BORRÓ:
Bon dia, i també bonhora!
Benvinguts sigueu aquí,
no us quedeu pas allà fora
que hi ha un virus molt mesquí.
Ens alegra veure cares,
molta gent no ens fa pas nosa,
en alegra que aquí Caldes
per fi es faci alguna cosa!
Els diables infantils
comencem aquesta festa.
Som petits, però no gentils,
i ara ve nostra protesta!
TOTS/ES:
Els de Caldes la tenim
tot el dia ben valenta
se’ns aixeca fins al cim
mercès a l’aigua calenta!
ST. GABRIEL:
Alto alto, diablets,
no em feu aquestes rebudes.
Que sembla que aneu restrets
amb aquestes veus agudes!
DIABLESSA:
Aquest àngel, cul pelut,
pensa que li farem cas.
Aquí no hi ets benvingut
ni tan sols si véns de pas!
ST. MIQUEL:
Pareu aquesta cridòria
i guardeu aquestes banyes,

que us esteu guanyant, escòria,
unes quantes castanyes!
LLUCIFER:
No escolteu, companys banyuts,
són més vells que una tartana.
Parlem ara, i sense embuts,
del que ens doni la gana!
DIABLE 1:
El Covid és molt merdós
és un rotllo, quina caca.
És pitjor que un suc caldós
fet de col i fems de vaca.
Ja n’hi ha prou, jo no ho aguanto,
cada dia amb mascareta.
Vigila! Estigues al tanto,
no se’t mogui una miqueta.
Vigila com te la poses,
vigila com te la treus.
Fica’t gel amb olor a roses
o potser amb olor a peus.
Sembla que anem disfressats
i jo crec que això és un pal.
Cal anar tan estressats?
Que es pensen, que és carnaval?
DIABLE 2:
Això del confinament
per mi no ha estat cap drama,
no ha estat gens malament
(a)nar tot el dia amb pijama.
Durant tota la setmana
tant de dia com de nit,

si no em donava la gana
no sortia pas del llit.
Sense deures, sense classes,
jugant sempre a la consola,
de pilota fent uns passes...
Ostres! Això sí que mola!
Veure els profes pel PC
a través de la pantalla,
fent aprendre l’abecé
en aquest coi de canalla
era més que divertit!
Es podia visionar
colant-se el germà petit
o el pare fent el dinar!
Ells perdien la paciència.
Però jo, què vols que et digui...
Prefereixo aprendre ciència
o quelcom, sigui com sigui!
Que per mi és infernal,
i per altres és diví,
però l’escola, al final...
Ostres! D’algo deu servir!
DIABLE 3:
Aquest tal confinament
ha fet perdre la xaveta
i beure’s l’enteniment
a tothom d’aquest planeta.
Les famílies barallades
per allò que mai diries:
Treure el gos quinze vegades
o llençar escombraries!

Tot per sortir a fer quelcom,
p(e)rò el carrer estava tan buit
que semblava que tothom
hagués estat abduït.
Quan ens vam desconfinar
tot anava com per parts,
Era com si el berenar
només fos tots els dimarts.
Fase zero: la primera.
No es podia anar arreu,
però sí tastar atmosfera
solament de vuit a deu!
I llavors vam (a)nar sortint
i ho fèiem molt poc a poc,
com si fos un laberint
o un coi de videojoc!
L’esport va ser el dia a dia,
tots sortíem a voltar;
cosa que se’ns passaria
quan tornéssin a obrir el bar.
Però ja han tornat a tancar
els parcs, bars i resturants.
Quin malson, no hi ha demà
pels cambrers ni els cantants!
Potser em fico en un jardí,
potser semblo un cul estret,
però és que això s’ha de dir
no hi ha cap mena de dret!

DIABLE 4:
Amb la tornada a l’escola
m’ha molat veure els colegues.
Però no és normal, no cola,
hi ha moltíssimes pegues!
No puc sortir del meu grup,
no puc (a)nar a pixar tranquil,
no puc fer ni un xarrup
de l’aixeta, amb estil!
Els profes són poca-soltes
però no donen abast,
els veiem donar més voltes
que uns pollastres a l’ast!
Ells no poden ni esmorzar
amb les mil i una mesures,
un de sol ha d’ensenyar
totes les assignatures.
Hem començat un nou curs,
portant tots la mascareta,
i ha semblat com un concurs
de qui la tindrà més neta.
Miren que no tinguem tos.
També la temperatura.
Separats un metre o dos,
i alguna altra mesura.
Tot per no contagiar
el virus. Estem ben folls…
A l’escola es pararà?
No hem pogut parar ni els polls!
I ara tots estem corrent
a saber com va el classroom

