
Borró: Ciutadans de Sabadell,
 us donem la benvinguda
 en un acte que és prou vell
 i on tothom hi té cabuda.

 No farem el passarell
 però dediquem una estona
 a qui els versots, amb nivell,
 se’ls treia com de la chona. 

 No fa molt ens vas deixar
 portant el tabal, trapella,
 la colla vas fer brillar.
 T’estimem, Sunsi Rabella.

 Bona gent! Autoritats!
 S’ha acabat la cercavila,
 i els banyuts, ben preparats
 un any més per fer barrila.

 N'hi ha més d'un dalt del balcó
 que callats prou ens voldria:
 d’encaixar, no en sap gens, no,
 ni ens té gaire simpatia.

 Però no ho dubti ja ningú,
 quaranta anys de testimoni:
 els versots són ja, segur,
 de Sabadell, patrimoni.

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 1: “Llibertat d’expressió”
 és el lema dels diables
 i ens endurem a l’infern
 els feixistes soci…ables.

 Si la cosa no s’arregla
 ens haurem de posar durs
 i fotre dins la caldera
 tant el ianqui com el rus.

 Amb la llei del Català
 han quedat molt ben lluïts:
 amb això queda ben clar
 qui són els més malparits.

 En aquella balconada
 hi llueix una bandera
 que, si jo no m’equivoco,
 és de la Tabacalera.

 Ara diu que l’aprofiten,
 si no és cap entrebanc,
 i a la Casa de la Vila
 hi volen posar un estanc.

Llucifer: A nosaltres, els Diables,
 ens agrada molt el foc.
 Vejam si ara les espurnes
 van ben dretes al seu lloc.

Boter: Ui! Potser jo vaig borratxo,
 repetitiu diablot,
 però no em siguis mamarratxo;
 quaranta anys té aquest versot.

Diable 2: A mi, el que em molesta,
 és la pena del passeig.
 Quina gestió més funesta,
 Llucifer, que això és molt lleig!

 Porten anys i panys non-stop
 canvis sense aclarir-se.
 A taula darem un cop
 o els deixarem redimir-se?

 Flors i arbres van prometre
 i tot verd eternament.
 Asfaltant-nos cada metre
 fan aeroport de ciment.

 Sense espai per les terrasses,
 els comerços amagats.
 I si agafem les espases
 i que rodin caps tallats?

 Ple de polítics corruptes,
 amb caràcter poc afable.
 El passeig és, sense dubtes,
 una història interminable.

Llucifer: Nou mesos, si tot va bé,
 i s’acaben les tortures.
 Els d’aquí, si us sóc sincer,
 imbècils i caradures.

Boter: Estic ben cansat de veure
 que pel vici no hi ha lloc.
 Amb tanta obra no puc beure
 ni donar vi al correfoc.

Diable 3: Trans, aces i bisexuals,
 no binaris, gais, lesbianes,
 no ens aixafen els ideals

 ni ens treuen gens les ganes.

 Pels carrers de tot arreu
 hem estat sent perseguides
 amb cops, puntades de peu
 i atentant les nostres vides.

 Volem que s’acabi tot,
 la llibertat ens espera.
 De l’infern som escamot.
 Que t’espanta una bandera?

 Sabadell és feminista,
 futur de lluita constant.
 Per ells sols som una llista:

 van violant i van matant.

 Sharonne és Drag Queen d’Espanya
 i va portant arreu cultura.
 Desfilant per mi és la canya!
 És sabadellenca pura.

Llucifer: Ja us cremarem, escòria,
 us torturarem com cal.
 Al fi cridarem d’eufòria,
 quan ningú ens faci mal.

Boter: Jo muntaré un bar queer,
 a cinc euros els cubates.
 Tangues i sostens de cuir,
 i les copes ben barates.

Diable 4: Aquest any torna el Seguici
 per fi a la nostra ciutat.
 I amb tot aquest bullici…
 Quina bestialitat!

