Sant Pau 1997
Ball de Diables de Ribes
Llucifer
Ribetans, aquí ens teniu
com cada any per aquestes dates
ara que a prop del caliu
s’escalfen pebrots i patates.
Que Ribes és una ruleta
i no va poc a poc
i aquell que es feia el xuleta
avui ja li penja un moc.
Senyors, facin joc.
Un exemple: en temps d’en Blanco
en Garriga s’exclamava:
a Solers deien “Ara tanco”
i ens feia caure la bava
dient que quan manés ell
passaria aquell rampell.
Ara d’aquesta promesa,
ja en queda ben poc
i casino, pagès i pagesa
s’emportaran a un altre lloc.
Senyors, facin joc.
Sort que l’alcalde té amics
allà a la Generalitat
i es veu que un que té molts tics
li pagarà el servei prestat.
Deixarà marxar el casino
però ens donarà per compensació
la merda d’un abocador
o, si hi posem un xic d’atino,
potser alguna presó.
Que facin el que els doni la gana
que nosaltres ja hi farem lloc
que sempre fem cas al qui mana
encara que mani poc.
Senyors, facin joc!
Amorrats a la mamella
hem viscut vint anys de ganga
però el mànec de la paella
com sempre és a Can Fanga.
En Clos i en Pomès faran pessetes
quan tinguin el Casino a prop
i l’alcalde es distreu fent cartetes
firmades amb un garrigot.
Senyors, facin joc.
Escolteu els meus croupiers
que jugaran al baccarà
amb uns polítics ridículs,
un rector que és per plegar,
i alguna tia amb pitrera
que ni per davant ni per darrera
em deixa fotre-li cap toc.
Senyors, facin joc.

Diable I
Allà a la carretera vella,
a l’alçada de Solers,
una autopista es carrega
pins, vinyes i garrofers.
On abans creixia l’herba
i els conills follaven tots,
ara amb el tràfic dels cotxes
els deixaran “xafats” i morts.
Per Ribes he vist pintades
i totes em fan el pes;
escolteu la més ben trobada:
“Si taleu Solers no podrem cardar-hi més”
Llucifer
Calla, calla carallot!
Que a l’autopista del Vendrell
hi haurà una àrea de servei,
posant-ne els labavos a Solers
si és que no hi ha més remei.
Diable II
Que bonics són els mariques
quan fan manifestacions
sobretot perquè allà a Sitges
això toca molt els collons.
Si voleu fer calerons
i fer la punyeta als de Sitges
escolteu les instruccions
i farem un negoci a mitges.
El dia que comenci a fer nosa
la masia de Solers,
la pintarem de color de rosa
i qui vulgui fer calers
que hi vagi a oferir la cosa
amb uns pantalons ben balders.
Tothom treballarà amb el trasero
de les Casetes fins a la Coma
i l’Ajuntament farà un lletrero
que digui “benvinguts a Sodoma
el poble on per viure millor
oferim hasta la flor”.
Llucifer
Calla, petat pel darrera,
que ofens els aquí concentrats
començant pel rector, prevere,
i acabant per les autoritats
que últimament van a missa
i s’han tornat recatats.
Diable III
El mes de desembre passat
en aquesta plaça es va celebrar,

amb molt de públic segons s’ha comentat,
la fira de productes etiquetats en català.
Deixeu-vos de casinos i tonteries
que el nostre futur són les fires:
Fires de pollastres, fires de galls,
fires de cotxes, fires d’animals.
Ai, botiguers, que us haig d’explicar...
i si de veritat voleu guanyar calers
una fira de pessebres heu de montar
amb en Pujol i en Maragall de caganers.
Llucifer
Diable, no diguis bestieses.
El que tindrà èxit de veritat
és una fira de culs i mamelles,
que tant a Ribes com a l’infern
em sembla que tothom va prou calent.
Diable IV
La cercavila de la Festa Major
sembla talment una processó
ja m’estan tocant massa els collons
us parlo de les colles de bastons.
Tothom bastons vol fer
i fins a setze colles hi va haver.
Ara que amb castells hi ha tanta fal·lera
odrien fer una colla castellera.
Tothom vesteix com li dona la gana,
no saben ballar, saltar ni fer el sota cama;
fixeu-vos en la colla d’en Sentís
per entendre el que us vull dir.
La matinal ja no té remei
i les bastoneres surten amb jersei,
més valdria que tornessin al llit
i les escalfés el ligue d’ahir a la nit.
Llucifer
No us hi trenqueu més les banyes
que la solució depén de nosaltres:
jo les posaria al davant
per així els diables anar al darrera
fica’l-hi un cuet al cul
i a corre que això crema!
Diable V
Quan les ruletes marxin a Barcelona
ens en passarà una de bona;
perdrem un esport d’aventura,
el de passar per la cruïlla amb pressa
ensopegar amb un capitalista fill de puta
i esclafar-nos per l’asfalt la testa.
Però deixeu que se’n vagi el Casino
encara que no hi guanyem més diners
i que la classe ribetana perdi altura,
deixeu que se’n vagi al “pepino”
que aquí ja tenim el Freser
i hi guanyarem altres esports d’aventura.
Ara hi tenim un riu a Ribes
que ja no és una riera,
ja que quan no hi passa l’aigua

