Sant Pau 1996
Ball de diables de Ribes
Llucifer
Ja som aquí, ja hem arribat
com diuen tornant de colònies
els esplais de la localitat
després de cantar “la cabra”
i alguna altra procacitat.
Som aquí per criticar tot déu
i per deixar verd i calent
des de l’alcalde fins els mossèn,
encara que els sàpiga greu.
Que aquest any ha estat gloriós
ple de pau i d’harmonia,
en aquest poble espantós,
on tanta hòstia es repartia.
No hi ha hagut gens d’enrenou
quan l’alcalde s’ha apujat el sou,
l’oposició ho ha trobat bé,
potser pensant que algun dia,
quan arribin a l’alcaldia,
també els ho deixaran fer.
L’alcalde i mossèn Jesús
ja no es tenen repelús
i comparteixen paella:
arreglen el teulat
de l’església vella.
Ja els veig allà al Casal,
o al claustre de l’Hospital
recordant quan es deien de tot
com a alcalde i sacerdot,
faran partides de continental
i miraran d’acabar una manilla,
mentre esperen la papilla.
Ribes ja no és el que era
i tampoc a la festa major,
no hi ha aquella borratxera
de política i tensió:
amb el Ger a la Comissió
d’entitat no en falta cap
i en Muç porta esparadrap
per si algú pren mal
i per tapar-li la boca
a un regidor radical
que a vegades s’equivoca.
Amb aquest rotllo tan llarg
ja m’assemblo a en Carandell
escolteu els meus companys
que ara us passaran pel garbell.
Diable I
Vam tenir molt mala pata

l’última Festa Major,
ja que ens vam deixar un senyor
quan vam fer la separata:
sort que el Xic de can Jaumet
va fer un escrit al diari
predicant a tort i a dret
que l’autèntic dimoni gros
és ell i no aquest talòs.
A l’escrit donava per fet
que un vers com el que sentiu
és del tot inofensiu
i li falta mala llet.
Potser vol que fem com ells
que totes les seves raons
les feien rimar amb “collons”
i es pensaven que tenien manya
i, a més, que fotien canya.

Han canviat la vella guàrdia
per jovenets amb bolquers,
que en comptes de llegir la
Vanguàrdia
són tots del Club Super Tres.
Diable III

Calla burro, no diguis ni piu
que potser ens donarà un vers per
l’arxiu
i vés a treure’t les lleganyes
que té molta raó en Pompi Xic:
a Ribes no hi ha res tan bonic
com ell vestit amb cua i banyes.

Des d’abans de nostre senyor
és costum de la població
de fer versos de diables
dedicats al senyor rector
com que fa temps que no hem fem,
la vida en vers us explicarem.
Va arribar com el turisme
l’any gloriós del seixanta-nou
i va fer fora del centre
els qui després van ser la Nou.
També va tenir paraules
amb en Pins i amb els de l’olla
i ja fot més de quinze anys
que es va quedar sense colla.
Per sort a la pista creixen
tota mena de fonolls
moltes herbes i fonolls
que li munten amb cautela
grans sessions de sarsuela.

Diable II

Llucifer

En López, aquell arquitecte
amb projectes de faraó
que li van demanar el projecte
del camp de golf de Puigmoltó,
abans de ser un vell provecte
es vol assegurar la jubilació.
Per això s’ha fet amo i senyor
de l’entitat cultura Ger,
i si bé algun duro hi perd,
hi troba gran distracció.
Aquella entitat que, nova,
prometia moments grans,
ha perdut l’empenta jove
i, qui més, que menys, la troba
un cementiri d’elefants.

Ha fet obres de tota mena
i no hi ha perdut ni dos rals,
diable sóc, però faré una novena
perquè es presenti a les
municipals.

Llucifer

Llucifer
Calla, carallot, calla
que els del Centre Social
deixen que la canalla
porti tot el parcal.

