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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
Acompanya’m oh Miquel,
que et faré un repasson
dels polítics municipals
que més d’un és un mamón.
En Blanco volia fer un tripartit
però es va quedar a les portes
va pactar amb la d’Iniciativa
una de les candidates més golfes.
Però ell està prou content
ja té qui li treu les castanyes del foc,
els de CiU-ViA li llepen el cul
per entrar al govern els falta poc.
Els de l’oposició encara no s’ho creuen
diuen que els han fet el salt
que s’aprovessin les ordenances
ha fet molt de mal.

Però a vegades van tots junts
com amb el cuento de l’EMD
fixa’t com són les coses
que també ho va votar el PP.
Tot això ja és el passat
tantes il·lusions de pentapartit,
han passat set mesos
i tothom està dividit.
Els sociates no s’adapten
a la nova situació
per millorar la minoria
encara busquen la solució.
Alcalde espera’t a Sant Pere
que potser ja t’hauran fet fora
et veurem a l’oposició
que ja vindria sent hora.
SANT MIQUEL
Calleu serps odioses
que no sabeu que esteu dient.
Allà a Espanya per menus
han anat a la presó corrents.
En Zapatero va per feina
i no aguanta cap tonteria
sinó mireu els d’ANV
ja els va dir que els il·legalitzaria.
Els del Jueves per no fer-me cas
van publicar una caricatura,
en Grande-Marlaska està a la que salta
això sembla una dictadura
I aquells que cremen fotos
tampoc em van escoltar
la família reial té la pell fina
a aquells xavals volien empresonar.
LLUCIFER
Miquel no siguis pesat
i escolta aquests diablots
que diuen que aquest any
s’han currat uns bons versots.
Tam... Tam... Tam...
DIABLESA
Llucifer vine cap aquí,
i dóna’m explicacions
diuen que n’hi ha una a l’Ajuntament
que a l’infern escala posicions.
Ai si m’arriba a prendre el puestu.
que jo sóc la Diablessa
de moment a la cadira de regidora
s’hi ha aferrat ben despresa.
Ella és tan independent
sense ànim de desmerèixer,
però passar de l’opinió del partit
no ho faria ni jo mateixa.
Ella, com jo, va pactar amb el diable,
la reina i senyora de Cultura.
I tu, com en Blanco, la vols a ella
jo ja sóc massa madura!
LLUCIFER
I què faria jo sense la Diablessa
l’autèntica, la de veritat
aquesta sols és una pelacanyes
amb aires de superioritat.

(la Diablessa es gira)
Bàrbara truca’m quan puguis
que hem de pactar lo de Sant Pere
hem d’aconseguir més carretilles
o aquests es fotran fets una fera.
Tam... Tam... Tam...
DIABLE I
És que no me’n sé avenir
em fa molta il·lusió
diuen que ara en Blanco
farà un nou pavelló.
Desprès d’anys de lluita
per fi s’ha aconseguit
tenir un altre espai a Ribes
per poder-hi jugar algun partit
En Pepeta i el de can Paf
deuen estar saltant d’alegria
començaran a fer de jubilats
visitant les obres cada dia.
LLUCIFER
M’estan comunicant
que en Blanco s’ha fet enrere
diu que el pavelló tapa el sol
us enviarem a la foguera.

Comprem enciams a 2’20
i les peres a 25
la guerra dels preus ja és aquí
Can Torreta ha de patir.
A l’Atmetller un cèntim menys
al Superverd baixen dos
ja només falta l’Adrià,
entre tots s’acabarà el tros.

Ja ha començat la guerra de l’enciam
a Ribes s’han tornat vegetarians
s’obren trinxeres per tot arreu
de ca l’Inés a can Guineu.
Criden tots nena... que ho tinc baratu !!
Visca la fruita que ens fa abaratir preus
els clients venen, compren com bojos
sort que jo tinc el meu hortet per subsistir.
LLUCIFER
I és que raó no te’n falta
mireu com està el comerç local
en lloc de sana competència
comencen una batalla campal.
Tam... Tam... Tam...
DIABLE IV

DIABLE II
Oh quin gran goig, quina joia
què ha passat aquest Nadal?
Tot el poble canvia,
un estel s’acosta allà dalt.

La seva hora era arribada
la plaça plena de gom a gom
no sé si va ser la calorada
però la bèstia va caure a plom.

No reconec els meus veïns
la flama santa els ha pujat al cap
ara com si fossin arcàngels
aniran pregonant l’eternitat.

Ja em veia els de l’ACIR
canviant de logotip,
mentre els de la colla
corrien amb l’estrip.

Això es com si al centru
hi fessin ritus satànics
i és que al GER hi van arribar
uns pastorets molt llunàtics.

LLUCIFER

Quina bella imatge seria
veure en Nana de nen Jesús,
en Carballo de sant Josep
i la Verge Maria ensenyant el parrús.
LLUCIFER
A mi m’agrada el Nadal
perquè surten grans diables
com els del Parru i els Xulius
vaja quins altres impresentables.

Per sort dels ribetans,
perdona la molèstia,
com fèiem tots abans
podem tornar a cridar: foc la bèstia!
Tam... Tam... Tam...
DIABLE V
Si algu em treu de polleguera
és tot aquest desplegament,
portar el mossos amb tanta fal·lera
a mi m’agafa en mal moment.

DIABLE III

Si de Ribes vols sortir,
encara que sigui per treballar,
ja pots començar a patir
que a la rotonda et faran bufar.

A la carretera de Sitges
hi ha fruiteries per tots els cantons
venen les fruites a dojo
i amb els preus fan competicions

Prou que han trigat en arribar
amb aquest posat tant gentil
però ja comencem a enyorar
les batusses amb la Guàrdia Civil.

I ara baixo els preus de les pomes
els tomàquets i els melons
és una lluita aferrissada
no es salvarà ni el preu dels cigrons.

I no parlem de les limitacions
i dels peatges exorbitants,
ens posen massa complicacions
i ens diuen que són pels contaminants.

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

No siguis tant bromista
que ells només busquen solucions
per un país progressista
mentre tu estàs a les retencions.
Tam... Tam... Tam...
DIABLE VI

Ja n’estic... fins als... pebrooooots.

Que algú m’ho expliqui
si és que vaig errat,
oi a la passada festa
el Drac va quedar decapitat?

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

LLUCIFER

Tot baixant pel carrer del Pi
quina ha estat la meva sorpresa
resulta que l’emblemàtic arbre
té una branca malmesa.
Tants anys acompanyant-nos,
tantes borratxeres al seu costat,
tantes malalties superades,
i un cop de vent ens l’ha esqueixat.
Me’l miro i em cauen les llàgrimes
no només de la tristor
sinó de la ràbia de pensar
que adreçar-lo va costar un ronyó.
Tot de tècnics vingueren
d’orient i d’occident
tots van coincidir a fotre-hi ferros
però no van tenir en compte el vent.
I ara mireu-lo sense una branca
passarà fred tant nu.
Tècnic manasses si m’escoltes:
mai més tornarem a confiar en tu.
LLUCIFER
De raó no te’n falta
no cal que ploris més
aquells ferros van guanyar un premi
no seria per aguantar el pes.
Tam... Tam... Tam...
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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