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Ball de Sant Miquel i Diables — Santa Tecla 1984 

 
 
LLUCIFER 

El «Ball de Diables» 
ha tornat al carrer 
per promocionar el vici 
i fotre gran merder. 
Jo sóc el gran Llucifer 
que de l’infern he vingut 
per poder-vos demostrar 
que sóc el més gran banyut. 
Allí cremem al Tejero, 
al Fraga i la seva saga, 
Recasens i consellers, 
governadors, botiflers 
i la gran resta de la plaga. 
També rostirem els peus 
de tots els ganxos de Reus. 
Polítics, sants i militars, 
poseu-vos a tremolar, 
que quan menys ho espereu 
un bon versot se us farà. 
I vosaltres, no us despisteu, 
que si queda foc al braser 
també a l’infern cremareu. 
Tropes infernals 
que sonin ben fort els timbals, 
vinguin carretilles i trons 
i salteu tots als nostres sons. 
 
 
DIABLE PRIMER 

Ai quina gran gernació 
hi havia a la presentació! 
Pintors, poetes, periodistes, 
diables, músics, castellers, 
gutxos, escriptors i gogistes, 
intel·lectuals, consellers. 
Tots menys el fotut Recasens, 
(ei, què et penses que el pèl em prens?). 
I nosaltres, diables furiosos, 
encara esperem ansiosos, 
impacients i amb atenció 
que arribi la subvenció. 
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DIABLE SEGON 

Els nois d’A.P. per la diada 
van dir: manifestacions? No. 
Què cony han de reivindicar 
si són del bàndol vencedor? 
I què em dieu del pujolet 
que els va donar la raó? 
Va dir: nens, tingueu alegria 
i una mica d’atenció, 
que hem d’agrair el bon estatut 
a la nissaga dels Borbó! 
 
 
DIABLE TERCER 

Ei, si vols beure bon vi 
per fer el pimpirimpimpí, 
a la sagristia si hi vas 
un bon celler hi trobaràs. 
Sinó el vell rector 
et darà la solució: 
germà, fes-te capellà 
per grans bufes agafar. 
 
 
DIABLE QUART 
El consistori havia assenyalat 
per un dia potser precipitat 
la inauguració d’un parking nou. 
A l’endemà resulta que va i plou. 
Es troben el parking tot inundat, 
i enfotent-se de tots els vilatans 
fins i tot els clergues i capellans, 
la bossa del Recasens ha augmentat. 
 
 
DIABLE CINQUÈ 
Catalans, ja tenim televisió, 
i ja podem plorar d’emoció! 
Deixem ara a les teles espanyoles 
que hi fotin ayys! Olés! I castanyoles. 
I què me’n dieu del «Diario Español». 
Ahir com a primícia hi posava 
que està núvol, plou i fa molt de sol,  
i que el Tejero al Parlamento entrava. 
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DIABLE SISÈ 
Ves quins mals veïns tenim 

al pis de la plaça Prim, 
que fent un xic de jarana 
truquen a la Guàrdia Urbana, 
els quals, per guanyar-se els sous 
ens vénen a tocar els ous. 
 
 
DIABLE SETÈ 
Nosaltres venim de l’infern 
on tot és fosc, un polvorí. 
Res té a veure amb les nuclears 
que ens han fotut els malparits. 
Diuen que estalviaran calés, 
que tots hi guanyarem, rics, drapaires. 
Que m’ho expliquin quan peti una, 
quan tots volem desfets pels aires. 
 
 
DIABLESSA 

Tarragonins, per què l’aigua no és bona? 
Doncs tots heu de saber que les donzelles 
ens hi rentem abans cul i mamelles, 
i la resta del cos, inclosa xona. 
I els de Reus encara ho tenen pitjor, 
que es fotin tots amb la restricció, 
que els d’aquí en treiem una conclusió: 
no en tenen ni per rentar-se un culló. 
 
 
ARCÀNGEL SANT MIQUEL 
Jo sóc l’Arcàngel Sant Miquel 
que del cel aquí us ha vingut 
per matar tots aquests banyuts. 
Ai diables quina vergonya 
sentir com blasmeu Tarragona! 
Prou ja d’aquestes indecències, 
no us poseu amb els capellans 
i estimeu, petits, joves, grans. 
Santa Tecla nostra patrona 
acaba amb tots aquests diables 
que són uns grans irresponsables. 
Visca Tarragona! 
Visca la festa major! 
I visca la nostra patrona! 
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A LA CERCAVILA 

 
A CA L’ANNA 

Ja hem arribat aquí, a casa de l’Anna, 
tots els diables, morts de set i gana. 
Baixa beguda, vi que estigui bé, 
sinó la meva forca et clavaré. 
 
A CA L’ENRIC (Garriga Martí) 
Vet-ho aquí on hem fet cap,  
a ca l’enric el poeta. 
No hem vingut per altra cosa 
que per prendre vi i galetes 
i arribar a l’Ajuntament 
ben bufats i somrient 
i els versots dir sense por 
entre el gran públic present. 
 

A «POETES» (el pub) 
Ves quins collons que té la cosa. 
L’altre dia em van cridar 
perquè anés pes a fer la guerra, 
per fer el servei militar. 
D’escopetes n’estem tots farts, 
n’estem tots farts d’aquest sarau. 
Ara només podem cridar: 


