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ÀNGEL
Doble victòria honrat
amb contentu i alegria
del sant que n’és aquest dia
de Sant (Pau) és venerat.
La festa que manifesta
la pelea que no es veu
darem part a l’Àngel Miquel
amb Sant Miquel victòria,
per entrar dins a la glòria,
per baixar baix a l’infern
dins d’aquell foc etern
entre llames i cadenes
patireu terribles penes
dolors, turments i enganys.
Llucifer i els seus companys
amb la seva direcció
al gloriós Sant (Pau)
que de Ribes és patró.
LLUCIFER
Companys meus veniu aquí,
jo com a capità
mano que aneu a enganyar
gent que em segueixin a mi,
i contra aquests dos d’aquí
tots haurem de pelear
per veure si podem alcançar
una victòria complerta
En el que us dic esteu alerta
(tots junts) Alerta!
DIABLESSA
Coratge i valor Llucifer
que jo sempre seré ta guia
i de la teva companyia
jo mai em separaré.
A prop teu sempre estaré
unida com a mestressa
i tu em daràs lliçons agradables
que jo sóc la Diablessa.
SANT MIQUEL
Oh diable malvat!
saps que Déu tot poderós,
el jutge tan rigorós
ara que et veus castigat
ara que et veus condemnat,
amb tes astúcies procures
enganyar ànimes pures
perquè vagin a l’infern.
Mala pàtria ballaràs
falsos seran tons passos
que jo seguiré tons passos
per tot allà on aniràs.

Això si, tapa't els ulls
que serà un lloc de pecat
i a més d'un li faran fregues
al vestidor, d'amagat.
Que aquest poble, Àngel Miquel,
en nom del fotut progrés
els polítics i els paletes
me l'han girat del revés.
Miquel, no saps com enyoro
aquells carrers empedrats
el sereno i la serena
i al febrer els miols dels gats.
I quan venia sant Pau
les banderes i els penons
la falange, els requetés
i més tard els de la Nou!
O quins temps gloriosos
només de pensar m'entrebanco
Miquel, el nostre destí
no sé si el veig negre o Blanco.
Ah Miquel, escolta bé
els versos d'aquests minyons
que t'explicaran moltes coses
acabades amb collons.
Tam... Tam... Tam...
DIABLE I
Ja ho deia el meu padrí
confieu en la família
i en la mare que em va parir.
Un exemple: en Carod
ha donat bon càrrec a son germanot.
Un altre exemple: en Pasqual
ha donat a son germà una feineta com cal,
i el mateix ha fet en Nadal.
LLUCIFER
Això passa a Barcelona
però a Ribes mai no ha passat
la família i la política
mai no s’han barrejat.
Tam... Tam... Tam...
DIABLE II
L’Albert ens ha deixat,
se n’ha anat a Vilanova,
un sitgetà ens han posat
amb més d’una idea nova.

LLUCIFER

El nou tècnic de cultura
ha entrat amb tan bon peu
que vol fer a l’hora de la traca
la sardana de Sant Bartomeu.

Segueix-me, si vols, Miquel
anem junts a l'Espai Blau
que serà com tornar al cel
i sortir d'aquest catau.

Si ja anàvem malament
ara anirem pitjor
veurem en Muç i en Blanco
amb un ciri a processó.

Per cert, ja t'has tret el "passi"
per anar-hi a passar l'estona?
segur que amb aquestes ales
faràs els 200 papallona.

L’endemà de bon matí
agafarem un matxo
i repartirem flors
a qui estigui borratxo.

I si encara no en teniu prou
triaran un ribetà amb trempera
per recuperar la tradició
d’aguantar la bandera.

- No tinc pasta i vull un pis
que em toca l'emancipació.
- A Ribes ho tens difícil
ves a provar a Puigmoltó.

LLUCIFER

- He descobert que el veí
em mira per un foradet
- Menja fesols, fot-hi el cul
i deixa-li anar un bon pet.

