1- FÚRIA
Bon Migdia, lleidatanes i lleidatans!
Un cop més, i com cada Festa Major, ja tornem a estar aquí.
Què ens heu trobat a faltar? Nosaltres sí.
Però, ja hem tornat carregats de forces, fum i sofre,
per deixar les coses clares, i a més d’un fer-lo fotre.
La veritat, no és pas difícil sortir aquí,
i pensar en tot allò que volem dir.
La realitat ens ho posa fàcil; entre corruptes, amants
espies i traficants, no és difícil pas parlar.
S’aixeca una mica la manta...i a “rajar”!!!
El que sí que és complicat, és veure al nostre sheriff-alcalde
i als seus esquirols aquí al costat.
Vosaltres el veieu? No, no us preocupeu, que no el veureu,
ell sempre va allí al fons, darrera la Creu.
En tot això, el diable ha vingut a la Terra,
però s’ha quedat esfereït en un racó,
veient incrèdul i amb fredor,
com pot ser que hi hagi tant lladre i tant cabró.
Crits i corredisses comença a sentir,
resulta que és al mig d’una manifestació.
I com no, els Mossos al darrera
repartint sense contemplació.
Cops i alguna pilota de goma incontrolada,
i sinó, pregunteu-li a l’Ester Quintana.
Quina barra Felip Puig que tens,
tu que encara negues el que és més evident.
Amb això, el nostre Diable també resulta ferit,
l’han deixat mig mort i moribund al terra,
però ara ningú no el podrà rescatar, i el deixaran allí estès,
i és què ja no hi ha Sanitat pels Sense papers.

Però diable sóc, i diable seré,
i orgullós del sofre i el foc sempre estaré.

2 – CONSELL
Un cop assabentats,
tots els Diables són convocats.
El Diable ferit els convoca a Consell,
per pujar, aquí a la Terra, i aplicar la nostra llei.
La nostra llei de sofre, fum i trago de vi,
i no com les lleis què es fan per aquí.
Espanyolitzar els nens catalans a l’escola,
diu el Wert sense cap vergonya.
Wert, Wert...Julivert!!!!
Jo si que t’aplicaria, a tu, la llei,
amb un bon cop de falç i de martell!!!
O com els Peperos i Ciutadans,
que juntament amb quatre famílies fatxes i arrogants,
volen que parlem amb una llengua estranya.
A tots “aquestos”...clatellada!!!
Que us quedi clar i ben entès, que natros parlem en Català,
igual què la gent de València, Fraga, les Illes i Perpinyà!!!
I és que n’estem ben tips
de tota aquesta colla de malparits.
Per això, tot el Consell de Diables demanem,
que us uniu a la nostra causa,
què farts n’estem de la injustícia i els lladregots,
dels que reben sobres i altres dots.
Què la revolta ha de ser unida i amb constància,
per això, tots junts cridem: VENJANÇA!!!

3 – PASSADÍS
Tots els Diables, ara sortirem de l’infern,
i passarem entremig la “fumareda”,
com a homenatge a la boira, què abans corria per la nostra Terra.
Amb aquestes, algun dels nostres Diables s’ha perdut i no el trobem,
què potser ha pujat en alguna de les noves línies de Bus de l’Ajuntament?
Tota una vida per no equivocar-nos i aprendre’ns les rutes com cal
i ara va, i ens organitzen aquest nou sidral.
Què si un volia anar al Secà per la pujada...
Ara apareix al mig del Camí de Montcada.
El que tota la vida agafava el cinc per anar al Mercat...
Ara, de sobte, el deixen a les Basses d’Alpicat.
...parlant de les Basses d’Alpicat, “sinyor” alcalde,
Erre que erre, vostè segueix en l’intent,
i fins que no acabin de caure, no estarà pas content.
Però, tot això no et preocupa gaire ni et fa perdre el món de vista
prouta feina tens en anar acumulant càrrecs a la llista.
- Alcalde de la ciutat. On ha degut arribar més vegades, la “Vuelta”, de tot l’estat.
- Càrrec a la Federación Española de Municipios. Carai! Què detallista, i això que et diuen Catalanista.
- Primer Secretari dels Sociates a Ponent. Això estava cantat, ets el xèrif de tot aquest Comtat.
- Membre de la Executiva del Socialisme. Aneu, aneu! Aneu tirant, vatros sols, amb el federalisme.
I per acabar-ho d’adobar. Perdó, per acabar d’engreixar la butxaca...
- Sentat com a Diputat del Parlament, en una bona butaca!!!
Una bona almoina, als de la sotana deus donar,
amb la llista de nòmines, que a final de més, et deuen ingressar.
I és que, Diable sóc, i diable seré.
i orgullós del sofre i el foc sempre estaré.

