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Ball de Sant Miquel i Diables de Tarragona — Santa Tecla 2017  
 
 
(Després de l’entrada dels timbalers, l'encenedor, Llucifer i la Diablessa no puja ningú més 
a l'escenari. Quan els ceptrots han petat, Llucifer s'adona que alguna cosa falla...) 
 
LLUCIFER  
(Als timbalers.) 
Pareu, timbals infernals, 
atureu-vos uns segons, 
que m'hi falten els diables... 
 
(Busca, a la llunyania, els diables, que apareixen per la cantonada.) 
On cony sou, torracollons?!  
 
 
DIABLES  
(Apareixen per la cantonada de la plaça, mig corrent.) 
Llucifer!  
 
(Llucifer els veu i queda perplex.) 
Ja venim, ja som aquí! 
Érem al parc Francolí, 
que amb tots els canvis d'enguany, 
pensàvem que es feia allí 
 
 
LLUCIFER  
(Reaccionant iradament.) 
Prô què cony us heu pensat? 
Que potser no em teniu por? 
A mi no em treu de la plaça 
un collons de regidor!  
 
(Mentre parla Llucifer, els diables entren a escena i ocupen el seu lloc.) 
 
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 
i de l'infern he vingut, 
per posar totes les urnes 
que el Pep Fèlix no ha volgut... 
 
Ni ell ni els seus amics feixistes, 
que li van donar el govern! 
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Però no patiu, bastards, 
que ja s'acosta l'hivern. 
 
Això sembla Joc de trons, 
que es follen entre germans... 
—Sort que no hi ha canalla, 
que es fotin, els capellans! 
 
Apreteu els funcionaris 
i presenteu més mocions! 
Avui votem tots aquí 
perquè a mi em surt dels collons! 
 
I no caldrà cap llei prèvia, 
cens, mesa o seguretat: 
serà tot tan democràtic, 
que tindreu el vot marcat. 
 
El vostre regnat de merda, 
ja ha caigut en decadència... 
Pep Fèlix: «Winter is coming», 
que vol dir: independència! 
 
(Des de darrere de l'escenari s'avança un diable amb una urna a les mans, flaquejat per 
dos guàrdies civils amb nas de pallasso. El diable planta l'urna a l'esquerra de l'escenari, 
damunt d'un pedestal; el GC l'empenyen enrere, cap a l'infern, i es queden custodiant 
l'urna.) 
 
(Als GC.) 
I vosaltres qui cony sou? 
Què collons foteu aquí? 
 
(Cançó diàleg entre un dels dos GC i Llucifer:) 
GC: ¡Hola, independentista! 
Llucifer : ¡Hola, don PP! ¿Pasó usted por mi imprenta? 
GC: Por su imprenta yo pasé. 
Llucifer : ¿Encontró mis papeletas? 
GC: Papeletas no encontré. ¡Adiós independentista! 
Llucifer : ¡Adiós, don PP! 
 
(Els GC es treuen i embutxaquen el nas i es queden palplantats, vigilant l'urna i els qui 
intentin votar. Llucifer reprèn el fil del seu discurs.) 
 
La trompeta del judici 
em sembla que estic sentint 
i, sense escoltar la veu, 
els senyals vaig descobrint. 
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(Als diables.) 
Alerta, diables meus! 
Pareu molta atenció, 
que els núvols del Cel s’apropen! 
D’aquí en sento la remor! 
 
Serà nostra la victòria 
si no ens falten els tabals; 
aquesta és la nostra festa 
i la dels focs infernals! 
 
(Als timbalers.) 
Timbalers, doneu l’alarma! 
 
(Els timbalers donen un cop de baquetes.) 
Més! 
 
(En donen un altre.) 
Bé! 
 
 
TIMBAL  

(A Llucifer, sense moure’s de la formació.) 
Si tan fort maneu tocar 
però guerra no veiem, 
perquè triomfem millor 
a degolla tocarem! 
 
Als àngels que són al Cel 
ja els vénen totes les pors 
en escoltar el fort repic 
d’aquests infernals tambors! 
(Repic de timbals.) 
 
