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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. 
 
LLUCIFER  
 
Segueix-me, si vols, Miquel 
que he d’anar al metge 
em sembla que tinc la grip 
o em fa mal el fetge. 
 
Vaig a urgències al Cap 
però resulta que està tancat 
a Roquetes hauré d’anar 
si és que vull ser visitat. 
 
I uns collons vaig a Roquetes 
jo em quedo a mig camí 
anem a saturar urgències 
això em fa divertir. 
 
Malalts per aquí, malalts per allà 
tot està col·lapsat 
set hores hauré d’esperar 
per una merda d’engostipat. 

Resulta que estic ben fotut 
i m’hauran d’ingressar 
però com no hi ha llits buits 
al passadís m’hauré de quedar. 
 
Drogues, sexe i alcohol 
massa canya pel meu cos 
el metge diu que ho he de deixar, 
aquest paio és un talòs.  
 
Jo vull follar sens parar 
ja sigui amb o sense condó 
els bisbes que s’ho facin mirar 
per sort són una espècie en extinció. 
 
La Tura, la consellera d’interior 
no ens deix beure alcohol 
em passaré a la maria 
i deixaré el rom pujol. 
 
Tot sigui per oblidar les penes 
que em va fer agafar en Parés 
ens va deixar arruïnats 
per gastar en excés. 
 
Ah Miquel, escolta bé 
els versos d'aquests minyons 
que t'explicaran moltes coses 
acabades amb collons. 
 
Tam... Tam... Tam... 
 
DIABLE I 
 
Al Parroquial estan contents 
estan fent un gran teatre 
no sé pas per a quina gent 
això és per anar al psiquiatre. 
 
Potser és per aquest motiu 
que la piranya ha decidit 
obrir l’Església Vella 
per fer-hi uns Pastorets ben lluïts. 
 
Deien que estava en ruïnes 
que no s’hi podia entrar 
però ara l’Esperit Sant 
ho ha pogut solucionar. 
 
Aquests del grup de teatre  
es pensaven que triomfarien 
i que sols amb il·luminar el retaule  
l’Església Vella omplirien. 
 
LLUCIFER 
 
Aquest rector fa catúfols 
està vell i s’ha de jubilar 
com el carcamal del Papa 
si l’Església no volen ensorrar. 
 
Tam... Tam... Tam... 
 
DIABLE II 
 
Els treballadors municipals 
estan del tot revoltats 
no paren de manifestar-se, 
perquè se senten maltractats. 
 
En Blanco i companyia 
no volen arreglar 
una situació que s’allarga 
més del que seria de desitjar. 
 
Se’ns pixen i diuen que plou 
llueix a la plaça de l’Ajuntament 
i naltros ja diem prou 
Blanco ets un incompetent. 



LLUCIFER 
 
Endavant companys treballadors 
estem amb vosaltres en la lluita 
contra aquests polítics vividors 
els farem marxar a corre-cuita. 
 
Tam... Tam... Tam... 
 
DIABLE III 
 
Diuen que Sant Pere de Ribes 
és un poble molt modern 
sinó llegiu l’Ajuntament Informa, 
veureu quina merda de govern. 
 
Del pavelló ningú n’està content... 
però a Ribes s’hi viu molt bé. 
Els carrers estan plens de caques de gos... 
però a Ribes s’hi viu molt bé. 
En Blanco passa de les entitats... 
però a Ribes s’hi viu molt bé. 
El jovent a Ribes no s’hi pot divertir... 
però a Ribes s’hi viu molt bé. 
L’ermita de Sant Pau cau a trossos... 
però a Ribes s’hi viu molt bé. 
La plaça del Castell està per arreglar... 
però a Ribes s’hi viu molt bé. 
Aquí ens van treure les urgències... 
però a Ribes s’hi viu molt bé. 
La Festa Major té un deute de collons... 
però a Ribes s’hi viu molt bé. 
A Roquetes s’hi han gastat mil milions... 
però a Ribes s’hi viu molt bé. 
Els regidors socialistes són uns inútils 
però a Ribes s’hi viu molt bé. 
 
