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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  
 
Miquel no estàs al loru 
de la política municipal 
jo ja pensar-hi ja ploro 
s’ha muntat un bon sidral. 
 
Ai Blanco com t’espaviles 
des de qui dalt del balcó, 
veig que et poses les piles  
fitxant Esquerra de l’oposició 
 
Ara ja tens tripartitu 
i pots governar amb majoria, 
la Farràs guanya un xiringuitu 
"ai ves quina alegria". 
 

La que deia que mai pactaria 
que del dimoni duies la pell, 
va i s’apunta al carro 
ja li està bé sortir al cartell. 
 
Potser pensen que arrasaran 
que a Roquetes guanyaran vots, 
però no saben que al final 
al carrer acabaran tots. 
 
Escuderi, Farras, Abigail 
no t’ho montes gens malament, 
un bon grapat d’escuts 
per amagar el teu decaïment. 
 
Blanco saps el que fas 
Et treus els marrons de sobre 
Escolta i fes-me cas 
Veuràs l’auca de l’obra 
  
No vols l’Educació 
per no entrar amb l’AMPA en discussió. 
No vols de Ribes la cultura  
perquè mai no en tens cura. 
D’esports no vols les regidories 
perquè de les entitats no te’n fies.   
  
La política actual és això 
avui t'estimo i demà no 
Vigila que no et fotin l’alcaldia 
que els diables hi arribarem algun dia 
 
DIABLE I  
 
Portem més d’una festa major 
parlant del  finançament 
si la cosa no va a millor 
per Sant Pere encara hi serem. 
 
Són uns busca raons 
tots aquests de l’Estat 
volen que ens baixem els pantalons 
serà per falta solidaritat! 
 
Què me’n dieu d’en Zapatero? 
amb tothom vol quedar bé 
se li veu massa el plumero 
que tot ho fa amb mala fe. 
 
LLUCIFER 
 
Deixa el pobre Zapatero 
la culpa és del tripartit 
els que ho patim som els mateixos 
aquells estan tots dividits. 
  
Tam... Tam... Tam... 
 
DIABLE II  
 
Hi ha gastos que fan ferum, 
en aquest temps que corre, 
en Benach fa "clac-i-rumm" 
el porten al curro de gorra. 
  
Tauleta i reposa-peus, 
va agafar el pack complet, 
fixa't en els preus, 
nou mil euros de les arques ha tret. 
  
A un altre element d'esquerra 
els reis han portat carbó, 
proclama als quatre vents, 
"Visca la república i mori el Borbó"!! 
  
LLUCIFER 



 
Diria que a nivell local 
ja els surten aquests "tics", 
s'acosten a les urpes d'en Blanco, 
i al final s’han fet amics! 
 
Tam... Tam... Tam... 
 
DIABLE III  
  
Benvinguts i benvingudes 
al gran circ mundial 
no parlem d’en Tortell Poltrona 
sinó dels pisos de protecció oficial. 
 
Hi trobareu molts pallassos  
i més d’una animalada 
però la cosa no és per riure 
ben al contrari, una cabronada. 
 
El primer acte va anar molt bé 
molts joves es van inscriure 
amb la il·lusió d’un nou pis 
a on poder anar a viure. 
 
però arribaren els malabars 
i amb ells les enganyifes 
van apujar els preus 
i aquestes no eren les tarifes. 
 
És el dret a una vivenda digne 
no es pot jugar amb la gent 
i encara menys si és culpa 
d’un ajuntament decadent. 
 
LLUCIFER 
 
Els domadors poc hi podran fer 
perquè la pólvora ja crema 
amb l’Avel·lí al capdavant 
se’ls prepara un bon problema. 
  
 Tam...Tam...Tam... 
 
DIABLE IV  
  
Can Garriga? Yes we can 
Can Barraca? Yes we can 
Can Gavaldà? Yes we can 
Can Taxista? Yes we can 
Can Alayeto? Yes we can 
Can Scuderi? Yes we can 
Can Farràs? Yes we can 
Can Blanco? Yes we can! 
 
LLUCIFER 
 
Jo tinc un somni: 
amb tota aquesta patoleia 
els hi fotria foc 
allà dins la xemeneia 
 
 Tam...Tam...Tam... 
 
DIABLESSA  
 
Blanco, jo vull fer una queixa 
aquí davant de tot el poble 
i és que ja no em fas cas, 
pel servei t’hauré de cobrar el doble. 
  
Només penses amb ella, 
no sé que té ella que no tinc jo 
sempre té el somriure a la boca 
però ningú veu que no es de debò? 
  

L’Abigail t’està fent el llit 
ja surt massa al Diari de Vilanova 
t’acabarà fotent el lloc, 
tu ves-li  donant cova. 
  
Ja la veig d’alcaldessa, 
la nova Esperanza esquerrana 
passejant xuleria per tot arreu 
i, qui sap, si liant alguna tangana. 
  
Blanco vine amb mi 
que a Llucifer li queden quatre dies 
però prefereixes les teves regidores 
elles són més arpíes. 
  
LLUCIFER 
 
Doncs jo prefereixo l’Abigail 
ella seria una bona Diablessa 
és més dolenta que la tinya 
i fa pinta de ser una obsessa. 
 
 Tam...Tam...Tam... 
 
DIABLE VI  
 
Pepeta, que et vaig escoltar 
i no la vas encertar! 
  
Ho vas dir tot orgullós: 
"els versos els fan aquells dos!" 
 
D'on ho has tret? De ràdio macuto? 
doncs l'has cagada de ple, 
si no fan la O amb un canuto 
no saben rimar pas re. 
  
Si vols saber els de veritat 
ves al Bulli de tant en tant 
i trobaràs els poetes gastant 
la fortuna que els hi hem pagat 
per escriure aquest disbarat. 
  
LLUCIFER 
  
Pepe, no escoltis aquest banyut, 
que has fet un pregó collonut 
per seguir amb la mateixa tònica 
quan el faci jo, si puc, 
també recitaré la guia telefònica 
 
 Tam...Tam...Tam... 
 
DIABLE VII  
 
Allà dalt al pi vint-i-cinc  
tot és gresca i alegria  
si és que resulta que per Nadal 
els va tocar la loteria.  
  
La noticia em va sobtar 
des d’aquell dia duc un gran enfado  
creia que d’impostos no en regalaven 
a les loterías del estado  
  
Vaig mirar la part positiva 
i deixar-me de lamentacions 
en ser laics i comunistes 
a tots regalaran participacions.  
  
Però ja veus aquí estic jo, 
d’això ja en fa un mes 
amb les mans i les butxaques buides 
i de calers, res de res.  
  
 

LLUCIFER 
  
Calla dimoni avariciós  
deixa’t estar de  ximpleries 
sols vas comprar números dels cliques  
l’any que ve no tindràs manies 
 
Tam... Tam... Tam... 
 
DIABLE VIII  
 
Responeu amb mi: 
Tot és culpa de la crisi 
 
Veure a tots els constructors 
vagant pel poble sense feina 
però sigui com sigui podem dir: 
tot és culpa de la crisi. 
 
Veure a totes les immobiliàries 
baixar preus com boges 
però sigui com sigui podem dir: 
tot és culpa de la crisi. 
 
Veure als assessors financers 
asseguts a les escales de la borsa 
però sigui com sigui podem dir: 
tot és culpa de la crisi. 
 
LLUCIFER 
 
Veure com els treballadors 
els foten fora un a un 
però sigui com sigui podem dir: 
aquests sí que estan en crisi. 
 
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! 
 

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