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BALL PARLAT DEL BALL DE DIABLES DE MATARÓ 

Els tabalers entren tocant i se situen al cap de l’espai escènic imaginari (rectangle); a 

continuació entren els vuit diables encesos omplint l’espai escénic d’esquenes als 

tabalers; i seguidament entren Llucifer i Diablessa que se situen enfront dels tabalrs 

d’esquenes a ells. Una vegada hagin rebentat les carretilles, els dables se situen en 

dues files encarades llençant les carretilles buides cap en fora. El diable major se situa 

al costat de Llucifer i Diablessa a la filera que queda a la seva dreta; l’abaderat a 

l’extrem contrari de l’altra filera. Finalment, quan ja no hi ha foc, entren l’Arcàngel i 

l’àngel pel mig de la formació situant-se a l’extrem oposat a Llucifer i Diablessa, cara a 

ells. 

Durant l’evolució els diables sitauts en les dues fileres comencen a caminar en fila, 

anant de davant a darrera, per la part exterior de la formació, i de darrera a davant per 

la part interior. 

 

Àngel.- 

(per recitar se situa al mig de la formació, i en acabar torna a la posició inicial) 

Questa tarda se fa un ball 

amb molta honra i cortesia. 

Llucifer n’és el cap 

la Diablessa n’és la guia 

d’una tropa de diables, 

on també hi ha un capità 

que en posar la mà a les armes 

la terra fan tremolar. 

Gran batalla els presenta 

el valerós Sant Miquel  

començant així la guerra,  

la de l’infern contra el cel 
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Llucifer.- 
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(no es mou de la seva posició) 

Glòria, glòria soldats de l’avern! 

Ha arribat l’hora de “palayà”. 

Amb les forces de l’infern 

bona guerra segur hi haurà. 

Estigueu tots ben alerta 

per l’home captivar, 

enganyant i seduint 

                                                           amb el vici i el pecat. 

Des de marc fins a muntanya, 

de la Riera fins a Sant Simó, 

de la sagristia fins a l’alcaldia 

no perdeu cap ocasió. 

 

Abanderat.- 

(es posa davant de Llucifer aixecant la bandera) 

Llucifer, 

sóc el diable abanderat, 

insígnia i estendard 

d’aquest exèrcit infernal 

 

Llucifer,- 

Què vols? 

 

Abanderat.- 

Demano llicència Senyor, 

per poder anar a batallar 

començar la revolució 

i així millor tots palayà. 

 

(Els diables van cridant “palayà! palayà!” picant amb les maces a terra) 
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Llucifer.- 

Com m’agrada el que ara escolto. 

Llicència us en dono jo, 

aneu a plantar la grapa 

pels carrers de Mataró. 

Si fem guerra contra ells 

centrant les nostres forces 

en combatre amb ardiment 

la victòria serà nostra 

contra les tropes de l’Excels 

 

Abanderat.- 

Visca el nostre Llucifer! 

 

Tots els diables.- 

(aixecant les maces) 

Viscaaaaaaaaaaaaa! 

 

St. Miquel.- 

(amenaçant a tots els diables) 

Prou diables infernals! 

 

Llucifer.- 

Qui sou?! 

 

St. Miquel.- 

Llucifer, sóc Miquel, 

t’escoltava atentament. 

No et vull veure per la terra 

amb tota la teva gent. 
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En nom de Deu et combatré 

amb l’ajut al meu darrera 

de Santes Juliana i Semproniana 

obtindré victòria plena. 

 

Diablessa.- 

...semblen noms de dues plantes 

per fer una infusió remeiera... 

Angelet, que’ts carallot, 

però què nassos t’has pensat? 

Déu no farà mai cap ombra 

al meu marit ni als seus soldats. 

 

St. Miquel.- 

Deu és la glòria celestial 

com també ho és a la terra, 

ja podeu tocar a sometent 

si voleu guanyar la guerra 

 

Llucifer.- 

Maleïm les seves cartes!! 

Diablessa, prepara el coltell. 

Timbalers, toqueu a foc 

contra l’arcàngel i els seus cadells!! 

 

Tabaler.- 

(entra a la zona d’escena) 

Combatrem ferotgement 

volem sang, fetge i budells; 

tocarem en tot moment 

contra Miquel i els seus donzells. 
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Perquè els angelets del cel 

estan tots cagats de por, 

en sentir el fort repic 

d’aquest infernal tambor 

 

(torna amb els tabalers) 
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Llucifer.- 

(assenyala al Diable Major, i aquest s’acostarà i s’acota davant d’ell) 

Tu! 

Sabent com ets tant valent 

et nomeno diable major 

per guiar a la camarada 

a “palayà” per Mataró. 

Captureu–me a  Miquel 

i arrossegueu-lo fins a mi 

que rebrà cruel judici 

amb la mort com a destí. 

 

Capità.- 

(es posa al mig de l’escena i es dirigeix als diables, i després a Llucifer) 

Hem nascut per a la victòria 

en l’escomesa contra el cel, 

lluitarem per major glòria 

contra l’exèrcit de Miquel! 

 

No pateixis Llucifer 

que amb la maça flamejant 

sempre el vici i el pecat 

a la terra triomfaran. 
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Amb la pólvora i les armes 

l’angelet i els seus cadells 

patiran les nostra fúria 

quan fem guerra contra ells. 

