
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FÚRIA 

Bon migdia, Ilergetes i Ilergets. 

Com va la Festa Major? 

Esperem que us vagi bé, 

perquè això és només l’inici, 

l’inici d’uns quants dies, 

de festa, de disbauxa i desperdici. 

Però, que per molt que assumim, 

que les Festes de Tardor, 

són la nostra Festa Major petita, 

demanem a la Paeria, a la Parra i a l’Imac, 

que deixeu de fer el llimac, 

i estireu el pressupost, 

amb més gresca, amb més farra, més cultura 

i molt més foc. 

I, és que, amb l’estiu que hem passat, 

de sequera ben severa, 

que la pluja no l’hem pas ni olorat. 

Fins i tot, un servidor, 

Per estalviar aigua, i no defallir, 

m’he estat tots aquests mesos, 

omplint-me la banyera amb vi. 



Ben fresquet i xarrupant, 

de la bota, o també d’algun porró, 

i es que qualsevol cosa era bona, 

per amagar-nos de la calor. 

Però ara estem aquí,  

i aquí a la plaça, que en som una gentada, 

o potser en som tres o quatre, si qui ho conta, és l’alcalde,  

o els responsables de la Urbana. 

Perquè sembla ser, que la Paeria, quan és hora de contar gent, 

i hi veuen Independentistes, a la riba del riu Segre, 

no en saben contar gaire, no els hi arriba més la ment. 

Perquè aquest nostre Ajuntament, els agafa urticària, 

quan veuen alguna estelada, alguna estelada penjada al balcó, 

o penjada del despatx de la Paeria, d’algun regidor. 

A veure, Ajuntament, una classe molt senzilla, 

ben atents, una mica d’atenció: 

- Els bombers estan per apagar focs, accidents i gent cremada, 

no els truqueu per a que us treguin, dels despatxos l’estelada. 

Però, tot això, i molt més, ja ho parlarem una mica més enllà, 

que ara, el que estem, és contents de retrovar-vos, 

què és això el que ens agrada, 

que estigueu aquí amb nosaltres, 



i poder, doncs, saludar-vos. 

En aquestes “quel” Diable, ha caigut aquí a la Terra, 

ha caigut sense suplicis, just al mig dels Camps Elisis. 

I després de tant viatge, va el Diable i té set, 

i va en busca d’una font, per a fer-hi un traguet. 

Però a Lleida, capital, si tens set és Infernal, 

perquè costa trobar fonts, 

i les que hi ha tampoc funcionen, 

són modernes i molt progres, 

però d’aigua, res de res. 

Finalment, però el Diable, 

la troba al carrer la Palma. 

Ja s’hi ajup, la té guanyada... 

però de sobte al seu voltant, 

un munt de gent, una gentada. 

Que tots porten el seu mòbil, enganxat davant del nas, 

tots amb cara maliciosa, per un Pokemon l’han confós, 

però apretant tots la pantalla, no hi ha manera de caçar-lo, 

i per tant tots decideixen, 

llençar-s’hi directament, i deixar-lo allí ben fos. 

Cada cop que l’atonyinen, creuen que passen pantalles, 

i el deixen allà al terra, tot trencant-li bé el nas,  



tres costelles i les banyes. 

Però diable sóc i diable seré, 

i orgullós del sofre i el foc sempre estaré. 

 

CONSELL 

El Diable, mal ferit, ha quedat estès al terra, 

ha quedat estès al mig, que no pot, ja dir ni fava, 

però amb tanta mala sort, que està allí i ben tirat, 

just en una zona blava. 

I el “multero” quan el veu... ja s’hi frega bé les mans, 

que li fot dos o tres multes, això sí, en castellà, 

per què no es queixin els amics del nostre alcalde, 

els regidors de Ciutadans. 

I és que això d’aparcar el cotxe, a Lleida és molt complicat, 

cada cop estan més blaus, els carrers de la ciutat. 

No n’hi ha prou en pagar al Centre, 

que també d’aquest color, és la Bordeta, 

és Balàfia i el carrer Onze de Setembre. 