 
LLUCIFER 

(Assenyalant Mascaron amb el dit estès, el qual es quadra sense moure’s de la seva 
posició.) 
A tu, astut Mascaron, 
et nomeno capità, 
capità d’aquesta tropa 
que a sant Miquel vencerà. 
 
Amb la força que jo et dono, 
tots els àngels de Miquel 
ràpid hauran de morir 
per tal de derrotar el Cel! 
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MASCARON 

(Avançant-se cap a Llucifer.) 
En donar-me el teu poder 
en aquesta gran empresa, 
el triomf en la batalla 
no ens vindrà pas per sorpresa. 
 
(Dirigint-se a les tropes.) 
Amb foc infernal cremeu 
les esquadres de Miquel! 
Bona serà la notícia 
de la derrota del Cel! 
 
Fem tots junts foc a l’instant 
en combat sense defensa! 
Set rajos i set ballestes 
al Cel llancem amb ofensa! 
(Mascaron i els set diables que representen els set pecats capitals criden a cor.) 
 
La victòria ja és nostra! 
 
(Mascaron es retira a l’esquerra de Llucifer. Tot seguit, cadascun dels set diables recitarà 
per torn el seu parlament, amb la maça sobre l’espatlla dreta, després d’haver entrat en 
escena tirant una carretilla. Mentrestant, els timbalers han començat a tocar i ho fan fins 
que esclata cada carretilla; hi tornen quan se n’encén una altra, i així successivament.) 
 
 
DIABLE PRIMER: LEVIATAN  
Sóc el primer i més altiu, 
el més esvelt i enginyós; 
em faig dir Leviatan: 
com jo, no en trobareu dos! 
 
Ni trobareu que s'entenguin 
els requisits que et demanen 
quan vols organitzar un acte... 
Això és cosa dels que manen! 
 
Prohibida la Cercabirra, 
els vermuts i actes varis, 
menys si els organitzen ells 
i els colen com "solidaris". 
 
Volem festa a la ciutat! 
Ballesteros, que no ho veus? 
Morirà el jovent, borratxo,  
quan torni dels pubs de Reus! 
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Aquí tens el meu paper, 
pot ser un vot o bé una esquela; 
dependrà de tu, alcalde: 
ho arregles, o te la pela? 
 
 
DIABLE SEGON: MATMONA  

Potser us sembla malament, 
però a mi em diuen Matmona. 
Sóc garrepa i sols m’excito 
quan la meva bossa sona. 
 
Quan m'acosto a tocar ferro 
i veig aquell despilfarro 
d'ascensor i passarel·la 
dic: «Cony, un altre cagarro!» 
 
La façana està amagada 
per un munt de formigó: 
no deixareu cap espai 
perquè es llencin pel balcó! 
 
No us penseu que em mamo el dit, 
no ens portareu pas a l'hort: 
ni un euro del Consistori, 
tothom sap que ho paga el Port! 
 
Si voleu comprar el meu vot, 
l'estalvi de Sant Magí 
me'l doneu ara, en un sobre, 
i potser el deixaré aquí... 
 
 
DIABLE TERCER: ASMODEUS  

Asmodeus és el meu nom 

i, de banyes, en tinc tres: 
tres de llargues i aixecades... 
Suposo que m’heu entès! 
 
Entre musclos i navalles 
hi ha una xirla que destaca 
al mig de totes les fotos 
i li vull clavar l'estaca! 
 
És una dona "florero", 
la gran Madame del Mercat, 
i ha trigat tant la reforma, 
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que la xirla ha caducat. 
 
L’entorn està arruïnat, 
sense ni cinc al calaix... 
Però us proposo un remei 
per salvar aquest daltabaix: 
 
voto tancar el Mercadona 
i hi fotem un cabaret 
perquè l'Elvira Ferrando 
ho pagui fent de vedet! 
 
 
DIABLE QUART: BELFEGOR  
Belfegor sóc jo, el més gras, 
i sóc golafre de mena: 
quan m’afarto sóc feliç 
i no em domina cap pena. 
 
