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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  
 

Ribetans i ribetanes, 
ja arriba la festa major 
no hi ha ni unes putes sardanes. 
Visca la tradició! 
 

Però per coses tradicionals 
aquest any celebrarem 
eleccions municipals 
i els pretensiosos del poble 
els penjarem pels fanals 
i si algun fa massa soroll 
potser el penjarem pel coll. 
 

Faran un goig amb les cares 
arreglades amb el photoshop 

ells ben mudats i amb corbata 
i elles amb tanga i un top.... 
 

Bàrbara, reivindicar la feminitat 
per nosaltres és moooolt important, 
per això et volem al cartell amb top 
o top less i no caldrà que t'escotis tant. 
 

Gabaldana, no sé si repetiràs, 
però per nosaltres ets la més bufona 
entre flors boscanes de maig, 
et prendríem a passejar una estona 
i en Nana aguantaria l'espelma: 
seria romàntic, però pelma. 
 

I abans de parlar dels homes 
farem un atac preventiu 
per si hi ha sorpreses abans de l'estiu. 
I parlem de l'Abigail Garrido, 
sempre flamenca i guerrera 
és com la ministra Bibiana Aido 
"la que antes de empezar ya se ha ido". 
 

I ara parlem dels candidats 
que es distingeixen de les anteriors 
perquè entremig de les cames 
tenen un xoriço o dos. 
 

Per exemple el candidat de CiU-ViA 
podem afirmar que en té un mínim de dos, 
el xoriço de CiU i el xoriço de ViA, 
ara veurem qui té el xoriço més gros, 
Serà en Pérez? Serà en Lluís? 
O amaguen algun superdotat? 
Amb un peu de rei ho sabrem aviat. 
 

Felipe, repetirás? O entraran las juventudes? 
piensa que de fama tienes "musha" 
i que potser tocareu cuixa. 
 

Farràs, et pensaves que t'oblidàvem 
No! Però et posem entre els homes. Ai coi? 
Per què si sóc una dona? 
Doncs perquè et manipula en Boy. 
 

D'en Blanco no cal dir-ne gran cosa 
el coneixem des de l'any de la picor, 
quan els romans van entrar a Tarragona 
d'aquest poble ja era amo i senyor, 
i en Xavier Miret, shhhht, ha trobat una cova 
on hi ha escrit: Blanco, alcalde de Cromanyó. 
 

Roquetencs, votar en Blanco és tradicional 
però si a Ribes ens hem polit les sardanes 
vosaltres amb en Blanco podríeu fer igual. 
 

I ara escolteu aquesta colla, 
que també se n'aniran de l'olla. 
 
Tam... Tam... Tam... 
 
DIABLE I 
Amb la ressaca de Cap d’Any 
vaig anar al Cabaler 
cafè i un piti a la boca 
però no hi havia cap cendrer. 
 
Li vaig preguntar a en Jordi 
què és el que havia de fer 
i em va dir que per fumar 
me n’havia d’anar al carrer. 
 
Llavors vaig recordar 
que la ministra de sanitat 
al bar no deixa fumar 
quina gran imbecil·litat! 



 
Què faré sortint de festa? 
Què faré mirant el futbol? 
Què faré després d’un polvo? 
Cadascú hauria de fumar on vol! 
 

Ni fora de les escoles 
ni als recintes hospitalaris 
això demostra que als fumadors 
ens tracten com a presidiaris. 
 

LLUCIFER 
 

Bars, declareu-vos insubmisos 
plantem cara, s’ha acabat! 
N’estic fart d’aquestes lleis 
que només retallen la llibertat. 
 

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

DIABLE II 
 

Don José Antonio ha inaugurado 
para disfrute de la villa 
una gran vía de paseo 
que a todos maravilla. 
 

Quin passeig més trist, 
sense cap arbre i quatre bancs 
a més t’hi trobes uns semàfors 
és que tot són entrebancs! 
 

I si porto la iaia de nit 
als Camils amb la cadira 
li posaré xaleco i frontal 
semblarà un caballitu de la fira. 
 

Com ens hi veurem per sant Jaume 
si no hi ha cap fanal? 
Que fessin obres com aquestes  
Hauria de ser il·legal. 
 

LLUCIFER 
 

Quines obres tant pesades 
les que ens han fet aguantar 
però sembla que estan acabades 
serà perquè volen cobrar. 
 

