
SANT PERE 1961 

 

Hi ha una botiga nova 

que creia vendre millor 

perquè té televisió 

i la gent que hi va a comprar 

entre tants espectadors  

el carrer s’ha de quedar 

si no volen tocar el dos. 

 

Llucifer 

 

Això és cosa d’eixerits 

passar les hores distretes: 

si no poden fer pessetes 

al menys estan divertits. 

 

SANT PERE 1961 

 

Aquest any les balladores 

seran motiu d’interés 

aniran a la subasta 

d’un jurat que és molt entés. 

 

Dels quinze als seixanta anys 

tota soltera perilla 

i veurem quins desenganys 

quan senyalin la Pubilla. 

 

Llucifer 

 

El poble no necessita 

ni pubilla ni hereu 

que de noies ben boniques 

en tenim per tot arreu. 

 

Qui serà aquest jurat 

de malt gust i pocasolta 

que voldrà imposar el seu gust  

sobre el gust de tot el poble? 



 

I si volen proclamar 

una Pubilla d’aquí 

per nom li podem donar: 

‘ Pubilla d’en Pasculí ’. 

 

SANT PERE 1980 

 

Després de deu mil protestes 

ho direm altra vegada: 

Per què l'aigua que ens doneu, 

continua tan salada? 

Ja sabem la solució, 

que no per a tots és bona, 

és tenir-ne provisió 

i beure sols Coca-cola. 

 

SANT PAU 1981 

 

L'església també millora 

amb un nou enrajolat 

i el rector plora que plora 

perquè no el té tot pagat. 

 

SANT PERE 1981 

 

Ben mirat tot és política 

per això anem tan bé 

ja no importa la crítica 

que es va sentint pel carrer. 

Quin congrés que té l'estat 

tan xerraire i amb salero 

que fins i tot s'ha cagat 

a la sombra d'en Tejero. 

 

SANT PAU 1983 

 

Han posat uns fanals nous 

perquè hi vegi la gent 

millor fora que veiessin 



moltes coses que no veuen 

els senyors de l'ajuntament. 

 

SANT PAU 1989 

 

Amb coratge i valentia 

ens emet la TV ribes, 

tant d’esforç malaguanyat 

sols per dir quatre mentides 

que ningú no veu ni escolta 

i és motiu de tantes crítiques. 

 

Llucifer 

 

Cada u a la seva feina: 

la televisió és una eina 

que s’ha de saber usar; 

i si cal un reportatge 

sigui sota un bon mestratge 

i no a la babalà. 

 

 

Aquests versos que heu sentit 

els va fer un que ja no hi és 

quan no sabíem escriure 

ni llegir, ni res de res. 

Allà al carrer de les Planes 

diablots de pacotilla 

proposàvem els temes 

però ell omplia la quartilla. 

Els versos que fem avui dia 

boteruts, plens de collons 

no tenen la seva ironia 

ni són la meitat de bons. 

No tenim la seva traça 

tot ens surt pengim-penjam, 

Però, acabem com ell ho feia: 

adéu, Jaume, TAM TAM TAM.  

 

 



VERSOS SANT PAU 2003 
 

ENTRADA 

 

Bona festa ribetans 

que a la cara hi teniu grans 

bona festa ribetanes 

que us tireu pets amb moltes ganes. 

 

Ja han posat la primera totxana  

a la nova piscina municipal 

i han liat una gran tangana 

en any d’eleccions tot s’hi val. 

 

Les entitats d’aquest poble  

ja la podeu començar a liar 

perque el poble està massa tranquil 

i el diables no tenim de que parlar. 

 

Ara en Pujol ens abandona 

això es tot un guirigall 

en Mas li vol pendre la poltrona 

o fins i tot en Maragall. 

 

I en Piqué de Vilanova 

amb el PP es vol presentar 

com l’Aznar a les bilbaïnes 

amb les municipals no hi tenen res a pelar 

 

Escolteu amb atenció 

aquestes furies infernals  

i vigileu els del balcó 

que som una colla d’animals. 

 

DIABLE I 

 

Quina merda de govern 

que tenim allà a Madrid 

amb l’Espanya que va bién 

i l’Aznar, feixista i mal parit !! 



 

Ja fa massa que dura 

la història del petroler 

que perd fuel sense cura 

i ho deix tot fet un merder. 

 

Els del PP l’han cagat 

se’ls ha vist el llautó 

marea negra és lo que hi ha 

tot i que manipulin la informació. 

 

Ara volen dissimular 

per seguir xupant de la mamella: 

als manguis volen trincar  

i ens presenten la Botella. 