La batalla està guanyada 

doncs les forces infernals 

preparem la foguerada 

amb els set pecats capitals 
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(Mentre els diables fan l’evolució, el diable que li toca recitar el seu parlament comença 

a fer l’evolució i quan arriba al botafoc aquest li encén la carretilla i la crema al mig de 

l’escena. Un cop peta, comença el seu vers) 

 

                                                         Primer diable (Enveja).- 

Llucifer, sóc el primer 

sóc un soldat verinós 

desitjo el que no és meu 

perquè sóc molt envejós 

(repic) 

 

VERSOT SATÍRIC 
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Segon diable(Ira).- 

La ràbia a mi em consumeix 

i us faría treure el sagí 

de seguida jo m’excito 

i m’encenc com un llumí 

(repic) 
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VERSOT SATÍRIC 
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Tercer diable(Luxúria).- 

Capità, sóc la luxúria 

porto calent l’entrecuix 

qui toqui podrà admirar 

com la eina té bon gruix  

(repic) 

VERSOT SATÍRIC 
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Quart diable(Avarícia).- 

Com m'agrada aquesta crisi 

que us estafa, gent distreta 

sempre he estat usurpador 

i com el món, sóc molt garrepa 

(repic) 

                                                                  VERSOT SATÍRIC 
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                                                              Cinquè diable(Gola).- 

Ja veieu quin goig que foto 

m’afarto fins rebentar 

la culpa és de la diablessa 

que em va educar en el bon menjar 

(repic) 
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VERSOT SATÍRIC 
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Sisè diable (Peresa).- 

(quan acaba el parlament, no es fa evolució sinó que interromp Miquel) 

Jo sóc ric i sóc gandul, 

i sempre em toco la fava... 

si ara hem piqués el cul 

me’l grataria una esclava 

(repic) 

VERSOT SATÍRIC 
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Miquel.- 

(se situa al mig de la formació, encarant-se als diables, i l’àngel restarà a prop seu) 

Prou diables infernals! 

Sóc Miquel, enviat per Déu, 

i ben prest les vostres esquadres 

davant meu les rendireu, 

per combatre vostres ofenses 

l’espasa que porto jo 

us farà callar per sempre, 

alliberant així Mataró 

davant la greu amargura 

de la presència de Luzbel, 

de tota la seva diablura 

i de tu, Llucifer cruel! 

 

Diablessa.- 
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No t’espantis Llucifer 

que jo sempre t’ajudaré. 

 

D’aquest ball sóc Diablessa 

coneguda com Luzbel, 

valenta dona de guerra 

i destructora del cel. 

Perquè jo sóc la supèrbia 

i vinc del cor de l’infern 

per fer tremolar la terra 

i cremar un foc etern. 

Amb tota la soldadesca 

mai cap guerra he perdut 

i amb el ganivet que jo porto    

aviat hauré vençut. 

Sóc molt forta i sóc valenta 

i al costat del meu marit 

el final d’aquesta lluita 

ja fa temps l’he decidit 

 

Llucifer.- 

Diables, veniu a ajudar-me 

a les armes, a la guerra! 

Llenceu  tot el foc de l’infern 

i escampeu-lo sobre la terra. 

   

Capità.- 

(es troba agenollat, mentre l’angel l’amenaça amb l’espasa) 

Ara no puc Llucifer, 

la lluentor de la seva espasa 

a mi m’ha fet presoner. 
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Àngel.- 

La força de Deu poderós 

il·lumina la terra i el cel, 

i en sortirà victoriós 

el seu lloctinent més fidel. 

El poble de Mataró 

i també el món sencer 

us suplica a vos arcàngel 

que acabeu amb Llucifer 

 

Miquel.- 

Orgullós i vanitós, 

“rebelda” contra Déu, 

com enemic quets del Senyor 

el teu regnat será molt breu. 

Perquè tu ets l’àngel caigut, 

que del cel va renegar; 

ensenya i estendard, 

del vici i del pecat. 

Rei i senyor de l’infern, 

no blasfemis davant meu 

ets la insígnia i baluard 

de l’ofensa contra Déu. 

(es va allunyant de la zona propera a Llucifer per fer la figura, tenint en compte que 

quan ell ho demana els diables, de cop, s’agenollen en cercle al voltant d’ell) 

Amb la força d’aquesta espasa 

questa lluita no guanyareu; 

així doncs, tropa banyuda... 

de genolls en nom de Déu!! 
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(Els diables s’agenollen al voltant de l’arcàngel) 

 

Ara sí que esteu rendits 

ha arribat la vostra fi, 

si volgués d’un cop d’espasa 

moriríeu sense patir. 

En nom de les dues santes 

patrones de Mataró 

cridem visca Catalunya  

i Vista la Festa Major!!! 

 

Abanderat.- 

(Miquel i l’àngel surten d’escena, i l’abanderat ocupa el lloc de Miquel) 

Maleïts diables banyuts 

heu parlat de rebombori, 

però covards com heu sigut 

tots de pet al purgatori. 

Ara m’haureu de seguir 

perquè porto la bandera, 

anireu baix a l’infern 

tots en fila al meu darrera! 

(L’abanderat encén una carretilla; una vegada ha rebentat, els diables prenen posició, 

fan l’evolució i encesa final) 

 

·FI· 