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

DIABLE III 
 

De petit ma mare em deia 
que havia de dir la veritat, 
El de Wikileaks s’ho va prendre en serio 
I mireu quin una n’ha liat. 
 

Té mig món en contra 
i l’altre mig al·lucinat 
diu veritats com a temples 
per què el volen empresonar? 
 

Per solidaritzar-me amb ell 
companys meus us faig una proposta 
escampar veritats ben punyents 
ara que el temps electoral s’acosta. 
 

L’Scuderi va massa escotada 
Perdoneu però algú ho havia de dir! 
 

El pont de les Parellades és una merda 
Perdoneu però algú ho havia de dir! 
 

En Blanco no parla bé el català 
Perdoneu però algú ho havia de dir! 
 

Les misses de mossèn Jesús són   
                                              avorrides 
Perdoneu però algú ho havia de dir! 
 

La Farràs quedava malament a la foto de  
                                                 campanya 
Perdoneu però algú ho havia de dir! 
 

Les gitanes fan els versos massa llargs 
Perdoneu però algú ho havia de dir! 
 

Ja estem cansats del govern d’en Blanco! 
Perdoneu però algú ho havia de dir! 
 

LLUCIFER 
 

Si a tota aquesta colla de polítics 
les veritats no els fessin por 
la gent participaria de la política 
i no en seríem un simple espectador. 
 

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

DIABLE IV 
 

No hi ha res que duri per sempre 
la màgia del principi desapareix 
la vida es torna rutinària 
la passió per seguir em decreix. 
 

Ja no tenim les discussions  
que em posaven calentot 
de fet ja m’hi posava  
només veure aquell escot. 
 

Que era una legislatura orgàsmica 
m'anaves explicant 
pensava que t'agradava la política 
ara entenc el que estava passant... 
 

M’has fotut el que tenia 
no em deixaves anar al Local 
quasi no em deixes sortir amb la colla 
mentre tu t’ho passaves genial. 
 

Sí, sí amb els teus amics de Sitges 
els que van fer que ens coneguem 
o sinó be que (et) corries 
amb els altres amics de l’ajuntament. 
 

Però ara que me n’adono 
durant quatre anys m’has enganyat 
a Cultura no cal que tornis 
ho has deixat tot esgavellat. 
  
LLUCIFER 
 

Bàrbara, mira com has deixat 
aquest diable pocapena 
juro que això no quedarà així 
l’electorat dictarà condena 
 

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

DIABLE  V 
 

Ni el passeig de la Ribera 
ni la rambla de Vilanova 
si vols passejar a gust 
vine i posa el carrer Nou a prova. 
 

Pots gaudir de tots els cables 
que pengen per façanes i balcons 
després de tants mesos d’obres 
que no estigui acabat té collons! 
 

O potser ets dels afortunats 
que veus pujar una pilona 
des que les han posat 
em sembla que cap funciona. 
 

També inútils són els contenidors 
de moment són només embalum 
però quan estiguin en marxa 
tot el carrer Nou farà ferum. 
 

LLUCIFER 
 

Molta modernitat volen mostrar 
aquests de la poltrona 
però en el fons tot és fatxada 
deixen la zona empolainada 
enlloc d’arreglar el que no funciona. 
 

Tam... Tam... Tam... 
 
DIABLE VI 
 

Senyors, la nostra Festa Major  
cada any llueix més, 
però hi ha una cosa de l’exhibició 
que no m'acaba de fer el pes.  
 

I és que no hi ha manera d'acabar, 
cada any és més difícil de pair: 
els versos de les gitanes duren massa, 
perdoneu, però algú ho havia de dir! 
 

Més valen poques coses i ben dites 
que dir versos massa empolainats 
i és que quan ens toca a nosaltres  
a plaça hi queden quatre gats. 
 

Però ja s’ha acabat el problema 
uns il·luminats tenen la solució 
les gitanes fan els versos soles 
el dia del nostre patró. 
 

Tants anys tancant nosaltres, 
aguantant la ressaca fins a les tres 
i arriben aquestes pàjares 
diuen que així es lluiran més. 
 

LLUCIFER 
 

Quines solucions més estranyes 
que pensen els de la Comissió 
resulta que després de la Baixada 
ens deixen sense exhibició. 
 

SANT MIQUEL 
 

Si, justícia divina, 
càstig a quí 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 
 

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