4 – MOLINET
Ara encendrem les nostres aspes de foc,
i girant i girant, ho arrasarem tot, i ficarem les coses al seu lloc.
Ho arrasarem tot amb sofre, espurnes i carbó,
no com alguns “xalats”, que aquí ho volen rebentar tot amb la tècnica de la Fracturació.
“Fracking” es veu que li diuen els més científics,

que no deixa de ser allò, de buscar petroli i gas,
aplicant al territori aigua a dojo i productes químics.
Però, què esteu atontats o que?
Sabeu on us fotria, jo, aquest “Fracking” de qualsevol manera?
Doncs per aquell forat que teniu allí, on s’us acaba l’esquena.
Sí, sí, per allí i fins que rebentéssiu i sent ben estricte,
perquè defensar la Terra no és cap delicte!!!
I és que la Terra és de qui la cuida i qui la treballa,
dels pagesos, ramaders, i fins i tot dels porcs,
i no pas de grans polígons i aeroports.
Una terra que es treballa amb les mans i la suor,
on no importa pas el color de la pell que tinguis sota el mocador.
Una terra aspra i amb vehemència
que ens ha de marcar el camí cap a la Independència!!!
Perquè Diable sóc, i diable seré.
I orgullós del sofre i el foc sempre estaré.

5 – FONT
Ara tots els Diables junts una font alçaran,
perquè les espurnes les vegin dels petits fins al més gran.
Una font de sofre i socarrim,
i no com les que fan, els polítics i banquers que tenim.
Que a la gent del poble, arribar a final de mes ens costa un ou,
i no a ells, que se’ns pixen a sobre i encara ens diuen que plou.
Gora la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i la seva gent,
que lluiten per una causa justa, diària i constantment.
Visca els bombers, que estan per apagar focs,
i es neguen a pujar per les escales i obrir les portes de les persones que desnonen dels seus blocs.
Però vosaltres, Peperos, no feu res i us quedeu quiets,
només us importa contar a dins del sobre el feix de bitllets.
Colla de fatxes!! Quina barra que teniu,

Però aneu en compte, que natros tenim les olles preparades a foc viu.
O sinó, un scraching pel carrer o a la vostra Seu,
perquè tothom es dongui compte del peu que calceu.
Qui també calça un bon peu son tots els imputats,
imputats per “itevés”, desviar diners o Método 3.
Que mentre el poble està suant la cansalada,
ells ja juguen amb la partida guanyada.
Però tranquils, gent del poble, què això no us faci defallí,
que a tot porc sempre li arriba el seu Sant Martí.
Uns, també, que apuntaven per pubilla i per hereu,
no se pas si els coneixeu.
Són l’Iñaki i la Cristina, els de la Reina,
Què ara es veu que el sogre els hi ha trobat feina.
Moure els fils i ...al Qatar!!!
Al Qatar? A “Cagar”, home, a “Cagar”!!!
Tota la família de cacera ens faríeu bon servei,
així sí, que l’escopeta la porti el net del Rei.
Perquè Diable sóc, i diable seré.
i orgullós del sofre i el foc sempre estaré.

6 – CARRETILLADA
Ha arribat ara el moment
en que una bona carretillada
il·lumini a la nostra estimada.
No avancem, però, desitjos i realitats
i parlem, primer, de problemes més nostrats.
En aquest país, es veu que som demòcrates, sí o sí,
Fins que surt el tema del Dret a Decidir.
És en aquest punt, on la caverna espanyolista,
els hi surten els tics i la vena més franquista.
És igual que siguin de dretes, esquerres, de baix o de dalt,

l’herpes conquistador els hi surt a tots per igual.
Se’ls hi “unfla” la vena només de pensar-hi,
quan ens envien l’exercit i algun legionari.
I és que el feixisme d’aquestes terres no ha tocat pas el dos,
Només cal recordar, l’Operación Garzón l’any 92.
O assassinat, prop de València, fa 20 anys,
Guillem Agulló! Un record dels teus companys!!!
O més a prop, més cap aquí, a la vila de Torà
quan la Guàrdia Civil, fa 10 anys hi va entrar.
Però a la gent del carrer això no ens frena, ans al contrari,
ens referma i ens empeny cap al nostre ideari.
Tot i que, el “souflé” sobiranista,
del govern, sembla que comença a perdre’s de vista.
i amb l’excusa, pensada i ben muntada,
ells no paren de fotre tisorada.
Deixeu-vos de romanços i discussions,
que ja ho farem natros, Collons!!
Tot plegat és ben senzill, no costa tant,
arremanguem-nos bé de braços, i fotem lo camp.
Ja ens ho va dir el profeta, el messies, el dels records immemorables,
“Si ens llevem ben d’hora, ben d’hora, serem imparables”.
El que també volem veure ben d’hora, ben d’hora i amb fermesa
és la nostra estimada DIABLESA.
Una dona feta i refeta, que la cara ens il·lumina,
molt més guapa i formosa que aquella tal Corina.
Guapa! Més que Guapa!!!
Què els diables ja l’envoltin,
que ella salti aquí al mig!
I que tota la plaça, se la miri amb gran desig!

