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LLUCIFER 
 

A la terra el nostre imperi 
hem estès de cap a cap 

i en els cors hem posat l’esca 
de l’orgull que ens ha creat. 
L’home sent l’orgull de viure, 

supèrbia de pensament; 
busqueu així la grandesa 
i aixafeu els sentiments: 

busqueu l’honor i lloances 
fins que us respecti tothom, 
no pareu, sigui com sigui, 

heu de ser senyors del món. 
 

ÀNGEL 
 

Llucifer! Boca d’infern! 
Empassa’t aquest verí 

que arrosseguen tes paraules. 
L’home té un millor destí. 
No escolteu el crit d’orgull, 
d’egoisme i mesquinesa: 
sigueu homes tal com cal 
amb justícia ben entesa. 

 
LLUCIFER 

 
Feu callar a Miquel 

que altre cop hem arribat 
per remoure mar i cel 

i dir tota la veritat. 
 

Sortiu Diables meus 
vomitant versos llefiscosos 

i esquitxeu-los de cap a peus 
que no ho puguin llepar ni els gossos. 

 
Escopiu els canapés 
farcits de trinxat d’ou 

sobre els falsos llogaters 
que okupaven el Palou. 

 
Després els roteu a les cares 

a cadascun dels Xulius 
que tenen uns veïns majares 

i diuen que són molt vius. 
 

Amb els grumulls d’escalivada 
que surtin de color verd 
empastifeu la “fachada” 

que estan pintant els del Ger. 
 

I si encara us aguanteu drets 
apunteu al Parroquial 

que després dels Pastorets 
es mereixen el vostre bilis final. 

 
I després de dir porqueries 

ja podeu començar 
i que no us agafin manies 

a l’hora de recitar. 
 

DIABLE I 
 

La Parròquia es revela 
altra vegada contra el rector, 

com sempre és la pela 
i la falta d’informació. 

 
I és que aquest edifici 

que teniu aquí al darrera 
diu que és un desperdici 

i el vol fotre a terra. 
 

El Bisbe de Barcelona 
us tracta d’infeliços: 

la plaça és una bona zona 
per construir-hi blocs de pisos. 

 
Als baixos hi faran botigues 

per vendre estampetes i ciris, 
relíquies i infusions d’ortigues 

per quan vinguin a estiuejar guiris. 
 

I un restaurant de la Comunitat 
per menjar l’hòstia amb vi de missa, 

aquí no valdrà la voluntat 
hauràs de pagar amb la tarjeta VISA. 

 
I també uns multicines i un casino 

per anar-hi a passar el temps. 
Hi posaran Marcelino, pan y vino, 
Sor Citroen i els Deu Manaments. 

 
LLUCIFER 

 
T’he conegut bandarra, 
no et facis el despitat, 

que cada diumenge toques la guitarra 
tot cantant el Pare Nostre al seu costat. 

 
DIABLE II 

 
No hi ha cap paret de Ribes 

on no hagin fet pintades 
i que ningú obri la boca 

o passarà dues vegades. 
 

A la paret de l’Hospital 
hi ha més rotllo que al Capital. 

Sota del campanar 
un jeroglífic per rumiar. 

Al solar del carrer de la Pau 
la biografia dels Sau. 

Allà al parc Salvador Espriu 
l’obra completa d’aquest “tiu”, 
i davant la botiga de juguets 
hi han escrit els Pastorets. 

 
LLUCIFER 

 
Quan han pintat tantes parets 

i potser alguna sargantana 
aprofiten l’experiència 

per repintar alguna façana. 



DIABLE III 
 

A la policia local 
un dia en Blanco els va dir: 
us he comprat un nou local 

perquè hi aneu a dormir. 
 

Els munillus ho celebren a cops de porres 
i tirant enlaire les gorres 

però van preguntar 
sense ganes de molestar: 

Com trobarem el camí 
per anar a dormir? 

 
En Blanco va contestar: 

no vull que us perdeu carcamals 
i acabeu a Rocamar, 

faré canviar tots els senyals 
i aixi aneu o aneu 

el nou quartelillo trobareu. 
 

LLUCIFER 
 

I així va ser 
com va convertir el poble 

en un merder. 
 

DIABLE IV 
 

El pregoner d’aquest Sant Pau 
ha estat en Jordi LP. 

Mentre se l’escoltava algun babau 
deia que aquí s’hi viu molt bé. 

 
Només surt per Ribes a fer un mos 

i a passejar per les baladres 
o a fer cagar el gos 

a les vinyes de can Cuadras 
 

LLUCIFER  
 

Si aquest any ha estat en Jordi 
l’any que ve que vingui el Chiquito 

o per fer més rebombori 
que portin en Milikito. 

 
DIABLE V 

 
Ara que el ple està tan avorrit 

amb la majoria socialista 
només ens podem divertir 

amb el show de la coalició nacionalista 
 

Després de sabotejar Esquerra 
i de fotre fora l’Arnal 

ara es baralla amb en Giménez. 
Boix ! Potser sí que ets una mica animal 

LLUCIFER 
 

No us penseu pas 
no són com en Duran i l’Artur Mas 

que a Ribes CiU no té Pujol 
i en Garriga es presenta per la Nou. 

 
DIABLE VI 

 
La nit de cap d’Any 
vaig quedar astorat, 

abans de beure el xampany 
el raïm se’m va quedar travessat. 

 
Què feien per televisió? 

El cervell se’m va quedar a mitges. 
Això no té perdó!!!!! 

Donar les campanades des de Sitges 
 

LLUCIFER 
 

Un altre any em crides que vinc 
des de la vila veïna 

i em toques les campanes que tinc 
enmig de la titolina. 

 
DIABLE VII 

 
Els que sí estan contents 
que estrenen nova oficina 

són els nostres agents 
al darrera d’una gran vitrina. 

 
I és que ara ho tenen molt bé, 

perquè quan es tiri un pet el cabo 
sols hauran de travessar el carrer 
per comprar perfum a can Sucavo. 

 
I si a l’anar a buscar l’esmorzar 

aparques en doble fila, 
l’agent vindrà i et dirà: 

“Que te he visto desde la silla!” 
 

LLUCIFER  
 

Se’ls ha acabat la tranquil·litat, 
els veurem des de la vitrina, 

si volen fer coses en la intimitat 
hauran de posar una cortina 

 
DIABLE VIII 

 
Tot Europa està espantada 

les vaques han embogit: 

qui menja un tall de papada 
es torna com un cabrit. 

 
Blanco vigila les nostres vaques 

que no facin viu-viu 
amb bous de Galícia o de França 

si no és amb preservatiu 
i sobretot que no es mengin 

els parents esmicolats 
que seria com anar al cementiri 
a menjar-nos els avantpassats. 

 
LLUCIFER 

 
En un poble com el nostre 
on hi ha tanta gent dement 
són justament les vaques 

les que tenen més enteniment. 
 

ÀNGEL 
 

Que callin els vostres crits, 
les vostres veus temptadores 
que els vicis que proclameu 
repugnen l’honor de l’home. 

En contra de les lleis humanes, 
i en contra les lleis divines, 

voldríeu encendre l’odi 
en el fons dels cors, endintre... 

però l’infern no podrà 
per mes que jurqui i que maldi 

que l’home que vol justícia 
no sent cap veu que l’espanti, 

i complint la bona llei 
que tothom porta en el cor, 

a la terra hi haurà pau, 
tranquil·litat i amor. 

 
Visca Sant Pau nostre patró !!!!!!! 

Visca la Festa Major !!!!!!!!! 
 

 
 