Diable IV
Amb el drac com a pendó
els comerciants d’aquesta vila
van fundar una associació
mentre feien una til·la:
l’orxater, la pastissera,
la florista i el forner
s’ho passaven de primera
tot fotent molt de merder.
D’ençà de les municipals
ja no tenen cap problema
només compten els cabals
i esperen els nadals
per inventar-se algun lema:
“No feu més el borinot

que a Ribes teniu de tot”
diuen en Mezi i en Rius,
però si vull comprar preservatius
i no vull fer-ho de dia,
he d’avisar la policia
perquè a Ribes, l’apotecari
fa horari de funcionari.

enginyers i ambaixadors,
ministres i consellers,
científics i predicadors
i a la barra dels cafés
borratxos de dos en dos.

Llucifer

El millor d’aquests minyons
és com estimen les tradicions:
només els has de mirar
fent de bastoners amb Adidas
abrigats amb un Lacoste
amb les mirades pansides
i l’estómac descompost,
adormits en un portal
a l’hora de la matinal.

Calla, que tenim un comerç
exemplar
que és digne de tota lloança
a l’hora d’anar a cagar
o de tirar-se una gansa.
Diable V
Sense bufanda ni caputxó
i ensenyant-nos les escates
surt el drac a la Festa Major
per fredes que siguin les dates.
A proposta socialista
li han mangat el mocador
i els que el porten, amb veu trista,
han hagut de dir: “sí, senyor”
no fos cas que s’enfadés
el doctor Cipriano Andrés.
Si la bèstia agafa mal de coll,
que el duguin a l’ambulatori
i que en comptes de carretilles,
li facin prendre pastilles
o posar-se un supositori
encara que quedi ful
el que li aguanta la cua i el cul.
Llucifer
Els dragoners ja no fan merder
és com si els vigilés la tata
i el drac, com en Xavier,
aviat portarà corbata.
Diable VI
A can Puig, les llumeneres
es compten de deu en deu
i el dia que menys t’ho esperes
unes nenes rialleres
guanyen un altre trofeu.
I és que de jovent n’hi ha un tou
i són l’orgull del municipi
treuen matrícules a COU
i això només és el principi.
Tindrem científics capdavanters,

Llucifer

Diable VII
Allà dalt la Masieta,
sota l’ombra del Montgrós
enginyers curts de xaveta
han muntat una paradeta
que fa un efecte espantós.
Amb llums de color merda de gos
i cables d’alta tensió
abans s’hi anava d’excursió
i ara s’hi pot anar de cos
pel perill d’electrocució.
Diuen que és la solució
perquè el llum no faci pampallugues
i que no s’acabin les ballarugues
per falles de tensió.
Però jo crec que això ho han fet
perquè no tinguin cap naufragi
els que naveguen per Internet
encara que només tres n’hi hagi.

i tothom ha dit “sí senyor”,
excepte el corcó d’en Nana
que diu que cal saber-ho deixar
però que ho fa de mala gana.
Contenta la comissió
s’acaba una història de sagues
i sabeu qui va de conciliador?
Doncs, el regidor Moragues.
Llucifer
Moragues? Moragues de Vilanova

cinturon de los romanos
antes nos decías de todo
y ahora todos somos hermanos!
Comiat
Ja s’acaba aquest debat
però encara no passarà un mes
que en González i l’Aznar
i potser algun barbut més
se les tindran a Antena 3.
Naltros ensenyem les banyes,
ells les porten tapades,
naltros us fotem castanyes
i ells diuen bajanades.
Companys enceneu els coets
i cremeu tanta piltrafa,
tant corrupte i tanta estafa.
Que se sàpiga i es noti
que avui és Festa Major
que a l’estiu a lo millor
Sant Pere portarà bigoti
i no sé pas què és pitjor.

Llucifer
També telefònica avança
i és una punta de llança
només heu de mirar els rebuts
que detallen les trucades
perquè les dones enganyades
i els esposos cornuts
sàpiguen el telèfon de l’amant
amb qui s’estan enredant.
Diable VIII
Amb el ball al pavelló
s’ha acabat la vella lluita
entre l’ou ferrat i la truita

www.ribes.org/diables