7 – PINYA
Després “d’aquestos” salts i d’aquests crits
és el moment d’entrar en escena els més petits.
Cada un d’ells saltarà i cremarà d’una manera ben subtil,
i és que no parlem de ningú més, que de la Colla Infantil.
Els Diables de Lleida tenim el futur ben assegurat,
amb tota aquesta canalla, que en són un bon grapat.
Ells sí que tenen un futur ben negre, negre com el carbó,
Ja poden començar a esmolar ben bé la eina,
o es quedaran sense sanitat, escola pública ni feina.
Tot això que els hi espera és un bon “cacao”,
i a sobre, ells, no podran dir allò de: -“Perdón, m’he equivocao”.
Pares, mares, avis i àvies, però, no patiu,
que aquestes noves generacions tenen l’empelt ben viu.
Esperem que quan ells governin,
mirin cap a enrere, reflexionin i no s’enmerdin.
Esperem que puguin viure en un país ben lliure,
lliure d’altres països, imposicions, transgènics i de mamons.
En una societat més justa, solidaria i amb optimisme,
en que no existeixin paraules com odi, por o racisme.
Per tot això, i molt més, la nostra Colla Infantil al mig de la plaça es posarà,
i en formació d’una gran pinya, cremarà.
Perquè Diable sóc, i diable seré.
i orgullós del sofre i el foc sempre estaré.

8 – DIMONI GROS
Bé, senyors, això s’acaba,
no us penseu que ho hem dit tot,
però ho guardem per una altra vegada.
És el moment de l’últim versot, i un trago de rom,
perquè quedi ben clar que els DIABLES DE LLEIDA som.

Uns Diables de Lleida que enguany estem de celebracions,
30 anys, senyors, 30 anys!!!Donant a conèixer les nostres tradicions.
30 anys de gralles, tabals, correfocs i carnavals.
30 anys que sembla que a la Paeria no l’importa gaire,
després de moltes reunions amb traves, excuses...això fa mala flaire.
Així cuideu, vosaltres Paerios, la cultura?
Però com es pot tenir la cara tant dura?
No us preocupeu, n’estem ben tips de les vostres raons,
Però, nosaltres, una gran festa farem, vulgueu o no vulgueu, i sense abaixar-nos els pantalons!!
I és que són molts anys, en que hem conegut a molta gent, a dins i fora del grup.
Amics, coneguts i saludats, gent d’allà i gent d’aquí,
que hem passat bones estones amb la cultura i una bota de vi.
Algun cabró, també ens hem trobat, durant aquests anys de croada,
ara bé, quan hem tingut l’oportunitat, li hem fotut carretillada.
Com la carretillada que fotriem als del banc de l’altre carrer,
que no podem tenir local ni Seu social per un puto paper!
Potser us enviarem als grallers o als FLIPA , allà al mig com un regiment,
...O no, no, molt millor!!la nova Bèstia de foc que d’aquí poc tindrem.
Lleidatans i lleidatanes, sobretot, no us descuideu tampoc,
de saludar-nos diumenge a la nit, al Correfoc.
Recordeu de tapar-vos bé, i adentreu sense manies,
tot saltant i brincant, entremig de les guspires.
Què el foc és la nostra vida i la nostra passió,
i el tractem sempre amb respecte i devoció.
Per tant ha arribat ara el moment de fer-ho com cal,
i sortir aquí al mig i fer l’últim “sal”.
Amb barret, frac, capa llarga i mocador de drap,
que les espurnes i el foc segellin la nostra amistat.
Que els Diables, també encesos, ja m’envoltin amb rotllana,
i així despedir-nos d’aquesta Diada.
Preparem molt bé les metxes i que sonin els tambors,

i ja ho sabeu i ho diem sempre,
que si alguna cosa no us ha agradat,
ha estat lluny de cap mala intenció.
Perquè Diable sóc, i diable seré.
i orgullós d’aquest Ball sempre estaré.
Salut i foc !!!
Visca la terra !!!
Lleida, 11 de Maig de 2013

