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SALUT I FORÇA AL CANUT!!!!! 

De nou venim a vosaltres 
per clavar-vos un sermó 
com sempre, en viu i en directe 
per seguir la tradició. 
Que si voleu, per fer més via 
us l’enviem per e-mail 
que diables i tecnologia 
no són coses divergents. 
Llàstima!!!, que no és possible,  
doncs esteu tots tant perduts 
i les antenes no us arriben 
per problemes coneguts. 
Que si no us busqueu la vida 
us quedareu tots ben florits 
esperant que telefònica 
us deslliuri dels neguits. 
Però a nosaltres no ens importa 
perquè mai no us fallarem 
que per tocar-vos la pera 
estarem sempre presents. 
Deixeu-vos de cobertures, 
oblideu la internet, 
 
Perquè aquí estem un any més, 
 
ELS DIABLES DE MASARBONÈS!! 
 

 
 
 
Ai, ai, ai, quina gràcia!! 
alguns esteu ben contents, 
doncs aquest any heu fet màgia 
amb un canvi de govern. 
Una campanya moguda, 
amb intrigues i traïcions 
un resultat memorable 
per les vostres eleccions. 
Els uns encara al·lucinen 
perquè han perdut el poder 
tants anys servint a la pàtria 
i s’han quedat amb no res. 
Els altres encara no saben 
si és per riure o per plorar 
perquè una patata calenta 
és l’únic que s’han trobat.  
Alguns teniu esperances 
de què aquí a Masarbonès 
alguna cosa canviï 
mira que sou pasarells. 
Que això de la política  
ja sabeu ben bé com és 
les promeses molt boniques 
però mai no passa res.  
De la vostra sala estimada 
en faran un monument 
ja veureu al 2012 
quan arribin els calers!! 
També les escombraries 
amb aquella catipén 
mentre la merda s’escampa 
les promeses van creixent. 
Gossos, cotxes i altres gaites 
això és Masarbonès,  
sou 4 els que treballen 
i cada estiu en sou més. 
Espereu molt dels polítics 
parleu molt i us emprenyeu 
però si no poseu de part vostra 
això no ho aixeca ni Déu!!!!
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I si viviu en Harmonia 

tindreu moltes més opcions 

fent legals els estatuts 
perquè arribin subvencions. 
Això PODRIA ser fàcil, 
però per seguir la tradició 
quan es tracta de posar-s’hi 
us dieu el nom del porc.  
A veure si a la tercera 
us trobeu més inspirats 
i per fi trobeu la manera 
d’anar més organitzats!!! 
 
 
Renoi! Com perdeu tots l’oremus 
quan hi ha un barça madrid 
que el llenguatge del futbol 
és l’únic que té sentit. 
Nosaltres com el Mourinho 
hi ha coses que no entenem 
i fa anys que observant-vos 
ens preguntem PER QUÈ? 
 
PER QUÈ voleu subvencions 
si desprès no sou capaços 
de posar-vos tots d’acord 
sense tocar-vos els nassos? 
 
PER QUÈ voleu una sala 
si no la feu servir 
sempre està feta una merda 
i colgada en l’oblit? 
 
PER QUÈ munteu una festa 
que us costa tant d’esforç 
i després no teniu esma 
per tapar un contenidor? 
 
PER QUÈ cada any que passa 
us queixeu de la calor 
i després si no en fa massa 
ho trobeu empipador. 
 
 
 

 
PER QUÈ convertiu el poble 
en un enorme pipi-can 
quan sembleu tant urbanites 
i tant civilitzats? 
 
PER QUÈ els mosquits us molesten 
si són bitxos ben bufons 
si el que realment us pica 
és que us busquin les raons.  
 
PER QUÈ el Jesús mai no calla 
i no es cansa de buscar 
la resposta desitjada 
al per què de tot plegat? 
 
PER QUÈ  el David i l’Anna es casen, 
amb un convit tant sonat, 
quan ja fa una temporada 
que conviuen en pecat? 
 
Podríem fer més preguntes 
però ara hem de plegar, 
que els Diables tenim feina 
perquè ens hem de situar. 
Segons les lleis europees 
hem de passar a l’acció 
i ara per fer malifetes 
necessitem formació. 
Esperem pel bé del poble  
que ens poguem legalitzar 
ja que vosaltres sense els diables 
quedareu desemparats!! 
 
I jo humil pregoner, 
tot seguit us vull parlar 
de com aquest ofici  
m’ha deixat extenuat.  
Amb 15 anys vaig començar 
pensant que em projectaria 
que seria molt famós 
i que els fans no em deixarien. 
Però ara que en tinc 40 
veig que no vaig enlloc 
i crec que ha arribat el moment 
de buscar alternatives. 
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Així que al Gran Cos de Diables 
em presentaré a oposicions 
buscant un treball estable 
i obrint noves perspectives. 
 
I ara sí que marxem 
que donem pas a la festa 
escolteu el que us diré 
ben segur que us interessa. 
 
Tot seguit allà a la plaça 
us espera un bon sopar 
mengeu moltes botifarres 
que tampoc no és pecat. 
Després, 
poca soltades variades 
realment no en sabeu més 
i per fer bajanades 
segur que us apuntareu.  
 
Demà les gralles pesades 
a tots us despertaran 
almenys renteu-vos la cara 
per sortir-les a escoltar. 
El Bartomeu com Déu mana 
el traureu a passejar 
i després a la missa solemne 
anireu tots a xerrar.  
Amb la processó i les coques 
la calor aguantareu, 
i potser a la subhasta 
la butxaca escurareu.  
 
Amb l’actuació castellera 
no deixeu d’estar al cas 
i no marxeu de la pinya  
que el vermut pot esperar. 
 
Després fareu la sardana 
que no té pas cap secret, 
doncs per seguir la rotllana 
només heu de fer saltets.  
 
Amb el concert de les gralles 
segur que us atipareu, 
amb vermut i escopinyes 
i cervesa per refresc. 

 
Després del dinar de festa 
i perfumats per la morratxa, 
pujareu tips a la plaça 
per fer el jocs de la canalla.   
 
I després al ball de tarda 
ballareu pels descosits 
però això tot just comença, 
que us espera el de nit. 
 
El diumenge, com sempre, 
a les bitlles jugareu 
que si no en tombeu ni una 
aquí sou condescendents. 
A la tarda ve el futbol 
que és un esport molt famós 
serveix per cremar greixos 
i farcir-se de lesions. 
 
Cal dir que a tota la festa 
haureu d’estar molt a l’aguait 
potser amb alguna sorpresa 
algú us empaitarà. 
 
I per fi s’acaba la festa 
amb el sopar de germanor 
queda parlar de la festa 
la vostra FESTA MAJOR!!! 
 
VISCA ELS DIABLES  
DE MASARBONÈS!! 
 
VISCA LA FESTA MAJOR!!! 
 

 


