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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!

I per si encara no en tens prou
canviaran tots els pronoms
pregunta-lis-lo als editorials
que a l’enciclopèdia afegiran més toms.
La política catalana
sembla el joc dels disbarats
al Parlament tenim en Boadella
amb tres fatxes disfressats.
I per acabar-ho d’adobar
al maig tornarem a votar
tenim eleccions municipals
em venen ganes de vomitar.
En Muç diu que no es presenta
això no pinta gens bé
la Nou està en greu crisi
ho aprofitarà el PP?
Esquerra anirà per lliure
Convergència es vol renovar
Iniciativa encara no sap res
i Ciutadans es volen presentar.
Amb aquest desgavell
en Blanco es frega les mans
veient com es barallen
aquests pobres ribetans.
Però deixem-nos de punyetes
i anem per feina que fa fred
que en aquest Ajuntament
no hi ha un pam de net.

DIABLESSA

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

Coratge i valor Llucifer
que jo sempre seré ta guia
i de la teva companyia
jo mai em separaré.

DIABLE I

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
Miguè vine amb mi,
no t’ascondis entre la yen
que el que ara et cuntarè
no te res a veure amb l’ayuntament.

Què vol dir fer un estable
a l’ermita de sant Pau?
No tens els papers en regla!
Tira-ho a terra, gràcies i adéu-siau.
Això és el que va dir l’Ajuntament
al nostre estimat ermità
no veuen tot el que ha fet
perquè a Sant Pau s’hi pugui pujar.
Que no toquin els pebrots
aquesta gentussa socialista
que em sembla que al cas Malaya
són els següents de la llista.
On és la subvenció per sant Pau
que potser se l’han embutxacat?
fent canvis als pressupostos
i al palau de Roquetes l’han destinat?
LLUCIFER
Mireu i aplaudiu aquest ermità
que encara hi ha gent que treballa bé
no són pas els de l’Ajuntament
sinó la gent del carrer!!
Tam... Tam... Tam...
DIABLE II

Des que ers suciates ens manen
la nostra yengua està canviant
quan en Montilla obre la boca
en Pompeu Fabra està tremolant.

Aquí Ribes corre un profeta
que es dedicava a l’educació
jutgeu sinó les seves obres
d’aquest venerable regidor.

Tindran que tornar al culègit
ers filòlegs i ers lingüistes
a aprandè la nova normativa
tot seguit te’n dono unes pistes.

El primer miracle va ser
quan Xulius i GER va ajuntar
segons ell cristianos i radicales
motiu per començar-lo a estimar.

Antes dèiem entrepà
ara li diran bucadillu
lu que era el tocar i parar
li diran corre corre que ta pillu.

El segon miracle fou
la desaparició de partides de manteniment
pels Costarets no hi havia un duro
fins que van boicotejar el ple de l’Ajuntment

No ens deixem la tercera gran obra
en Muç encara està esgarrinxat!
li deixa anar allò de xenófobo y racista.
Com un regidor pot ser tan mal parlat?
Com a bon deixeble que era,
del seu amo va passar
va parlar quan no tocava
i al final el va fer plegar.
LLUCIFER
Blanco aquest no el ressuscitis
i dedicat més a les escoles
que per manca de manteniment
troben calaveres prop de les caracoles.
Tam... Tam... Tam...

DIABLE V

LLUCIFER

En plena revolució digital
ens hem quedat amb un pam de nas
a la nova televisió comarcal
en Blanco no ens hi vol pas.

Són gremi de poca broma
aquests historiadors locals
la culpa no es pas seva
sinó de les autoritats municipals.

Del que passa aquí ningú n’ha de fer res
això pensa el nostre govern,
que per anar fent el desentès
tard o d’hora cremaran a l’infern.

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

Que sense diners estan les arques
és l’excusa pura i dura,
el que realment volen tapar
és que a Ribes hi ha una dictadura.
LLUCIFER

DIABLE III
Va ser pels volts de maig
que ens van posar un nou regidor
a la Marfany va substituir.
I ni es dignà a sortir per Festa Major.

Que torni en Ricard
un càmera de primera
que ell com a mínim informava
del cap de la riera.
Tam... Tam... Tam...

Un il·lustríssim regidor
té un seguit d’obligacions
obeir els manaments d’en Blanco
i votar als plens, collons!
Potser no controles els esfínters,
que potser tens incontinència
si de debò vols aquest CAP
queda’t i vota amb obediència.
Si vas molt enfeinada
o si el càrrec et ve gros
mira-t’ho com vulguis,
el teu comportament és llastimós.
LLUCIFER
No pateixis Montserrat
que tot té una solució
demana ajuda a en Veyn
ell que té tan bona educació.
Tam... Tam... Tam...
DIABLE IV
Sembla ser que l’Ajuntament
té un problema darrerament
l’Udaeta ha marxat
i el castell ha abandonat
Però no cal cap nou invent
els Diables farem l’okupació
li traurem més rendiment
aquesta és la millor solució.
Arreglarem, per fi, la plaça
posarem més fanals
posarem heura a la torre
i hi farem grans bacanals.
Hi haurà visites guiades
però traurem les castanyoles
per penjar-hi les nostres titoles
i moltes d’altres marranades.
LLUCIFER
Calla diable blasfem
que el castell és lloc sagrat
i si no fos pel gran Udeeta
estaria del tot arrunat.
Tam... Tam... Tam...

DIABLE VIII
Quin merder, quin rebombori
què passa amb les entitats
ara va i s’ajunten totes
per no sé quins disbarats
Vint anys demanant la demolició
del bonic local dels pagesos
i ara que sembla que va de veritat
tots ens sentim ben ofesos.
El que abans eren pintades
ara en diuen art urbà
sense parlar de les goteres
quin gran invent per refrigerar.

DIABLE VI
Amb en Veyn a la picota
les màscares han caigut
Blanco, tu fas el que et rota
però el municipi està perdut.

Grans orquestres hi anaren a actuar
per provar la seva bona acústica
mentre la gent destrossava
els lavabos amb tendència rústica.
LLUCIFER

Tens les entitats revoltades,
les males llets són generals
anirem a garrotades
fins al dia de les municipals.
Potser tornaràs a guanyar
si a la gent se li creuen els cables
però per nosaltres mai seràs
un alcalde dels respectables.
Ara que maneu a totes bandes
que et donin un càrrec a Palau
dedica't a repartir bufandes
i ja et saludarem per Sant Pau.
LLUCIFER
Pren exemple d'en Garriga
que és el repartidor en cap
ara és d'Esquerra Republicana
i en el futur ni ell ho sap.
Tam... Tam... Tam...
DIABLE VII
Des que va marxar el Duque de Feria
els nens no han patit tant
ara diuen que corre per Ribes
un home que canalla va segrestant.
Poc s’ho esperava el nen
quan a casa seva es va presentar
fins que no va arribar la policia
del cuarto oscuro no va marxar.

Potser el Local no servia
però era l’únic espai cultural
i sembla que el govern oblidi
que a Ribes ens cal un local !!
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 !!!!

Diuen que aquest personatge
és treballador d’un ajuntament
es dedica a col·leccionar ossos,
llibres antics i algun document.
Potser per aquest motiu
li van demanar fer la separata
i així els hi anat als de Cultura
els ha sortit el tret per la culata.
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