Prô què us passa, malparits? 
Us veig a tots molt cagats... 
No sóc calb, ni sóc de l'Opus, 
collons, que no sóc el Prats! 
 
Potser estic igual de gordo, 
però em volen fer aprimar 
segons la «Dieta Floría»: 
ni paelles, ni esmorzar! 
 
Ella és molt ecològica 
i ara ens vol fer pagar el got; 
vegana sé que no ho és: 
li encanta el meu virot! 
 
Doncs aquí et planto el meu vot,  
ja tinc els ous escaldats, 
espero no veure't més, 
ja torbaré altres forats! 
 
 
DIABLE CINQUÈ: BARIT  

Si faig cara d'emprenyat 
és perquè em diuen Barit, 
la mala llet em rosega 
i l'ira em té consumit! 
 
La merda d'Ajuntament 
s'ha venut totes les places, 
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ara no es pot ni passar: 
recony, tot ple de terrasses! 
 
Passejar per la Part Alta 
és un suplici que espanta, 
tot envaït de turistes, 
fins al cony de la geganta. 
 
Bars per tot arreu, però el 
Montevideo tancat... 
Tarragona sense putes! 
Què farà, l'Arquebisbat? 
 
La ciutat feta una merda! 
Ballesteros, cigalot, 
fot el camp d'una vegada, 
per això aquí va el meu vot! (El diposita a la urna.) 
 
 
DIABLE SISÈ: BELZEBUB, príncep  

Se’m coneix per Belzebub 
i també per un desfici: 
envejar allò que no és meu, 
ho faig per gust i per vici. 
 
En lloc d'espectacles públics, 
festivals d'estiu privats; 
Camp de Mart i Metropol, 
tots ben tancats i barrats... 
 
Estic a la meva salsa 
amb el caos de Cultura 
que tenim a Tarragona! 
I això me la posa dura, 
 
ja que us veig ben morts d'enveja 
per tot el que fan a Reus. 
Us mereixeu el meu vot: 
sou els meus dignes hereus! 
 
 
DIABLE SETÈ: ASTAROT, gran duc  

Sóc el gran duc Astarot, 
i pertanyo a la noblesa. 
M’agrada no fotre brot, 
i d’això en diuen peresa. 
 
Però sí que vull parlar 
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dels mossos i el personal, 
a qui hem de donar gràcies 
per fer la fenya com cal, 
 
deixant també en evidència 
que som molt més que un estat, 
tot un país més unit 
per culpa d'un atemptat. 
 
I amb la resposta española 
ja s'ha vist ben clarament 
que el caduc Reino de España 
és un estat decadent. 
 
Per això el meu vot aquí 
—vaig tirant, que sóc molt lent—: 
d'un país que ens don l'esquena 
val més fotre el camp corrent! 
 
 
SANT MIQUEL 
(Entrant en escena per l’espai del Cel, pel qual evoluciona.) 
Silenci, dracs infernals 
que preteneu derribar 
el poder de l’únic Déu: 
preparats per tremolar! 
 
 
MASCARON 

(S’avança. Burleta.) 
Tremolar al davant teu? 
Si tens el poder del Cel, 
jo tinc el foc de l’infern. 
Angelet, et caurà el pèl! 
 
 
BEEMOT 
(Anant a trobar Mascaron i dirigint-se a sant Miquel.) 
Miquel, la festa que fem, 
tu no la pots adorar. 
En cas que et vegis batut, 
a l’infern t’has d’entregar! 
 
 
SANT MIQUEL 
Prova les armes i mira 
el poder d’aquesta creu! 
(Li ensenya la creu de l’escut.) 
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Totes les vostres esquadres, 
aviat us rendireu! 
 
 
LLUCIFER 

(Acudeix en ajut de Mascaron i Beemot. To sarcàstic.) 
Prova les armes i mira...! 
Si a la terra has arribat 
en nom de l’Ésser Suprem, 
ja ho tens quasi tot guanyat! 
 
(Mentrestant, Mascaron i Beemot s’han retirat a la seva posició.) 
 