A veure, Àngel, ja sabem que per a tu, 

el color blau és important, 

com que no has pogut pintar les Basses, 

del color dels Barrufets, 



ara ens pintes la ciutat, 

per deixar-nos-hi els calers. 

Finalment, però, el Diable, 

aconsegueix tornar a l’Infern, 

i convoca als seus companys, 

i els convoca a un Consell. 

Un Consell per decidir, un Consell per a pensar, 

per pensar quina resposta, i la forma d’actuar. 

Acabada la reunió, trobem tots la solució: 

Tornarem, aquí a la Terra, per portar-hi el nostre foc, 

amb les banyes esmolades, plens de vi i confiança, 

i és que aquest Consell s’acaba, 

cridant tots ben fort: VENJANÇA!!! 

 

PASSADÍS 

Decidida la venjança, i amb ganes de donar guerra, 

els Diables emprenyats, pugen fins aquí a la Terra. 

Pujaran fins aquí al mig, per tornar multiplicat, 

per tornar de fit a fit, 

tot allò que li han fet, al Diable mal ferit. 

I tot fent un passadís, els primers que sortiran, 

seran aquells, els nous Diables, 



que amb la massa carregada, orgullosos cremaran. 

I arribats al mig de Lleida, 

lo primer “quels” hi sorprèn, 

És que aquest any, el nostre alcalde, 

no ha fet passar, els ciclistes de “la Vuelta”. 

Ens n’alegrem. Però nosaltres et diem, 

que amb els diners estalviats, i si tant t’agrada el ciclisme, 

el que hauries, tu de fer, 

és arreglar el Velòdrom de la ciutat, i deixar-te de cinisme. 

Què l’esport de base, és el que s’ha de promocionar, 

què amb una capa de pintura, una mica de ciment, 

tot traient les males herbes, allò ho podries arreglar. 

“Pro” el Velòdrom no és pas, una excepció de la ciutat, 

d’edificis o instal·lacions, que estan tancats o que s’han abandonat. 

Que la llista és llarga, gairebé sense final, 

que si l’antic edifici de Magisteri, 

bona part de les casernes de Gardeny,  

o l’antiga comissaria de la policia nacional. 

O per no parlar, també, de les cases buides o a mig acabar, 

un munt que en tenen, els bancs a la ciutat, 

que podem trobar-les a Cappont, les que hi ha a la Bordeta, 

a Pardinyes o al Secà. 



La “vritat”, és que amb tanta casa buida, 

no calia pas gastar-nos, tot aquell gran dineral, 

en construir aquell plató de cine, que li diuen “Magical”. 

Perquè amb tots aquests llocs, que natros us hem dit, 

hi podríem fer pel·lícules, una superproducció, 

això sí, serien totes, de terror o bé de por. 

I és que diable sóc i diable seré, 

i orgullós del sofre i el foc sempre estaré. 

 

MOLINET 

 I un cop sortits tots de l’Infern, 

a Terra Ferma hem arribat, 

per complir amb la venjança, i deixar-ho tot cremat. 

Cremarem tota la Terra, tot formant un molinet, 

amb la massa carregada, i “quel” foc ho faci net. 

I on sí que s’hauria de fer net, és a molts llocs de la ciutat, 

“quentre” el servei de basures, i el vandalisme ciutadà, 

Torres Salses ple de runes, mobles vells, i condons després d’usar. 

O també allí al Tòfol, pel camí del Xoperal, 

bancs trencats, vandalisme a gom a gom, 

“ques” impossible anar-hi en bici, 

“ques” impossible fer-hi un tomb. 



Però això, als del Govern, sembla ser “quels” és igual, 

que només els interessa, convertir el nostre Roser, 

en un hotel de luxe, en un Parador Nacional. 

Aish! Preocupeu-vos per la gent, que ha de dormir al carrer, 

que d’haver-hi, el que no hi ha, és Alberg Municipal. 

I també molt ens preocupa, el conflicte amb les obres, del Museu Diocesà, 

van ser salvades de la crema, i també es van restaurar, 

les monges del monestir, van cedir aquest bé romànic, 

i ara, el govern de l’Aragó,  

vol crear d’on no n’hi ha, un conflicte “ques” polític. 

