
Ball de Sant Miquel i Diables — Santa Tecla 2020 
 

 

Diablessa: Ai! Corre! Que son les vuit 

L’aplausu dels sanitaris… 

 

Llucifer:  es diu water pija de merda!! 

O si vols també urinaris 

 

D: Jo t’estic parlant dels metges 

Perquè sempre ets tant curòs? 

 

Ll: vinga agafa la corretja  

i treu a passejar el gos! 

 

D: jo no vull sortir més sola 

 

Ll: Déu meu quina por, pobreta… (enrient-se’n) 

 

D: que jo em trobo cada nit  

amb el sense samarreta 

 

Ll: tranquila que a tu ni et mira. 

Tens el cul tant botarut 

que abans de tocar-te el xoxo 

li xupa el rabo al sord-mut 

 

D: Ai! El sordomudu 

Aquell si que és visionari 

Ja saludava amb el colze 

molt abans d’aquest calvari!! 

 

LL: Calla, va, i treu el Pep Fèlix, 

Que aquest gos s’està cagant. 

 

D: Si ho sé agafo un ratpenat 

Del mercat d’allà a Wuhan 

 

(següent imatge Llucifer i Diablessa passejant sota el pont del Portal del Carro direcció 

l’Escorxador agafats del braçet) 

 

D: Posa’t gel! La mascareta! 

 

Ll: Prò què dius! Si no anem lluny! 

 

D: No voldràs agafar el virus 

I quedar com el Fortuny?? 



 

Ll: Dius de raro, de mal fet, 

de capgros o de gurditu? 

 

D: Tan hi fa, és el mateix, 

és com el Dani Devito 

 

Ll: ai quin greu quan tot acabi 

Jo, ho trobaré a faltar 

Que amb la puta mascareta 

Quasi no cal saludar 

 

D: prò si l’únic bo del virus 

és això de l’hidrogel, 

que em lubrica tant el cul 

que me pots follar bé a pèl! 

 

Ll: i que vam adoptar el gos 

per sortir a passejar… 

si ho sé agafo un conill 

com la Carla Aguilar 

 

D: si de tot l’Ajuntament 

és la única normal, 

entre Puig, Estrada i López 

han fet bo el Dídac Nadal 

 

Ll: ja que parles del Nadal… 

ell si que ens ho va fer bé: 

aquí tens el seu llegat 

el parking Jaume Primer! 

 

D: Alexa, aparca’m el gos 

al pàrking intel·ligent! 

 

LL: Prò si no ha funcionat mai! 

T’has begut l’enteniment? 

 

(Veu Alexa. Llucifer i Dibalesa miren a l’espai escoltant la veu) 

 

 

Ja que el gos es diu ‘Pep Fèlix’ 

Et proposo algo millor: 

veient com va això d’Inipro 

te l’aparco a la presó 

 



(un cop ha acabat la veu de l’Alexa, Diablessa deixa anar el gos a l’esplanada de 

l’escorxador i la imatge marxa a negre. 

Següent imatge segueixen junts i van avançant fins a la plaça de la rumba. Mentre 

caminen van recitant) 

 

(Llucifer pensatiu, moix, mirant a l’infinit, bufant, trist…) 

 

 

D: què et preocupa Lluci meu? 

és potser per si no visc? 

 

Ll: dona!! fumes i ets tant vella 

que ets població de risc!! 

 

Com els jaios de la Trono… 

estic preocupat per ells 

 

D: m’han dit que queden les dames; 

el virus s’ha endut els vells… 

 

Ll: i en canvi a l’Arquebisbe 

se’l veu tant fort i sa… 

 

D: deu ser que ‘nar amb la canalla  

l’ha degut inmunitzar 

 

Ll: com diu Fernando Simón 

i quan parla tots d’empeus!! 

només et treguis la máscara 

per matar tots els de Reus!! 

 

 

(Llucifer i Diablessa arriben a la plaça de la Rumba i veuen tots els diables junts sense 

mascareta i sense guardar la distancia fent petar la xerrada i botellón…) 

 

D: Pro què feu aquí tots junts??!! 

Fiqueu-vos les mascaretes!! 

 

Ll: cagundeu!! separeu-vos!! 

O anirem a fer punyetes!! 

 

 

Diable: Au va calla… alarmista!! 

 Si aquí estem la mar de bé 

 Tot és una gran mentida 

que ho ha dit Miguel Bosé 

 



Ll: això si és el que em faltava!! 

Fer cas als negacionistes… 

 

D: sembla que sou tant il·lusos  

com els independentistes 

 

Ll: si de cas comença el vesros 

no pequem de pasarells, 

que jo també vull cobrar 

com han fet els dels castells. 

 

D: vinga va xato, espavila!! 

Que tu sempre ets el primer 

i malgrat el cony de virus 

hem volgut sortir al carrer. 

 

 

LLUCIFER 

(Al públic.) 

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 poder-vos demostrar 

que sóc el més gran banyut. 

 

La Trompeta del Judici 

em sembla que estic sentint 

i sense escoltar les veus 

els senyals vaig descobrint 

 

(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! 

 

 

 

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! 

 

 

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! 

 

Sant Fèlix a Vilafranca 

alló sí que es una festa! 

El bressol de la cultura... 

i no això que fem la resta. 

 

Ells son els mes típics! 

ells s'ho han inventat tot! 

et poden xupar la polla 

amb un atac de singlot. 

Com us surti un bon rebrot 

ja veuràs quin rebombori. 

anireu a ballar els balls 

al davant del tanatori. 