LLUCIFER 
 
Blanco fes-t’ho mirar 
que a Ribes hi tens un gran enrenou 
el poble t’ho farà pagar, 
vés que no torni la Nou. 
 
Tam... Tam... Tam... 
 
DIABLE IV 
 
Aquests dies m’estic preguntant: 
què és això de la Constitució Europea? 
Veig anuncis per televisió 
que em fan venir diarrea. 
 
Ningú sap què cony és, 
però els polítics volen el sí 
i per acabar-nos de convèncer 
als de Gran Hermano els la fan llegir. 
 
No ens reconeixen com a poble, 
en català no ens deixaran parlar. 
No us cregueu aquesta patranya 
que a tots volen enredar !!!! 
 
LLUCIFER  
 
Si t’ofereixen aquesta constitució 
simplement vota NO! 
 
Tam... Tam... Tam... 
 
DIABLE  V 
 
Que vinguin economistes, 
comptables i algun gestor, 
auditors i matemàtics, 
per auxiliar el regidor. 

No és la regidora d'hisenda 
que ja té els seus embolics 
és l'il·luminat de Cultura 
que no sap comptar amb els dits. 
 
Amb els comptes de Sant Pere 
que podria portar un crio, 
el tècnic i el regidor 
s'hi van fotre un lio! 
 
El tècnic ja és al carrer 
però el regidor encara és dins 
i té els 200 funcionaris 
repassant factures de picarolins. 
 
Un es mira un albarà 
a compte de carretilles i traques 
l'altre descarta un factura 
d'un club de nenes maques. 
 
I de tant de treballar 
han quedat fins els collons, 
per culpa del regidor de Cultura 
foten manifestacions! 
 
LLUCIFER 
 
Blanco, fes plegar l'Arqués 
i que pagui els deutes a mitges. 
A Cultura hi volem l'Ojeda 
que fa de diable a Sitges, 
igual com l’inútil d’en Parés. 
 
Tam... Tam... Tam... 
 
DIABLE VI 
 
Aquesta Espanya del treball 
del futur i la prosperitat 
està a punt de desmuntar-se 
per culpa de tanta llibertat. 
 
Tothom vol canviar 
el seu estatut i la constitució, 
d’això no se’n pot parlar 
diu algun aprenent de dictador. 
 
Els bascos amb el Pla Ibarretxe 
han volgut tirar pel dret 
però sociates i peperos 
responen amb mala llet. 
 
Maragall i companyia 
s’esforcen en pensar 
com arreglar l’Estatut 
perquè a Madrid no el puguin estripar! 
 
LLUCIFER  
 
Tot plegat és un merder 
no sé pas com acabarà 
potser aviat en Bono 
els tancs farà desfilar. 
 
Tam... Tam... Tam... 
 
DIABLE VII 
 
Ara fa 25 anys 
va tenir lloc la gran guerra 
del rector amb els escolans. 

Les tropes del senyor bisbe 
van venir de la catedral 
i els pobres escolanets 
van ser expulsats del Parroquial. 
 
Victòria! Cridava el rector 
quan li tornaren les claus 
mentre les tropes vençudes 
s’amagaven pels cataus. 
 
Però a l’exili dels Camils 
les guerrilles de sortint de missa 
començaven la resistència 
mentre tothom se les prenia a rissa. 
 
Però les tropes s’enfortiren 
lluitant contra la Nou i el rector 
i han arribat als nostres dies 
ben fortes al seu bastió. 
 
LLUCIFER 
 
La venjança està servida 
comença l’assalt final 
onejarà el roquet de l’escolania 
a l’Ajuntament i al Parroquial. 
 
SANT MIQUEL 
 
Si, justícia divina, 
càstig a qui mereix 
tan sols com a mi mateix 
vostre pecat hi domina. 
Tan sols el nostre 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 
 
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 
 
Visca Sant Pau, nostre patró 
i visca la festa major !!!! 
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