és perquè patim sequera.
Els que més hi guanyaran
seran la colla de comerciants,
que amb el turisme que porta això
de seguida es faran d’or.
I per fer-ne publicitat
només cal trucar a la Generalitat
demanant per la Ferrusola
si vol baixar pel riu amb una canoa.
I si sense el Casino hi perdríem
ja hi guanyarem am la deixalleria;
i per la merda? no patiu!
que ja l’abocarem al riu.
Llucifer
Prou que se n’alegren els d’en Garriga,
que si les eleccions els van malament,
saps quina impressió tinc?
que tornaran a fer la fugida
des de darrera de l’Ajuntament
amb barcasses de “ràfting”.
Però ara escolta el que t’ordeno:
tros de corn has de ser molt viu,
aigualeix la festa als del Casino
i no paris fins que la sang arribi al riu.
Diable VI
No patiu més els aturats,
no patiu més els estudiants,
no patiu més els jubilats,
que ja us hem trobat lloc a tots plegats.
Allà darrera el Castell
faran una àrea residencial
amb universitats i centres comercials,
i fins potser algun bordell.
Faran la competència am “Balneari Solers”
i les seves aigües termals;
els hi faran perdre calers
i els hi prendran els malalts.
Llucifer
Els que ja s’haurien de jubilar
són aquells autobusos de segona mà,
sembla que en Monasterio els vol explotar
fins que algú els vulgui cremar.
Diable VII
Socialistes i sociates
ja us podeu quedar les Roquetes,
ja podeu fer el vostre imperi
quan del Casino res no en quedi
i no ens doni mai més pessetes.
potser perdrem en Cipriano Andrés,
el grup sardanista Tamborí
el barri marítim, Toni Solís,
i algunes coses més.
Però mirem-nos el costat bo
que encara ens queda Puigmoltó,
les antenes del Montgrós
i un pregó vilanoví de Festa Major.

Llucifer

Llucifer

Cap de pèsol, no cridis tant
que aviat tot ens ho prendran.
El Casino a Barcelona,
el Montgrós a Canyelles,
Puigmoltó per Vilanova
i la resta a Olivella.

Uns que van de progressistes
amb seu al carrer del Pi
els hi va passar el mateix;
ves qui ho havia de dir!
Van portar unes cortesanes
que fotien el bacó
i les quatre beates roges
del Ger, però de missa major,
van deixaraquella casa de boges,
tot dient “quina pudor”.

Diable VIII
Us faig saberamb desconsol
que, com és tradicional
el rector s’ha quedat sol
amb el Centre Parroquial.
Ara espera inversors
per repetir l’experiència
i si cliques i fonolls
ja hi van perdre la paciència
nous xitxarel·los demana
a la divina providència.
Fins i tot un personatge li festeja
amb escrits sobre el solstici
i diu que si a ell li deixa
li farà d’escolà o de novici
i serà, amb gran devoció
dels cliques, l’inquisidor.
Llucifer
Si no troben nous responsables
que ens el regalin al Ball de Diables.
Hi muntarem amb gran esmero
jakuzzis, aigües termals,
les calderes d’en Pere Botero,
i a dintre hi farem bacanals
i exemples de pecats venials
perquè s’hi entretingui el clero.

Diable X
El drac fa vint-i-cinc anys
ai vés quina alegria.
Però encara no ha fotut brot:
que el mantingui sa tia.
Tres boques per alimentar
a càrrec de l’ajuntament
fan que la hisenda pública
vagi tan malament.
Porta ferros a les dents
fuma car i és molt gandul
i hi ha qui perd el cap
per eixugar-li el cul.
Hi ha un nodrit cos de portants
que el carrega a les processons,
diu que se senten més ribetans
per dur el cap entre els seus collons.

Diable IX

Llucifer
Ja l’han agafat per bandera
els botiguers de l’associació,
el joier l’ha fet de plata
i el posa a l’aparador
i a la Plaça de la Font
venen còpies de cartó.

Quan els cliques van calents
i tenen ganes de catre
com que no són dolents
s’han de conformar amb el teatre.
Ara fa un parell de mesos
van portar el Joel Joan
que els hi va fer marranades
pel darrera i pel davant.
L’espectador que esperava
o comèdia o pastorets
va començar a treure bava
entre putes i calçotets.
Més d’un va deixar la funció
i ho va anar explicar al rector
i la Junta amb amargura
temia una moció de censura.
Cliques que mireu el Plus
amb descodificador o amb ulleres
encara que us piqui el parrús
heu de conservar les maneres.

Comiat
Good bye ribetans, que marxem
com també marxarà el casino
i els Garrigues, al seu temps,
i l’Arnal: jo ho vaticino.
I també marxarà el rector
i els cliques integristes
i els nouvinguts esportistes
i els botiguers arribistes
i els geranis comunistes
i els matxembrats pujolistes
i els pessebre viventistes
i els afònics folkloristes
i els barbuts columnistes
i les tavernes basques,
i el mal temps i les borrasques.
Tot, tot i tot marxarà
de pressa o a poc a poc
i un altre pel cul ens darà.
Senyors facin joc!