 

LLUCIFER 

 

Calleu diables ecologistes 

que això ho pagaran car 

tota aquesta colla de falangistes 

pel cul els podrien donar. 

 

Nunca máis ! Nunca máis ! 

 

 

 

DIABLE II 

 

L’equip que juga al Camp Nou 

aquest any està en un pou 

són millors les rodalies 

perquè estan plenes de ties. 

 

El Madrid amb en Ronaldo 

no para de guanyar partits 

el Barça està fet caldo 

són una colla de malparits. 

 

Mentrestant aquí al poble 



un equip causa furor 

tenen tots la titola doble 

Penya Ribes és el terror. 

 

LLUCIFER 

 

Penya Ribes senten els colors 

són un equip com cal, 

i aquella colla de vividors 

els portarem al foc infernal 

 

 

DIABLE III 

 

Quina fira, quina fira 

tenim els ribetans 

ja fa dies que s’ha acabat 

i encara en parlen els comerciants. 

 

Que si no és d’etiquetatge, 

que si només parlem català, 

que si canta una russa 

o l’escudella fem barrejar. 

 

De cara a l’any que ve 

que hi posin un ring de pressing catch 

els lluitadors jo us els diré: 

la Maria Roig i la Lluïsa Llach. 

 

LLUCIFER 

 

Tots aquests comerciants 

sols enganyen a la gent 

són una colla de mangants 

amb el ditxós arrodoniment. 

 

DIABLE IV 

 

Ja s’acosten les eleccions 

amb noves incorporacions: 



la Nou presenta en Muç... 

a mi em surt un gra de pus. 

 

Proclamen la renovació 

i que un gran pacte han signat 

enviant en Garriga a la jubilació, 

jo no m’ho crec: mana d’amagat. 

 

Mentrestant els socialistes 

s’aprofiten de la majoria  

per fer passar per l’adreçador 

a tota l’oposició. 

 

I aquells de Convergència? 

candidat no poden trobar 

ja se’ls acaba la paciència, 

en Barraca hauran de presentar. 

 

LLUCIFER 

 

Quin fàstic aquest poble 

quina merda de candidats!!  

Ens presentarem els diables 

per governar de veritat. 

 

DIABLE V 

 

Quina gran porqueria 

no fan res d’interessant, 

jo el temps aprofitaria 

per un porro anar liant. 

 

Operación Triunfo, Gran Hermano 

el Comisario o Policias 

jo sabeu el que us demano: 

foteu la tele a les escombraries. 

 

Fins i tot a TV 3 

fan un munt de disbarats 

semblen Antena 3, 



quina colla d’il·luminats. 

 

LLUCIFER 

 

No diguis més bestieses 

que us tenen entretinguts 

i sinó farieu maleses 

o anirieu tot el dia beguts. 

 

DIABLE VI 

 

La nostra estimada televisió 

ja fa anys que fa pudor 

però ara la lien a la plaça: 

cridant: agressió, agressió!! 

 

Quí és el que no s’avorreix 

amb una tele tan divertida? 

Tot el dia fan el mateix, 

està feta a la seva mida. 

 

Quina culpa tenim els diables 

que els fem tanta por, 

emeten tota la Festa 

però naltros hi sortim bem poc. 

 

LLUCIFER 

 

No critiquis TV Ribes 

que s’han aliat amb Citytv 

i els diumenges a la tarda 

faran porno per passar-ho bé. 

 

DIABLE VII 

 

Músics de les rodalies 

pareu tots atenció 

que sortiu en fotografies 

al programa de Festa Major. 

 



Si mireu la separata 

quedareu esgarrifats 

és propaganda barata 

tota plena de disbarats. 

 

Enguany s’han lluït de debó  

al publicar aquesta potinga 

encarregada per la comissió 

i escrita per un tal Minga. 

 

LLUCIFER 

 

No culpis en Minga i la comissió 

són una colla de penjats, 

la culpa és del regidor, 

aneu a cagar tots plegats! 

 

LLUCIFER 

 

Els diables ja marxem 

per Sant Pere tornarem 

amb versos per repartir  

a la gent que està per aquí. 

 

Els d’aquí dalt al balcó 

comenceu-vos a preparar 

serem com un corcó  

que us vindrem a matxacar. 

 

Mossén Jesús i entitats 

aviat tremolareu, 

sortireu ben retratats 

i sinó ja ho veureu. 

 

VISCA SANT PAU NOSTRE PATRÓ,  

I VISCA LA FESTA MAJOR !!!!!!! 

 

 

 

 