 Ja per fi deixem la Fira
 i fem nostres els carrers,
 la puta Víbria no tira,
 pobres, no arriben a més.

 Cavallets i la Mulassa,
 bèsties omplint espai.
 Quatre ponis i un ase,
 provoquen més d’un desmai.

 Les granotes malcriades,
 son de cartró mal pintat.
 I si estiguessin cremades,
 molt millor per la ciutat.

 Aquests que piquen bastons
 ara ens porten rebequeta.
 Fent saltets semblen bufons
 quan els vola la capeta.

Llucifer: El dilluns en comitiva,
 als focs els darem inici.
 en ballada ben festiva:
 és el final del Seguici.

Boter: Jo sol buidaré la bota,
 borratxo no sé ballar.
 Una ratlleta de coca
 i jo m’arrenco a cantar.

Diable 5: Amb la crisi del Covid
 això és una bogeria.
 Aquest món està podrit.
 Cridarem l’artilleria!

 A Xina tanquen fronteres.
 Diuen les autoritats
 que augmenten les barreres
 per protegir integritats.

 Una guerra a Ucraïna.
 Què hi té, el Putin, al cap?
 Fot coets a la veïna,
 i Europa ha fet un nyap!

 Tan lluny no ens cal anar:
 a Melilla, per desgràcia,
 moren intentant saltar
 la tanca de l’acrobàcia.

 Això no té cap sentit,
 tot està desmanegat.
 La gasolina ha embogit
 i els preus s’han disparat.

Llucifer: Se’ns gira feina companys!
 Alçarem ben alt les maces!
 Que fugin els capsigranys,
 combatem les amenaces!

Boter: Als d’aquí ni un glop de vi,
 Mira que ets ben cavallot.
 Vine, vine cap aquí,
 que t’ompliré bé el got.

Diable 6: Si t'agrada molt el foc
 i el tabal tradicional
 a la colla hi tens un lloc.
 Vine, no siguis pardal!

 Nous membres estem buscant
 i tu pots ser el següent.
 A escriure'ns estàs tardant…
 seràs tu el més valent?

 Per privat o per correu
 els teus dubtes respondrem.
 De Sabadell o d'arreu
 a l'Infern et cuidarem.

 Agafa del carro una maça,
 ves i posa’t a la fila.
 Va, no siguis pocatraça
 i cremem tota la vila.

 A en Llucifer seguiràs
 pels carrers de la ciutat
 i sempre l’obeiràs
 per tota l’eternitat.

Llucifer: Vine ja amb mi, sagal,
 amb el meu comandament
 ho cremarem tot com cal!
 El primer, l’ajuntament.

Boter: Bon vi jo et donaré,
 per estar a punt per lluitar.
 El meu nom és el Boter,
 recte no puc caminar.

Diable 7: La gran Casa de la Vila,
 en el lloc acostumat,
 anuncia que, de dia,
 el foc costa la meitat.

 I tant és si estàs una hora
 donant vida a la ciutat
 o fas dos minuts i fora…
 Se’ls en fot la qualitat! 

 Ahir vam voler provar
 fins on donen els calés,
 però no vam poder cremar
 fins allà el Vidal Papers.

 Aquesta és la nostra festa
 caldrà pujar la partida.
 Pagarem, avui i la resta
 perquè quedi ben lluïda.

 Perquè estimem la ciutat
 fins que no ens queda res més,
 però és que no ens hem ni apropat
 a Terrassa o Granollers!

Llucifer: Carles! A la primavera
 se t’acaba el tinglado.
 Que vols deixar, a la cartera,
 todo atado y bien atado?

Boter: I la resta, gent de colles,
 i gent d’alguna entitat,
 ja van dos que ens deixeu soles
 mentre dieu “fraternitat”.

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 tot el 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, anem 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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Borró: Ciutadans de Sabadell,
 us donem la benvinguda
 en un acte que és prou vell
 i on tothom hi té cabuda.