Per això natros diem, salvem el Museu de Lleida, 

i ho diem també ben fort, ho diem sense cap “asco” 

que li donem nostre suport, 

que #tots som l’Albert Velasco. 

Perquè que diable sóc i diable seré, 

i orgullós del sofre i el foc sempre estaré. 

 

FONT 

I un cop fet el molinet, ara ja està tot cremat, 

ja no queda res dempeus, ja està tot ben arrasat. 

Ara només el que queda, és que creixi tot de nou, 

que rebrotin noves flors, i que arreli tot ben fort, 



perquè aquesta terra és bona, per plantar de nou el hort. 

I ara que parlem dels horts... 

Què volem una Horta viva, amb pagesos i grangers, 

economia integrada, al territori i gent de bé, 

que volem que hi hagi acord, per a poder salvar, 

els vedells, també les vaques, de la Granja Pifarré. 

Per això els nostres Diables, una font ara ens faran, 

alçaran de nou les masses, i la terra il·luminaran. 

Què ens il·luminin bé el camí, és una qüestió de confiança, 

què ens il·luminin bé el camí, per marxar amb esperança. 

Per que aquí el que no volem, són polítics que fan pudor, 

com el ministre d’interior o el fiscal anti-corrupció. 

Per que aquí el que no volem, i felicitem al Lleida Esportiu, 

és un futbolista racista, xenòfob i que no sap pas el “ques” diu. 

Per que aquí el que no volem, són carrers amb noms franquistes, 

que després de quaranta anys, encara surten a les llistes. 

Per que aquí el que no volem, són partits polítics destructors, 

“ques” volen carregar, la Immersió Lingüística, 

enviant a les escoles, inspectors. 

Perquè aquesta és una terra, d’acollida i d’orgull, 

volem ser un país normal, i per “xo” estem tots a punt! 

Estem a punt per construir, una terra per tothom, 



tant si has nascut aquí, o en un altre lloc del món. 

Estem a punt per estimar-nos, com vulguem i amb qui vulguem, 

amb somriures i respecte per als Colors de Ponent. 

I és que estem a punt, per engegar els nous motors, 

i tal com va dir el savi: 

“Que la prudència, no ens faci traïdors!” 

I és que diable sóc i diable seré, 

i orgullós del sofre i el foc sempre estaré. 

 

CARRETILLADA 

I ara arriba un dels moments, més bonics de tot lo Ball, 

i ara arriba un dels moments, que per tots és especial. 

Que la nostra Diablesa sortirà al mig de la plaça, 

els nostres cors plens d’emocions, mentre ella ens fa petons. 

Fes petons, tants com n’hi vulguis, 

“pro” decideix per tu mateixa. 

Crida, això, de viva veu: 

“quel” masclisme encara perdura, 

però aquest cos només és teu. 

Que la frase és ben senzilla, sense dubte, ni tampoc cap confusió, 

no hi ha lloc per als matisos, 

i si dius “que NO” és NO! 



“Quets” valenta, tens trempera i amb ganes, 

com les noies de Kobane, com les noies milicianes. 

“Quets” rebel, tu “quets” bonica, amb somriure de fiar, 

com les netes de les bruixes, que no van poder cremar. 

Crida fort, que també ets lliure, com els veïns d’allà a Gardeny, 

que volen fer un referèndum, per ser un barri independent. 

Per que a tu, i a moltes altres, 

et mereixes com a mínim, ficar-te el nom de un carrer, 

encara, que això a la Paeria, 

no ho estiguin gaire acostumats a fer. 

Ja ho vam dir el Maig passat, i ho seguim dient ben alt, 

que volem carrers amb nom de dones: 

Emilia Trepat, Neus Català, Marta Mata, 

Muriel Casals o Maria Mercè Marçal. 

Apa, doncs, surt a la plaça, i “quels” Diables et segueixin, 

cremeu-ho tot, alceu la massa, no us descuideu ni un sol racó, 

que les espurnes ens enganxin, com un somni, com una grapa, 

que només, ja podem dir-te: 

GUAPA, GUAPA, GUAPA, MÉS QUE GUAPA!!! 

