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Ball de Sant Miquel i Diables — Santa Tecla 1988

LLUCIFER
El nostre Ball de Diables
ja ha tornat al carrer
per dir-vos les veritats
d’aquest món tan mentider.

Jo sóc el gran Llucifer
que de l’infern he vingut
per poder-vos demostrar
que sóc el més gran banyut.

Perquè no me’n perdo una
i allí on puc exercir
el meu deure temptador,
allí em tenen a mi.

A mi i a les meves tropes,
que són dalt de l’escenari
en aquest any gloriós
del cinquè aniversari.

Són cinc anys consecutius
de fer aparició
els dies que celebrem
aquesta Festa Major.

Són cinc anys de demostrar
que, malgrat els governants,
no trobareu cap ciutat
que tingui aquest balanç,

per al nostre patrimoni,
a l’hora de retornar
els magnífics balls parlats
i el fantàstic bestiar.

I és que, cony, som la rehòstia!
de pensar-hi, tinc pampallugues!
No tindrem una mulassa,
què collons, en tindrem dues!

I això que l’Ajuntament
considera la cultura
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que és una despesa inútil
i no cal tenir-hi cura.

Per què no tenim més música?
“És que no ens agrada el rock!”
Ei, que volem més teatre!
“Creieu que encara n’hi ha poc?”

Però gasten temps i quartos,
i això sí que ja és més greu,
barallant-se com a nens
per trobar un batlle relleu.

I la gent ja s’hi acostuma,
i ja no reacciona,
encara que a tots afecti
el que passa a Tarragona:

Només hi ha un periòdic
i no li fa mal de ventre
cada dia suportar
els escrits de l’Encuentra.

Segur que demà hi publica,
amb el seu vocabulari:
“Con un versot, los Diablos
atacaron al Diari.”

Clar que posats a triar,
triem aquesta ciutat
abans que aquest poblet
que tenim aquí al costat.

Aquests collons de ganxets
no han estat mai prou amables
per portar-hi a actuar
el nostre Ball de Diables!

Però de desagraïts,
l’infern sempre n’ha estat ple.
I els bars d’aquesta gran plaça
gairebé no donen re.

Heu de ser més generosos,
us ho demano si us plau.
Jo ara m’acomiado
amb un gran adéu-siau.
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Tropes infernals,
que sonin ben fort els timbals!
Vinguin carretilles i trons
i salteu tots als nostres sons!

DIABLE 1r
Sóc un diable esportista
i fa de bon contemplar
quan pel món es produeix
el triomf d’un català.

Però m’emprenya i m’excita,
perquè ens dóna a tots pel cul,
quan penso que aquest país
no ha estat present a Seül!

Ni ho estarà a Barcelona
mentre no es cregui la gent
que ens cal un Comitè Olímpic
totalment independent.

I encara que només sigui,
si és que es guanya cap medalla,
per poder evitar aquell himne
que a la «tele» mai no hi falla!

DIABLE 2n
El nostre poder malèfic,
secular i ancestral,
es remunta a aquella poma
del pecat original.

I és que som dolents de mena
i ens agrada el sofre groc,
la dinamita i la pólvora
i tota classe de foc.

Però no ens agrada gaire
que la gent de Terra Lliure
ens faci la competència
amb espetecs que fan riure.

Perquè des d’ara la bòfia
amb els trons seguiran pistes
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de les nostres carretilles
i ens prendran per terroristes!

DIABLE 3r
Després d’una temporada
amb el seu «look» de torero,
per fi ha fotut el camp
aquest «Visente» Valero.

No tenim res personal
contra aquest baixet senyor,
però si l’envia Espanya
no volem governador.

No darem la benvinguda
al que vingui de Madrid,
i menys si són com el nou,
que fa ulls de peix bullit!

DIABLE 4t
Des de sempre us han mentit
quan s’ha parlat dels diables
i us han dit que no escoltéssiu
els nostres consells amables.

Si seguiu perdent el temps
intentant de fer el Bé,
no tindreu motius per viure
perquè no tindreu plaer.

No escolteu els capellans:
ja heu vist tots com s’han posat
perquè el Martin Scorsese
els ha dit la veritat.

Perquè, si Crist era humà,
no tenia molles fluixes
i alguna cosa hi guardava
enmig de les seves cuixes!

DIABLE 5è
El Govern d’aquest país,
fent mostres de negligència,
s’ha posat davant de tots
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un cop més en evidència.

Ens ha imposat una llei
per protegir animals
sense veure que es carreguen
costums tradicionals.

Maleeixo aquesta llei
que ens vol donar gat per llebre:
deixa sense correbous
tots els pobles d’allà l’Ebre.

Però, cony, no prohibeix
les festes dels veïns moros,
i es segueixen celebrant
les sagnants curses de toros!

DIABLE 6è
Per saborejar avellanes
no trobareu millor zona
que aquesta que coneixem
com a Camp de Tarragona.

Però per la inoperància
del Govern d’aquest Estat,
tot Europa les ignora
sense haver-les ni tastat.

I això porta la ruïna
per a la nostra pagesia,
perquè fan l’animalada
de portar-les de Turquia!

DIABLE 7è
Per si encara dubtàveu
i us negàveu a adonar-se
quina casa de barrets
ha arribat a ser el «Barça»,

per si no crèieu en dites
ni en allò que “amb l’estiu,
si al llit trobes holandeses,
recony!, tota cuca viu”.

Doncs deixeu de ser incrèduls:
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per voler-vos demostrar
que el que dic no és pas mentida,
l’Alexanco van tancar.

L’entrenador es queixava:
«Per què esteu tan esverats
si la tasca d’un bon “líbero”
sempre ha estat tapar forats?»

DIABLESSA
Porto calces i faldilla
i no són pas cap disfressa.
Segur que ja em coneixeu:
sí, jo sóc la Diablessa!

Viciosa incorregible,
més puta que les gallines,
sóc envejada a l’infern
per les meves femelles veïnes.

Llucifer és el cabró 
que m’ha tocat per marit,
però en prefereixo d’altres
que aguantin tota la nit!

Escolteu, tarragonines,
per passar bones estones,
sigueu totes infidels:
compartiu les vostres xones!

Des d’ara, els tarragonins,
faci calor o faci fred,
hauran de portar les banyes
tapades amb un barret!

L’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 i grans.
Santa Tecla, nostra patrona,
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acaba amb tots aquests diables,
que són uns grans irresponsables!

Visca Tarragona!
Visca la Festa Major!

POST CERCAVILA

POETES
Deu anys té el Bar Poetes
i nosaltres la meitat;
celebrem´-ho amb vi i galetes
i emborratxem la ciutat!

RABASSÓ (pastisseria)
Contents de ser a casa teva,
honorable Rabassó;
passem de nates i cremes
però treu ben ple el porró!

BAR PEPITO
Tristíssims estàvem tots
perquè tancava el santuari
de la Verge del Pepito,
i això ens semblava un calvari.

Cony Ortega, no pot ser
que amb això del Circ Romà
se’ns deixi sense bocates
i se’ns retalli el privar!

JOAN PRATS (botiga Spar)
Molt contents estàvem tots
d’anar a can Joan Prats;
treu-nos pastes, vi i galetes
i acabem tots ben mamats!
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CUCUBRULU (pub)
Per Sant Magí eren calentes;
amb «Els Pets» si fa o no fa.
A veure si avui són fresques
i ens acabem de bufar!

Sou simpàtics i marxosos
i s’ho feu la mar de bé,
prô si la priva no es fresca
no tornem fins l’any que ve!
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