Des de la plaça:
Salut i foc Girona!
Som els Diables l'Onyar. Estem molt contents de compartir amb tots vosaltres
la celebració del nostre 30 aniversari. Volem agrair-vos a totes i tots, a
l’alcaldessa, les institucions i especialment a en Jaume per estar aquí aquesta
nit. Gràcies per deixar-nos ser per un instant la veu de Girona a les Festes de
la nostra ciutat!
Els Diables de l’Onyar som una associació de cultura popular, que hem agafat
la tradició del correfoc i l’hem convertit en el nostre canal d’expressió. Amb el
foc, la pirotècnia i percussió trobem aquell espai on podem ser creatius i
gamberros. Perquè el foc ens uneix i al seu voltant neixen històries i projectes
que donen sentit a les nostres vides. La cultura popular és un reflex de com
som i com volem ser i reivindiquem que aquesta és un valor que cal cuidar i
promoure. La societat està canviant i des de l’infern pensem que les entitats i
les seves inquietuds han de ser l’espurna que encengui el món. És per això que
tots aquests anys hem fet el que sabem fer millor, omplir els carrers de foc i
compartir la nostra passió amb la gent de tots els pobles i ciutats per on hem
passat.
Amb el foc a la mà reclamem a les institucions que reconeguin la cultura
popular
com el que és: un motor dels canvis que volem a les nostres ciutats. Ens crema
el cor cada cop que la veiem reduïda a un producte al servei de les carteres
d’un o altre color. Com el foc no som de ningú i som de totes. Per això creiem
que és tant important preservar la cultura popular i reclamem que, més que mai
hi apostem de debò!
VISCA LA CULTURA POPULAR!
I VISCA EL FOC!
La colla de Diables està mes viva que mai, som una entitat plena de joves que
ha anat creixent. Ens encanta omplir la ciutat de foc i vida sempre que podem!
De fet, estem una mica tristos perquè no tots podem ser aquí. Avui mateix
tenim Diables a la Barraca, d’altres son a punt per disparar l’anella de foc i
d’altres ultimant els preparatius per al correfoc.
*conexió en directe *

Balcó:
* Diàleg - Anècdota Diables Veterans (1r Correfoc) *
Aquells joves es van emmirallar en una tradició de més enllà de la Tordera per
poder denunciar la brutícia de l’Onyar. Un riu “ple de merda fins a dalt” del qual
varen sorgir les primeres bèsties mutants que escopien foc i suaven espurnes.
Aquestes besties que van sortir arrossegant-se pel riu eren fetes de fibra de
vidre, amb el temps vam descobrir el ferro i vam tornar a inventar la roda. Més
tard, amb la canya vam recuperar les formes naturals i finalment emmirallantnos en el diable han nascut, entre d’altres, els homes misto.
Han passat anys, bèsties i generacions senceres que han deixat empremta en
el teixit associatiu de la ciutat, fins al punt que hem ajuntat als diables mes
petits de Girona i hem creat “Els Trons de l’Onyar”. Amb 40 petites persones
que ja estan “on fire” i compromesos en seguir el que ara ja si, és una tradició a
la nostra ciutat. El correfoc! que demà cremarà Girona amb més de 140 diables
començant des del riu Onyar, hi esteu tots convidats!
Anem on anem, de Saragossa fins a Cuba, sempre ens diuen el mateix: “Esteu
bojos!”. I sí, ho estem i ens encanta! Això és Diables, la follia del foc ens
transporta a l’infern durant una hora cada cop que cremem pobles i ciutats!
Aquesta nit som nosaltres qui dóna el tret de sortida de la festa major i volem
fer-ho amb la nostra essència. Enceneu les bengales, feu foc i soroll, torneuvos bojos, sigueu diables per uns dies, poseu-vos les banyes i enceneu el foc
que porteu dins. Clameu al cel amb nosaltres, perquè aquesta nit tots som
diables!
DIAABLES! EHH!
DIAAAABLES EEEHH!
DIAAAAAAAABLEES EEEEHH!