 No farem el passarell
 però dediquem una estona
 a qui els versots, amb nivell,
 se’ls treia com de la chona. 

 No fa molt ens vas deixar
 portant el tabal, trapella,
 la colla vas fer brillar.
 T’estimem, Sunsi Rabella.

 Bona gent! Autoritats!
 S’ha acabat la cercavila,
 i els banyuts, ben preparats
 un any més per fer barrila.

 N'hi ha més d'un dalt del balcó
 que callats prou ens voldria:
 d’encaixar, no en sap gens, no,
 ni ens té gaire simpatia.

 Però no ho dubti ja ningú,
 quaranta anys de testimoni:
 els versots són ja, segur,
 de Sabadell, patrimoni.

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 1: “Llibertat d’expressió”
 és el lema dels diables
 i ens endurem a l’infern
 els feixistes soci…ables.

 Si la cosa no s’arregla
 ens haurem de posar durs
 i fotre dins la caldera
 tant el ianqui com el rus.

 Amb la llei del Català
 han quedat molt ben lluïts:
 amb això queda ben clar
 qui són els més malparits.

 En aquella balconada
 hi llueix una bandera
 que, si jo no m’equivoco,
 és de la Tabacalera.

 Ara diu que l’aprofiten,
 si no és cap entrebanc,
 i a la Casa de la Vila
 hi volen posar un estanc.

Llucifer: A nosaltres, els Diables,
 ens agrada molt el foc.
 Vejam si ara les espurnes
 van ben dretes al seu lloc.

Boter: Ui! Potser jo vaig borratxo,
 repetitiu diablot,
 però no em siguis mamarratxo;
 quaranta anys té aquest versot.

Diable 2: A mi, el que em molesta,
 és la pena del passeig.
 Quina gestió més funesta,
 Llucifer, que això és molt lleig!

 Porten anys i panys non-stop
 canvis sense aclarir-se.
 A taula darem un cop
 o els deixarem redimir-se?

 Flors i arbres van prometre
 i tot verd eternament.
 Asfaltant-nos cada metre
 fan aeroport de ciment.

 Sense espai per les terrasses,
 els comerços amagats.
 I si agafem les espases
 i que rodin caps tallats?

 Ple de polítics corruptes,
 amb caràcter poc afable.
 El passeig és, sense dubtes,
 una història interminable.

Llucifer: Nou mesos, si tot va bé,
 i s’acaben les tortures.
 Els d’aquí, si us sóc sincer,
 imbècils i caradures.

Boter: Estic ben cansat de veure
 que pel vici no hi ha lloc.
 Amb tanta obra no puc beure
 ni donar vi al correfoc.

Diable 3: Trans, aces i bisexuals,
 no binaris, gais, lesbianes,
 no ens aixafen els ideals

 ni ens treuen gens les ganes.

 Pels carrers de tot arreu
 hem estat sent perseguides
 amb cops, puntades de peu
 i atentant les nostres vides.

 Volem que s’acabi tot,
 la llibertat ens espera.
 De l’infern som escamot.
 Que t’espanta una bandera?

 Sabadell és feminista,
 futur de lluita constant.
 Per ells sols som una llista:

 van violant i van matant.

 Sharonne és Drag Queen d’Espanya
 i va portant arreu cultura.
 Desfilant per mi és la canya!
 És sabadellenca pura.

Llucifer: Ja us cremarem, escòria,
 us torturarem com cal.
 Al fi cridarem d’eufòria,
 quan ningú ens faci mal.

Boter: Jo muntaré un bar queer,
 a cinc euros els cubates.
 Tangues i sostens de cuir,
 i les copes ben barates.

Diable 4: Aquest any torna el Seguici
 per fi a la nostra ciutat.
 I amb tot aquest bullici…
 Quina bestialitat!

 Ja per fi deixem la Fira
 i fem nostres els carrers,
 la puta Víbria no tira,
 pobres, no arriben a més.

