablesdesabadell@gmail.com

L’olor de la pólvora... 
Suar fent córrer al públic... 
Ballar al ritme dels tabals... 

El sostre d’espurnes que 
sempre ens acompanya... 

La llibertat de dir el que sentim, 
sense censura, a través 

dels versots davant del públic... 

Quina nostàlgia!!! 
Esperem amb ganes el 2021!


