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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 aquest 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 
 
Au ves àngel Miquel, 
no em miris aixins, 
que de política municipal 
ja n’estic fins els cataplins. 
 
Aquest és any d’eleccions 
promet haver-hi sarau, 
el camp de batalla és a punt 
l’Abigail ja surt del cau. 
 

Ja friso per palpar 
l’ambient del saló de plens, 
ajagut davant de canal blau 
és millor que una de suspens. 
 
Potser Um-9 i CiU-Via 
tot veient-se d'amagat, 
faran llista conjunta 
per conservar el poltronat. 
 
Imagina’t que torna Esquerra 
enmig d’aquests desgavells, 
aparteu les criatures  
que ve en Josep Graells. 
 
Del PP no parlarem 
són polítics sagrats, 
es veu que fer versots satírics 
pot ferir sensibilitats, 
i si no vas amb compte 
pots acabar als jutjats. 
 
 
DIABLE 1 
 
M'han dit que havia de fer un vers 
del xurrero i la xurrera, 
i de seguida he recordat 
que xurro dentro, xurro fuera. 
 
Però m'ha vingut a la memòria 
que venen des de fa 50 anys, 
que són part de la nostra història 
i també dels nostres afanys. 
 
A la fresca o dins del cau 
a Ribes, els temps d'alegria 
sigui sant Pere o Sant Pau 
arriben amb la Xurreria, 
 
LLUCIFER 
 
La Nati i en Joan Antoni 
a l'ombra del campanar, 
fan que aquest poble es desperti 
amb ganes de celebrar. 
 
Per això a tots ens honora 
que siguis el nostre pregoner 
ara convida’ns a una de xurros, 
va, que t’hem deixat molt bé! 
 
DIABLE 2 
 
Si no fos perquè cada any 
al Pessebre ajudo al Llucifer 
no m'hauria assabentat 
del conflicte que us explicaré. 
  
Al costat del nostre autòdrom 
hi ha quatre cases: és Rocamar.  
Es veu que els veïns estan en lluita, 
de Sitges volen formar part.  
  
Del cert no se perquè protesten 
paro atenció i miro el cartell: 
“PSC, UM9, Iniciativa i CiU-ViA són casta!” 
Ai quin cacao, quin desgavell. 
  
LLUCIFER 
 
Si diu casta és que porta cua 
o PODEM no ho he pensat bé 
segur que rere tanta pancarta 
s’hi amaguen els del PP. 



DIABLE 3 
 
Un any aguantant l'anunci 
esperant que arribi el dia, 
tot a punt davant la tele 
que comenci la loteria! 
 
Poc després indignació 
en veure la poca-soltada, 
amb la grossa de Cap d'any 
aquest cop l'han ben cagada.  
 
No han venut el número, 
tranquils, tenen la solució 
diuen que ens ha tocat a tots, 
m’oloro un nou cas de corrupció.  
 
LLUCIFER 
 
L’any que ve no me la colen 
ja no entro en aquest joc 
ni el gordo ni la grossa 
jo: la panera del correfoc! 
 
DIABLE 4 
 
Si surts a passejar per Ribes 
i olores la flaira a quitrà 
és l’ajuntament que et recorda 
que al maig tocarà votar. 
  
Aquests quatre pedaços 
que han posat en algun carrer 
és el primer pas per evitar 
l’Abigail del PSC. 
  
Com a segon pas han decidit, 
per no perdre l’alcaldia 
estrènyer les relacions 
entre UM9 i ViA. 
  
Els dels Xulius ja han començat 
fent  un pessebre de Can Pere. 
Els Garriga han exclamat: 
una idea de primera! 
  
LLUCIFER 
 
Com a recompensa modificaran 
la programació d’estiu al Palmerar: 
dimarts nit de música de missa, 
dijous sessió de cant gregorià. 
 
DIABLE 5 
 
Faig trios amb urnes de cartró 
llepo els quadrats d'una papereta 
però cap del material del 9N 
aconsegueix posar-me-la dreta. 
  
Ja no em funciona per tocar-me, 
l'abraçada d'en Fernández i en Mas. 
Necessito un porno més dur, 
unes plebiscitàries? no ho se pas... 
  
Però a mi no em deixen a pa i aigua 
l'abstinència s'acosta si arriba Podem 
us proposo una votació a ma alçada. 
Ràpid, hem d'aprofitar el moment. 
  
Ribetans que voteu SI alceu la mà 
i deixem-nos de punyetes 
per majoria absoluta acabem d'aprovar: 
Ribes independent de les Roquetes. 

LLUCIFER 
 
Calla diable manipulador 
les eleccions ja s’han anunciat, 
al setembre tindrem urnes 
i seran de plàstic de veritat. 
 
DIABLE 6 
 
De bastons hi hagué una colla 
que tenien una gran polla 
(entre cavall i elefant) 
i la gent quan en parlava 
en deien la Polla gran. 
 
Però els anys no passen en va 
i tot i la seva gran mida 
el bastó costava d'alçar 
i anava perdent embranzida. 
 
I el gallego que els seguia 
i que també marcava paquet 
va fer la gran heretgia 
d'inventar-se un nou ballet. 
 
El cap de la Polla Gran 
va fer un renec: ultratge! 
i va dir: hem de fer alguna cosa 
per recuperar el lideratge. 
 
Però si ja no se'ns aixeca 
deien els seus amb cara de poma agra 
però ell va abraçar la bandera 
i va dir:"Viagra, minyons, viagra!" 
 
Van obrir la calaixera 
i entre píndoles i preservatius 
van trobar una partitura 
que havia fet el mestre Rius. 
 
I aquesta és la autèntica història 
tant si els hi pica com si els hi cou 
d'aquest ball que han inventat 
que en diuen "El carrer Nou" 
 
LLUCIFER 
 
La polla no sé com la tenen 
però els collons els tenen molt grans 
ja que en comptes de venir a la cercavila 
per les masies estan gorrejant! 
 
DIABLE 7 
 
Hi ha un senyoret campexano 
que va a tots els actes socials 
siguin concerts de piano 
saraus, misses o bacanals. 
 
Bicicleta amunt i avall 
esmorzant, comprant el pa, 
amb aires de desmenjat 
entre hippi i kumbaià. 
 
Pot semblar un xic tanoca 
però no és fàcil prendre-li el pèl, 
això sí, es desboca 
quan sent el nom "Maribel". 
 
Treu escuma per la boca 
i fum i foc quan estossega 
i les parets de Can Puig 
tremolen com si fossin de mantega. 

Es pensava que ser alcalde 
seria com podar una vinya, 
fins que una berga amb punxes 
pel cul se l’endinya. 
 
LLUCIFER 
 
Aquest vers és massa tou 
diable, has fotut la pota, 
no vull pas que ningú es pensi 
que a l'alcalde li fem la pilota. 
 
I ara aprofitem que hi som tots 
per fer-nos una foto aixís 
va diables, poseu-vos hi bé  
i repetiu tots: Lluíííííííííííííííís. 
 
 
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 
 

Doncs, visca Sant Pau, nostre patró 
I visca la Festa Major !!!! 

 

 
www.balldediablesderibes.cat 

 

 