-

Au, aixeca dos bastons.
Tu, posa-li el cap als collons.
Ara poseu-lo del revés.
Va per tu, Parés.

Tam... Tam... Tam...

Tam... Tam... Tam...
DIABLE V

DIABLE III
Per fi tindrem piscina
ara es podran banyar
aquells que no ho fan
des que la van tancar.
Podríem fer una llista
dels ribetans més bruts
en tinc algun a la vista
un xic més amunt dels escuts.
Quan algú vulgui fer un clau
o bé tastar una fava
podrà anar a l’Espai Blau
o sopar a l’Hora Blava.
Hi ha qui espera la piscina
per anar-hi a moure el piu
jo ja espero ser-hi dintre
per fer-hi un bon riu.
LLUCIFER
Si pixeu a la piscina
t’agafaran els urbanus
que en Blanco ha fet posar
un detector de marranus.
Tam... Tam... Tam...
DIABLE IV
Si teniu una baralla
l'Ajuntament previsor
ha posat en plantilla
un funcionari mediador.
Escolteu un exemple
de la seva actuació:
- M'he comprat una casa
al costat del campanar
i em molesta la campana:
vés qui ho podria pensar!
- Vés a viure a Vallpineda
just al costat de Pachà.
- Al setembre hi ha tractors
que emprenyen els conductors.
- Encara que et toqui els cataplins
deixa'ls que cullin raïms!
- Al lago del costat del bus
hi ha un kaiak que va i ve.
- Ves a dormir tranquil
és una despedida de solter.

Diuen que ha arribat el canvi,
que ara tot serà diferent.
en Carod ha triat els socialistes
i tenim en Maragall president.

DIABLE VII
Abans la gent anava a peu
per moure’s pels carrers,
ara tothom va en cotxe
diuen que és el progrés.
Al mig del carrer Nou
jugàvem a futbol
intenta-ho ara, si pots,
et deixaran fet un bunyol.
Tothom aparca allà on vol
ningú fa cas de les senyals
Ribes és un descontrol
per culpa dels municipals.
LLUCIFER

No sé si és bo o dolent
aquest pacte tripartit,
però una cosa és ben certa:
se’ls ha estret el cul a Madrid.

La culpa no és de la policia
sinó d’aquell que els mana,
que donant un bon exemple
aparca on li dóna la gana.

Els de Convergència i Unió
no paren de criticar
però ara són a l’oposició,
i els tocarà pringar.

SANT MIQUEL

LLUCIFER
Eleccions cada any vull tenir
tot són grans promeses
llibres i autopistes gratis
i fins i tot les compreses,
però a l’hora de la veritat
de tot s’han oblidat.

Si, justícia divina,
càstig a quí mereix
tan sols com a mi mateix
vostre pecat hi domina.
Tan sols el costre pecat
ha de ser tot castigat
amb una pena eterna,
a l’infern en vostre lloc
que sempre heu d’estar cremant
dintre aquell terrible foc.
DIABLESSA

Tam... Tam... Tam...
DIABLE VI
Sonen campanes a boda
Espanya s’ha trasbalsat
nuestro príncipe se casa
ja el tenim col·locat.
Deien que no el casarien mai
que cap noia li feia el pes
potser perquè era gai
i li agradaven els nois en excés.

Ja que de culpa en teniu
me n’heu de pagar la pena
féu que no hi hagi esmena
dins d’un foc etern. S’arrepentiu?
(Tots junts): No!
LLUCIFER

Doncs visca Sant Pau, nostre patró
I visca la festa major !!!!

Després de més d’un intent fallit
una dona li han trobat
que li escalfarà el llit
tota la tarda i tota la nit.
LLUCIFER
La Reina, Leticia i jo
‘follaremos con esmero
como marca la constitución
para daros un heredero’.
Tam... Tam... Tam...
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