(To amenaçador.) 
El poder et ve del Cel 
però, guerra contra guerra, 
jo tinc tot el de l’infern 
per llençar sobre la terra! 
 
 
DIABLESSA  

(S’ha anat avançant cap a Llucifer, a qui es dirigeix amb to burleta.) 
No t’espantis, Llucifer, 
que sempre seré ta guia; 
mai no et desempararé, 
en la meva companyia. 
 
Al teu costat estaré 
amb una calculadora 
i, en aquest referèndum, 
jo faré d'interventora. 
 
(Als diables portaurnes.) 
A veure, acosteu les urnes, 
que el poble està impacient 
 
(A l'Arcàngel.) 
I tu, vine, Miquelet, 
que faràs de mà innocent! 
 
(L'Arcàngel posa la mà a l'urna i en treu un xoriço, l'aixeca com si fos l'espasa i el dóna a 
la Diablessa.) 
 
DIABLESSA  

Però si això és un xoriço! 
Xiquet, d'on recony el treus? 
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SANT MIQUEL 
Doncs d'algun d'aquests d'Inipro... 
(Assenyalant al balcó de l'Ajuntament.) 
Que ets tan tonta que no ho veus? 
 
 
DIABLESSA  

(Dirigint-se a sant Miquel, alliçonadora.) 
Nen, no et fotis en política, 
que això són coses dels grans... 
Tornem a la nostra guerra 
o t'envio als capellans! 
 
(Als GC.) 
I vosaltres, caps de trons, 
val més que marxeu pitant 
si no voleu que us enculi 
amb un xoriço gegant! (brandant el xoriço que ha sortit de l'urna.) 
 
(Els GC, visiblement acollonits, fugen de l'escenari. Les tropes infernals els acomiaden 
amb la popular cançó de La Trinca «Passi-ho bé, passi-ho bé...».) 
 
Ja saps que sóc la supèrbia 
i indigna de tu, Miquel; 
(Es gira momentàniament cap a Llucifer.) 
de tu, Llucifer, amiga, 
i destructora del Cel! 
 
Sóc més forta que Samsó, 
sóc dona i saps que ho faré: 
amb aquest ganivet curt, 
el cervell et llevaré! 
 
(Dient això, la Diablessa es treu el punyal i l’alça contra sant Miquel en actitud 
amenaçadora. Sant Miquel es treu l’espasa i, aixecant-la, amenaça la Diablessa, que 
recula un pas.) 
 
 
SANT MIQUEL 
Enrere, dona infernal! 
Que des de dalt he baixat 
per destruir Mascaron 
i Llucifer, el malvat! 
 
Aquesta espasa que porto 
és el meu Déu qui la inspira; 
dona perversa i cruel: 
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d’on l’has treta, tanta ira? 
 
 
DIABLESSA  
(Amb el punyal alçat amenaçant sant Miquel.) 
Diables meus! 
 
(Tots els diables bramen:) 
Eh!!! 
 
(Redoble de timbals; els diables adopten la figura d’ELSA: tots s’agenollen formant un 
cercle al centre de l’escenari amb el cap cot en direcció a la Diablessa, demostrant-li 
submissió.) 
 
 
DIABLESSA  

(Brandant el punyal per damunt del cap.) 
Ei, fills meus, Llucifer meu, 
per res cal que us espanteu, 
que si el punyal no em falta, 
en la guerra no perdreu! 
 
(La Diablessa s’agenolla, l’Arcàngel puja damunt dels genolls de dos diables i, apuntant al 
Cel amb l’espasa, recita solemne.) 
 
 
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!! 
 
(Contesten els diables, vençuts.) 
Visca!! 
 
Visca la Festa Major!! 
 
(Tornen a contestar els diables.) 
Visca!! 



Versots — Santa Tecla 2017 

12 

 
(L’Arcàngel surt d’escena. Els diables s’aixequen i encenen una carretillada en rodó, al 
centre de la qual evolucionen Llucifer i la Diablessa; un cop acabada, abandonen 
l’escenari.) 
 
 