per si ve un confinament!
Només volen vendre’ns fum!
DIABLE 5:
Anar al cole és un turment:
ens llevem molt aviat
per anar a un pou d’avorriment,
a un tostón sense pietat!
Escolti’m bé Conseller,
li diré ben bé el que ens mola!
Li diré el que ha de fer
perquè (a)nem contents a escola.
Res de mates! Són tortura!
No volem fer més anglès.
Menys llengua i literatura.
No volem cap profe espès!
Corri, corri, prengui apunts,
i no faci el dromedari.
Volem pel proper dilluns
que ens apliqui un nou horari.
Dues hores de Fortnite,
dues més per descansar.
Després Fifa, versió lite,
i ja ho deixem fins l’endemà.
Dues hores d’Instagram,
també Facebook i Tik-tok.
Desprès Whatsapp, Telegram,
YouTube, Google i algun blog.
Sèries Netflix ben a sac,
molts exàmens de consola,
i també la Ladybug!
Aquesta és la nova escola!

DIABLE 6:
Quin serial aquest agost!
Ni a Netflix ni a HBO
hi ha cap cas tan cacós
com el Messi. De debò!
Després d’aquell vuit a dos
i li toquin l’amiguet,
va i diu, en un fax penós,
que s’escapa, com fa un pet.
Perquè és ben cert que una llufa
surt d’un lloc fosc i ocult,
petit, brut, que s’estarrufa...
o sigui, el forat del cul.
Així és com la directiva
d’un gran club com és el Barça,
té una actitud venjativa,
i acaba sent una farsa.
Ha tractat amb prepotència
al millor crack que hi ha al món.
Això és una indecència!
Bartomeu, “dimisión”!
P(e)rò al final en Lionel,
ha admès la seva errada.
Ha aparcat el seu duel:
li era una pastarada!
Diu que es queda un any més.
Només una temporada.
Si al final de tot marxés,
seria una gran cagada.

DIABLE 1:
Us vull parlar d’un bon tema
ideat per algun vell
que quan hi penso em crema
bona part del meu cervell.
Anar amb bici per la vila
està bé, no contamines,
però ara fa la fila
que serà un bon camp de mines!
		
Han fet un nou carril bici
per voler el paripé.
I se’ls acudeix, per vici,
fotre’l al mig del carrer!
Els cotxes i bicicletes
tots junts pel mateix carril,
és com posar-se xancletes
amb mitjons el mes d’abril!
DIABLE 7:
Canviarem ara de temes,
arrel d’una suspensió
que ens ha fet trencar els esquemes...
La de la Festa Major!
Uns senyors i una senyora
d’allà de l’Ajuntament
han volgut passar tisora
i actuar molt malament.
Amb l’excusa de la Covid
ens han tret la nostra festa.
Vaya plan més avorrit!
(A)quest Ajuntafems apesta!

Els hi feia molt de pal,
no volien fer merder,
i ho van fer oficial
per no obrir el moneder.
Una orquestra per gent gran
era molt més que senzill:
fent-los seure poc arran
perquè no hi hagués perill.
Un concert per la gent jove,
tot i ser amb cent cadires.
Els tindríeu dins del cove
tot i no haver-hi fires!
I finalment, per nosaltres
algo divertit i propi,
que molés tant com els astres
mirats per un telescopi!
El que sí que no us perdono
és que volguessiu deixar
a tot Caldes amb el mono
de veure els Gegants ballar!
I la Godra, i els diables,
i sardanes, castellers,
bastoners, els imparables...
Ni tan sols sentir els grallers!
Sort que hem fet la reacció
per poder sortir a actuar.
Sinó aquesta funció
no hagués sigut ni demà!
ST. MIQUEL:
Encara no heu acabat?
Em teniu ben avorrit,

us envio a fer bondat
i directes tots al llit!
DIABLESSA:
Sou pesats irreparables,
això just ha començat.
Feu el nostre crit, diables,
que serà el més sensat!
TOTS/ES:
Sóm diables calderins
no tenim gens de vergonya,
ens agrada molt (a)nar endins
i a tota hora fotre conya!
ST. GABRIEL:
Vinga nanos, que ja és hora
de somiar amb els angelets,
que us oloro aquí a la vora
i se us escapen els pets!
LLUCIFER:
Sou uns àngels carcamals,
la gresca comença ara!
Que ressonin els tabals
que l’Infern sempre ens empara!
TOTS/ES:
Gent de Caldes i comarca
alceu ben alt el porró,
qui s’enfadi és que és un carca
VISCA LA FESTA MAJOR!