 

 

 



PINYA 

I després que la Diablesa, aquest nostre monument, 

hagi deixat amb la boca oberta, a la plaça, a la gent, 

és moment, ara ben grat, és moment, ara gentil, 

per què surti aquí a la plaça, a cremar els de la Infantil. 

Cremaran com ells n’hi saben, amb la massa ben amunt, 

foc i pólvora a la plaça, 

perquè ells són el FUTUR. 

Un futur il·lusionant, un futur, esperem lliure, 

un futur on us feu grans, però sense perdre aquest somriure. 

Un futur, “ques” ple de reptes, 

que teniu entre les mans, 

construïu un món més just, 

i amb més dignes governants. 

Per què ho diem ben fort i clar, 

que volem l’escola nova, 

de Balàfia i de Pinyana, 

ja n’hi ha prou de barracons, 

i d’una casa atrotinada. 

Per què ho diem ben fort i clar, 

l’escola en Català, 

no ens toqueu la nostra llengua,  



que és llengua d’acollida, 

no ens toqueu pas el crostó, 

amb l’escola i la immersió. 

Però ara, ja Diables, ara ja no us dic res més, 

perquè ara ja canalla, una pinya heu de formar, 

i “quel” foc i les guspires, a tothom faci arribar. 

Entreu, aquí a la plaça, i deixeu “cus” admirem, 

i sobretot no “seus” oblidi: 

-Somrieu, que guanyarem! 

I és que diables sou i diables sereu, 

i orgullosos del sofre i el foc sempre estareu. 

 

DIMONI GROS 

Bé, família, això s’acaba,  

ha arribat ara el moment, de fer l’última cremada. 

L’última cremada a la plaça, 

amb el ritme del tambor, 

l’última cremada amb “vatros”, 

i visca la Festa Major! 

Perquè som els Diables de Lleida, i ho diem fort, 

que portem els Diables a la sang, 

i Lleida al nostre cor. 



Que ahir a la nit, ja vam cremar, 

amb molta gent, ben engrescada, 

que ahir a la nit, ja vam cremar, 

amb la gent de La Sirollada. 

I aquest matí, ens heu sentit, tocant a Matinades, 

cansats i ressacosos, però ho hem fet amb moltes ganes. 

“Pro” això no és tot, que dissabte amb la Percu, Atabalada Infernal, 

també al vespre, la Infantil, i a la nit, traca final. 

Que veureu els Marraquets, que veureu el Carrincló, 

i els Diables, allà al mig, plens de foc i de suor. 

Per què a tots us volem veure, 

no hi ha excuses, no ho dubteu, 

que l’Infern és just allà,  

allà on us imagineu. 

I tot i que sabem que l’Infern és just allà, 

un local necessitem, per poder-nos preparar, 

per guardar el material, per guardar també les masses,  

per guardar-hi el Carrincló, 

Per això Ajuntament, us demanem que ens cediu, un local, un bon espai, 

i si pot ser amb un tirador. 

Per que els Diables som cultura, som cultura de la ciutat, 

més de trenta anys, tot cremant metxa, 



i portant, amb molt d’orgull, aquest nom amb dignitat. 

Bé, família, ara sí, ara ens toca sortir, 

sortiré just aquí al mig, per saludar-vos com amics. 

I la resta de Diables, també la massa alçaran, 

amb pas ferm, i ben encesos, amb rotllana saltaran. 

Saltaran, tots a bon ritme, amb la massa i el tabal,  

i les últimes guspires, marcaran aquest final. 

I ja ho sabeu, i ho diem sempre, 

que si alguna cosa no us ha agradat, 

ha estat lluny de cap mala intenció, 

perquè que diable sóc i diable seré, 

i orgullós del sofre i el foc sempre estaré. 

 

Salut i Foc!!!  Visca la Terra!!! 

Diable a la sang, i Lleida al cor!!! 

Lleida, 29 de Setembre de 2016 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