 Cavallets i la Mulassa,
 bèsties omplint espai.
 Quatre ponis i un ase,
 provoquen més d’un desmai.

 Les granotes malcriades,
 son de cartró mal pintat.
 I si estiguessin cremades,
 molt millor per la ciutat.

 Aquests que piquen bastons
 ara ens porten rebequeta.
 Fent saltets semblen bufons
 quan els vola la capeta.

Llucifer: El dilluns en comitiva,
 als focs els darem inici.
 en ballada ben festiva:
 és el final del Seguici.

Boter: Jo sol buidaré la bota,
 borratxo no sé ballar.
 Una ratlleta de coca
 i jo m’arrenco a cantar.

Diable 5: Amb la crisi del Covid
 això és una bogeria.
 Aquest món està podrit.
 Cridarem l’artilleria!

 A Xina tanquen fronteres.
 Diuen les autoritats
 que augmenten les barreres
 per protegir integritats.

 Una guerra a Ucraïna.
 Què hi té, el Putin, al cap?
 Fot coets a la veïna,
 i Europa ha fet un nyap!

 Tan lluny no ens cal anar:
 a Melilla, per desgràcia,
 moren intentant saltar
 la tanca de l’acrobàcia.

 Això no té cap sentit,
 tot està desmanegat.
 La gasolina ha embogit
 i els preus s’han disparat.

Llucifer: Se’ns gira feina companys!
 Alçarem ben alt les maces!
 Que fugin els capsigranys,
 combatem les amenaces!

Boter: Als d’aquí ni un glop de vi,
 Mira que ets ben cavallot.
 Vine, vine cap aquí,
 que t’ompliré bé el got.

Diable 6: Si t'agrada molt el foc
 i el tabal tradicional
 a la colla hi tens un lloc.
 Vine, no siguis pardal!

 Nous membres estem buscant
 i tu pots ser el següent.
 A escriure'ns estàs tardant…
 seràs tu el més valent?

 Per privat o per correu
 els teus dubtes respondrem.
 De Sabadell o d'arreu
 a l'Infern et cuidarem.

 Agafa del carro una maça,
 ves i posa’t a la fila.
 Va, no siguis pocatraça
 i cremem tota la vila.

 A en Llucifer seguiràs
 pels carrers de la ciutat
 i sempre l’obeiràs
 per tota l’eternitat.

Llucifer: Vine ja amb mi, sagal,
 amb el meu comandament
 ho cremarem tot com cal!
 El primer, l’ajuntament.

Boter: Bon vi jo et donaré,
 per estar a punt per lluitar.
 El meu nom és el Boter,
 recte no puc caminar.

Diable 7: La gran Casa de la Vila,
 en el lloc acostumat,
 anuncia que, de dia,
 el foc costa la meitat.

 I tant és si estàs una hora
 donant vida a la ciutat
 o fas dos minuts i fora…
 Se’ls en fot la qualitat! 

 Ahir vam voler provar
 fins on donen els calés,
 però no vam poder cremar
 fins allà el Vidal Papers.

 Aquesta és la nostra festa
 caldrà pujar la partida.
 Pagarem, avui i la resta
 perquè quedi ben lluïda.

 Perquè estimem la ciutat
 fins que no ens queda res més,
 però és que no ens hem ni apropat
 a Terrassa o Granollers!

Llucifer: Carles! A la primavera
 se t’acaba el tinglado.
 Que vols deixar, a la cartera,
 todo atado y bien atado?

Boter: I la resta, gent de colles,
 i gent d’alguna entitat,
 ja van dos que ens deixeu soles
 mentre dieu “fraternitat”.

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 tot el 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, anem 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!

Tasta’ns

VISITEU-NOS!!
www.balldediablesdesabadell.cat

balldediablesdesabadell@gmail.com
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Bota antiga

En una FM,  de les primeres 
de la colla, ja vam treure a 
passejar unes verduretes.


