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SALUT I FORÇA AL CANUT! 

 

Aquest  any des de l’infern 

ens han enviat a llegir el pregó,  

i és que la Cris ens ha dit 

que després de 25 anys ja té a qui passar el marró,  

i és que de feina ja en porta, i sembla que no, 

això de fer el pregó de la Festa Major! 

I per això Cristina, ja et cobrarem la nostra 

inspiració. 

Ψ 

 

Allà a l’infern, ens hem assabentat 

de les noves lleis de seguretat. 

No us penseu que és cosa fàcil 

haver-se de legalitzar. 

 

Papers per aquí, papers per allà, 

Fins i tot un bloc hem hagut de penjar. 

Un curset per grans i petits 

hem hagut tots de patir. 

Total per tornar a repetir 

l’encesa de divendres a la nit.  

 

I tot i ser els quatre de sempre 

ben orgullosos hem d’estar, 

doncs aquesta nit us volem felicitar 

som el poble de Catalunya amb més diables per 

metre quadrat! 

Ψ 

 

De risc d’incendi estem tots advertits 

doncs procurem anar amb mil ulls, 

I els boscos, com les calces, deixar-los en remull, 

Tot sigui per no enganxar-nos els dits.  

Per nosaltres no us preocupeu, 

que de ben segur que no ens cremareu. 

De cintura en amunt anem protegits 

la Maica ens ha confeccionat uns nous vestits, 

tot i que sense pantalons 

perquè ens pengin bé els collons! 

Ψ 

I com avui és Sant Bartomeu, 

comença la Festa Major 

que com tots sabeu, 

acabarà amb el sopar de germanor.  

 

Avui divendres nit comencem amb el foc, 

Seguit d’un sopar que gaudirem tots. 

Pagaràs 7 o pagaràs 10? 

tot dependrà d’allà on vingueu. 

 

Amb la panxa ben plena i tot fent el cigaló, 

Un grup d’actors us demanarà la vostra atenció, 

Ens representaran l’obra “Villasolterone” 

I ves a saber si surt un tal Corleonne. 

 

La sobretaula no haurà acabat amb la 

representació teatral, 

i és que alguns veïns del poble ens han preparat 

un ball. 

No marxeu d’hora a casa ni us quedeu encantats, 

qui sap si aquesta nit coneixem un nou Bisbal? 

 

I demà al matí no us feu els adormits, 

que a les 9 els grallers ja seran per aquí, 

amb les matinades que tantes vegades hem 

sentit, 

Uns per llevar-se i els altres per anar a dormir. 

Ψ 

 

Us aprofitaran  un parell d’hores per dormir, 

i d’altres a corre-cuita les coques a guarnir, 

i igual que a la teva filla, vigila el teu jardí, 

no fos cas que te’l desflorin a mig matí. 

 

Un cop la missa estigui dita 

la coca rodona cal subhastar, 

a veure a quina casa, la crisis no ha arribat, 

i una bona pasta s’hi pot deixar. 

I sinó pels diners no patiu 

sempre ens queda l’Ajuntament 

que per començar a fer caliu 

el poble ha omplert de guarniments. 

Bancs inútils i xinxetes per frenar 

només falta zona verda i un bon radar.  

Ψ 
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Mentre els que haurien de fer pinya,  

prenen el vermut, 

el Lluís empaitarà els més forçuts. 

Un bon castell caldrà aixecar 

I per sota s’haurà de començar. 

Un cop estigui carregat 

Una bona estona hauran d’aguantar 

Per oferir ombra a la Sardana  

Que el Lledoner no ens pot brindar 

 

FOC AL LLEDONER!!  

 

Un cop havent dinat i amb la panxa ben plena,  

envieu la canalla cap a la plaça, 

Podeu fer el cafè i la copa ben tranquils 

mentre fan jugar els vostres fills.  

 

I com ja heu vist a l’era, 

Un escenari més gran han muntat, 

I és que aquest any sí, 

Ve a tocar un grup de veritat. 

 

Directe des de l’Infern, 

una Bruixa us enviem 

gentilesa d’uns servidors 

ELS DIABLES DE MASARBONÈS! 

Ψ 

Per sumar el màxim de punts, 

Una bitlla has de deixar 

Si al final ets el millor 

Un trofeu t’emportaràs. 

 

Si amb el ping pong i les bitlles 

no us heu cansat de competir 

encara queda el gran partit 

solters contra casats s’enfrontaran 

a veure quina cama surt volant. 

 

Quan l’àrbitre piti el final 

serà l’hora de preparar el sopar 

i tots a la plaça en germanor, 

posem punt i final a la Festa Major! 

Ψ 

 

I amb la moral ben alta 

El cap fred i el cor calent, 

AQUÍ ESTEM UN ANY MÉS 

 

ELS DIABLES DE MASARBONÈS! 
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