
Acte Sagramental  de Jaume Gómez i Puig 

(ball de diables de Ribes) 
Llucifer 
A la terra el nostre imperi 
Hem estés de cap a cap 
i en els cors hem posat l’esca 
De l’orgull que ens ha creat. 
L’home sent l’orgull de viure, 
Supèrbia de pensament; 
Busqueu així la grandesa 
i aixafeu els sentiments: 
busqueu l’honor i lloances 
fins que us respecti tothom, 
no pareu, sigui com sigui, 
heu de ser senyors del món. 
 
Àngel 
Llucifer! Boca d’infern! 
Empassa’t aquest verí 
que arrosseguen les paraules. 
L’home té un millor destí. 
No escolteu el crit d’orgull, 
d’egoisme i mesquinesa: 
sigueu homes tal com cal 
amb justícia ben entesa. 
 
Diable I 
Jo voldria aconsellar-vos 
que miressiu per demà: 
doncs lluiteu per enriquir-vos 
que el diner és benestar. 
No hi ha res com la riquesa 
que les cases engrandeix: 
el que té diners de sobres 
el veure com presumeix. 
 
Diable II 
Molt ben dit, company de feina, 
amb diners es pot fer de tot. 
Doneu-vos a la disbauxa, 
doneu plaer al vostre cos. 

Sols es viu una vegada... 
i si no l’aprofiteu 
d’aquest viure en què tot passa, 
voleu dir-me què en treureu? 
 
Diablessa 
Com diablessa m’hi poso: 
com diablessa haig de dir 
que es perdi tota vergonya 
en el parlar i el vestir; 
i la dona romancera 
que no miri el temps passat, 
que ja té els drets de l’home... 
la mateixa llibertat. 
 
Àngel 
Calleu! El vostre alé put 
com un femer que fermenta, 
de l’alenada d’infern 
que respirada rebenta. 
L’avarícia fins repugna 
als mateixos usurers, 
i mereixen sols menyspreu 
els qui acaparen diners. 
No confongueu el plaer 
amb la luxúria del cos, 
que la persona humana 
no té ànima de gos: 
i la dona per ser dona 
ha de fer-se respectar 
per poder dir a tothom 
que també té llibertat. 
 
Diable III 
Deixeu les cançons, amics, 
i feu vostra voluntat: 
si algú us contradiu 
no calleu com encantats! 
 



Diable IV 
S’ha de contestar amb ira 
i renegar si convé. 
Vengeu-vos si us fan un tort 
que la venjança és plaer. 
 
Diable V 
Per a mi el millor plaer 
és quan em trobo ben fart, 
i amb la panxa ben plena 
i tinc el cap emboirat: 
us convido a provar-ho, 
i em direu el resultat. 
 
Diable III 
Res com l’ira i com l’enveja... 
 
Diable IV 
Per mi, res com la venjança... 
 
Diable V 
Doncs per mi tranquilitat 
i portar plena la panxa! 
 
Diable VI 
Doncs jo no he de fer-ne cas 
de tot això que dieu: 
com que vaig néixer gandul, 
de gandul no me’n traureu! 
 
Diable VII 
Jo t’acompanyo company, 
amb mandra per treballar: 
que el que treballa és un ruc, 
i no em deixo treure el suc 
per aquell que em vol manar. 
 
Diablessa 
Orgull, luxúria, avarícia, 
ira, gula i enveja: 
això és una delícia 
amanit amb la peresa. 
 

Llucifer 
 
Que sembri l’home a la terra 
la llavor de tots els vicis 
i viurà intensament: 
sols tindrà plaer i deficis. 
 
Àngel 
 
Que callin els vostres crits, 
les vostres veus temptadores, 
que els vicis que proclameu 
repugnen l’honor de l’home. 
En contra les lleis humanes, 
i en contra les lleis divines, 
voldríeuencendre l’odi 
en el fons dels cors, endintre... 
però l’infern no podrà 
per més que jurqui i que maldi 
que l’home que vol justícia 
no sent cap veu que l’espanti, 
i complint la bona llei 
que tothom porta en el cor, 
a la terra hi haurà pau 
tranquil·litat i amor. 

 

Aquest Acte Sagramental va ser 

escrit pel ribetà Jaume Gómez i 

Puig  el 1976 per tal de ser 

representat pel Ball de Diables de 

Ribes a la Festa Major de Sant 

Fèlix de 1976 a Vilafranca del 

Penedès d’aquell mateix any. El 

Ball de Diables de Ribes el va 

recuperar el diumenge 24 de gener 

de 1999, vigília de la Festa Major 

de Sant Pau.  