 

Convertir el Sant en cendres 

Us portarà més d’un dia, 

no penseu que es senzill 

cremar tanta xuleria 

DIABLE SEGON: MATMONA 

Potser us sembla malament, 

però a mi em diuen Matmona. 

Sóc garrepa i sols m’excito 

quan la meva bossa sona. 



 

Alcalde tot són desgràcies, 

des que vas ‘gafar’ el mandat! 

Treu-te el groc de la solapa, 

que ets un ‘gafe’ rematat. 

 

Ha petat la petroquímica, 

coronavirus i Glòria... 

sort que no va prosperar 

la gran idea de la nòria. 

 

Si us plau no toquis res més, 

‘deix’ tranquil•la Tarragona, 

i dedica’t a fer tuits 

desitjant sort al Girona. 

 

Aquest mal fario no és normal,  

fes-me cas t’ho dic de veres.  

A tu t’ha mirat un tuertu  

o en el teu cas el Junqueras. 

 

 

DIABLE TERCER: ASMODEUS 

Asmodeus a mi me dicen 

De los fachas, abogado 

Me rige la carta magna 

y el que tengo aquí colgado 

 

Que coñazo catalufos! 

Soy Santiago Abascal 

y he venido a Cataluña 

‘pa montar “un bon sidral” 

 

sus vi a matar a todos 

que he traído de Madrid 

toneladas de este virus 

dentro de Ortega Smith. 

 

Mira que os lo tragáis todo… 

aquí no hay ningún rebrote!! 

ven y chupa esta vacuna 

antes de que no me explote 

 

(entra en escena UNA diable) 

 

Masclistes, negacionistes… 

Ho teniu tot, els de Vox 



Si vols llepar alguna cosa 

Vine aquí a menjar-me els mocs 

 

Amb la merda que vomites 

Blanquejes el patriarcat, 

Com em tornis a dir niña 

Et tallo el que tens penjat!! 

 

Que jo vull sortir i beure 

fins a perdre la consciencia, 

no aixecar-me amb mal de cony 

per ‘ta puta indecència 

 

Ei! Companyes… i companys! 

La batalla és compartida  

cada masclista aixafat 

ens pot fer salvar una vida. 

 

Només demanem respecte, 

poder caminar tranquiles 

i no haver d’anar cagades 

o buscant sempre punts liles!! 

 

 

 

 

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. 

 

L’emèrit Rei campechano 

a la fi se’ns ha fugat: 

a l’estil de son germà 

ho ha fet escopetejat. 

 

Les amants, de casa bona, 

les fotia cara el sol, 

la millor es deia Corina 

i ara li ha fotut un gol 

 

Li menjava la cigala, 

allò era el paradís, 

l’AVE, cap a la Meca, 

i els calers, al compte suís. 

 



Prò quan ella ha obert la boca 

li ha tocat deixar el país, 

ha fotut el camp d'Espanya 

ha tingut final feliç. 

 

 

DIABLE CINQUÈ: BARIT 

Si faig cara d’emprenyat 

és perquè em diuen Barit: 

la mala llet em rosega  

I l’ira em té consumit! 

 

Quin goig fa la Part Alta,  

ja torna a ser la d’abans:  

putes, lladres i yonkis  

i els okupes inmigrants 

 

Baralles a totes hores,  

entren surten de la trena, 

sols falta trobar la dona 

enculada per un MENA. 

 

Ara entren pels balcons  

i es defensen amb les lleis,  

com si fóssin Baltasar  

qualsevol nit de Reis. 

 

Jo no em crec aquest bonisme 

que l’esquerra m’ha venut, 

o acabarà la Part Alta  

com el Port d’allà a Beirut 

 

 

 

 

 

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. 

 

Si voleu la independència  

heu de votar el tres per cent,  

ara que han partit l’herència  

de l’antic món convergent. 

 



Si sou dels indepes hardcore 

aposteu per Waterloo: 

ratafía, fum i musclos, 

us entra tot al menú 

 

Si sou més del peix al cove,  

és molt fácil escollir,  

un partit va sobre rodes:  

el PDCAT del Bonvehí.  

 

Si el que vols és fer el ridícul 

i ets perico o poc normal, 

ets català de segona: 

sols et queda la Pascal. 

 

Si tu enyores el Pujol  

i el que busques és l’essència 

tinge-ho clar, vota Esquerra! 

que és la nova Convergència! 

 

I si amb tot el panorama  

veus que tot això s’ensorra,  

imagina quatre anys més  

d’un govern manat pel Torra. 

 

 

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. 

 

Ai Castillo, qui t’entengui!  

La mare que et va parir,  

has canviat ja més d’acera  

que el bastó de Sant Magí 

 

Abans volia ser un postre  

i ara el venen d’esmorzar…  

més o menys la teva historia:  

socialista i republicà 

 

ets un paio de partit  

i potser una mica indepe,  

posiciona’t gilipolles! 

perquè a mi em sembles de Lepe 

 



Jo se que vols ser Alcalde 

i pretens trobar una esquerda,  

pro si no tens un Inipro  

ets un polític de merda 

 

 

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.) 

Que després d’un quart de segle 

enlluerna a tot arreu, 

 

restaurat de dalt a baix. 

No em fas por, galifardeu: 

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 

unida com a mestressa 

i, en aquest ball de diables, 

jo faré de Diablessa. 

 

 

(Dirigint-se a sant Miquel.) 

Ja saps que sóc la supèrbia 

i indigna de tu, Miquel; 

 

(Es gira momentàniament cap a Llucifer, reconciliadora.) 

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 aixeca la llança i 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 llança que porto 

és el meu Déu qui la inspira; 

dona perversa i cruel: 

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 la llança, 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!! 

 

(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.) 

 

 

FI 

 

 

 


