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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 
 
Si sou molt delicats, 
i fàcils d’ofendre, 
millor torneu cap a casa, 
que la cosa es posarà tendre. 
 
Que els crancs fan passos enrere 
i d’altres els fan al costat, 
no serà que del cas Palau 
més d’un en sortirà esquitxat? 
 

Fer-los al costat sembla una moda. 
Com és que no han seguit el fil 
els que aquí realment sobren? 
és a dir, en Moya i l’Abigail.  
 
Cinc anys ha durat la broma 
de les obres de l'ajuntament, 
si vols veure'l agafa tanda 
aprofitant el boom turístic del moment. 
 
Que per una trista rehabilitació 
se'ns ha acabat la paciència, 

esperem que la de la biblioteca 
ho faci gent amb més competència. 
 
Però sembla que les hores baixes 
no les viu només l'ajuntament 
els pastorets estan de rebaixes 
veniu corrent que hi falta gent! 
 
En Reina i el seu ramat 
volen continuar la tradició 
animeu-vos ganduls 
que farem més gran la Festa Major! 
 
I ara escolteu amb atenció 
quanta raó que tinc 
que venen aquests banyuts 
a passar-se pel forro el 155. 
 
DIABLE 1 
 
Des del març tenim a Ribes 
un comitè de savis clandestí, 
el millor de cada casa 
més d’un diable hi ha per allí. 
  
No creguis pas que buscaven 
per les urnes un amagatall millor, 
Ells realment conspiraven 
per modificar la festa major. 
  
El novembre a corre cuita 
ens expliquen el gran nyap, 
ara us presento quatre coses 
que se’ls hi ha passat pel cap: 
  
La matinal la major part de gent 
la mantindria o hi faria alguna millora, 
Saps què? ens la carreguem 
i menys borratxos a aquella hora. 
  
I el millor ve per Sant Pere, 
On fem un cercavila a la sitgetana! 
No sabeu de que us parlo? 
Tranquils, aquest diable us ho desgrana. 
  
Pujant del castell de focs 
es veu que anem molt lents, 
els balls blancs ningú se’ls mira, 
tenen la solució, sigueu pacients. 
  
Els diables tancant al darrere, 
en l’únic cercavila que és de nit, 
a la vegada obrint les barraques, 
tot plegat sembla un acudit 
  
Que hi ha bastons que no caminen! 
I n’hi ha masses, no ens enganyem. 
El motiu pel qual no us miren 
és que causeu avorriment 
 
LLUCIFER 
 
Va diable calla i relaxa’t 
aquesta gent ha treballat de debò, 
entre tots farem que Ribes 
tingui una millor festa major. 
 
DIABLE 2 
(extret del poema de Teresa Rigual) 
 

Testimoni mut  
de la vida d'un poble 
que fins avui t'alçaves 
majestuós i noble. 
 

Quantes coses has vist 
de la seva gent 
de tot el seu passat 
i del seu present. 
 

Avui t'hem perdut per sempre 
d'un cop de vent desbocat, 
com ha gosat el fatxenda, 
sabent que ets tan estimat? 
 

 



Eres l'esperit del carrer 
i qui li donava sentit,  
seguiràs sent per nosaltres,  
l'estimat carrer del Pi 
 
LLUCIFER 
 
A Ribes no va ser l’únic 
que va patir el vendaval 
a la plaça aquell esperpentu 
i a can Bonet un fanal. 
 
DIABLE 3 
 
Amb l’obertura de l’Ajuntament 
ningú no se n’havia adonat, 
al carrer ningú en parlava, 
el pregoner seguia en l’anonimat. 
 

Però per fi surt el programa 
i ens resolen la papereta, 
el pregó d’enguany el dirà: 
l’alcaldessa de la Costeta! 
 

Allà on va tothom la coneix, 
es una cosa ben evident, 
amb dots d’actriu revelació 
la trobaràs a Olesa a la Passió  
o a Ribes al Pessebre Vivent. 
 

No sabem si de gens valencians 
en té per algun bàndol, 
però tot el dia va amb la paella 
per fer-te un arròs de carn o llamàntol. 
 

I si encara li sobra un moment 
et munta un bon enrenou, 
la veuràs sempre jugant al truc 
des de Puigmoltó fins al Palou. 
 
LLUCIFER 
 
Tothom la coneix com “la Millu” 
però enguany també com la pregonera, 
i és que no se li pot negar 
que tot ho fa amb trempera. 
 
DIABLE 4 
 
Per sortir del sotrac  
Fem Ribes sorteja un viatge 
que si n’ets el premiat 
no et donarà ni per facturar l’equipatge. 
 

En canvi els balls de foc 
hem rebentat el pressupost, 
si et toca la panera 
podràs marxar tot l’agost. 
 

Aprofito i vull recordar 
que no ha sortit el guanyador! 
tot i que si no se’n recorda 
per nosaltres molt millor. 
 

Ens ho repartim entre les colles 
que si per Sant Pere anem al final 
una trista cercavila 
ens costarà un dineral.  
 
LLUCIFER 
 
Calla diable avariciós, 
t'ha de fer il·lusió repartir joia, 
que encara ens faran tornar 
els calers que ens va donar en Moya. 
 
DIABLE 5  
 
Hi havia una vegada, 
una carpa revolució. 
Malabars, foc i somriures, 
del poble era benedicció. 
 

De sobte un bon dia, 
va aparèixer el llop feroç. 
Bufaré, bufaré i bufaré, 

de la carpa no quedarà cap tros. 
 

La qüestió de la història, 
no és qui l’ha fet volar, 
sinó quin porquet de l’ajuntament, 
l'escenari va instal·lar. 
 
LLUCIFER 
 
Mireu quina imaginació 
la gent del pluschapó: 
compro un saldo, el pren el vent 
i me'l paga l'ajuntament.  
 
DIABLE 6 
 
Quantes coses que hem après 
aquesta tardor que hem passat 
i la més emprenyadora 
és que tenim menys llibertat. 
 
Els diables d'aquest poble 
sempre hem dit el que volem 
però és un esport de risc 
això que ara mateix fem. 
 
Podem parlar de tonteries 
però hi ha temes delicats 
i segons que us expliquéssim 
seríem empaperats. 
 
Us demanem, doncs, ajuda,  
acabeu vosaltres la rima 
així serem lliures de culpa 
i no ens caldrà un entrepà amb llima. 
 
Per exemple si dic les cofurnes 
de les ànimes nocturnes 
voltades d'enceses espurnes 
de què parlo? De les... 
 
Molt bé ara mireu-me el rostre 
i no mireu cap al sostre 
penseu que el saber és un postre 
i que l'infern serà sempre... 
 
RESPOSTA 
 
Bravo! Ara una frase sencera 
demostreu-me el vostre art 
Què diuen al ball de bastons 
abans que actuï l'esbart? 
... 
Perfeccionem-ho. Que diuen els vells cupaires 
Quan senten un "Déu vos guard"? 
... 
Què li deien al Pi les ventades 
abans de clavar-hi el seu dard? 
... 
Què deien els corcs a les bigues 
abans de fer-se'n un fart? 
... 
Què li diu el misto a la metxa  
abans que s'encengui el petard? 
... 
I un per l'any que ve! 
Que direm si la vigília no fem versos 
perquè diuen que acabem molt tard? 
... 
 
DIABLE 7 
 
Jo recordo encara 
el ple municipal 
on en Moya n'era 
l'alcalde accidental. 
Es va posar farrucu 
i el ple va aplaçar 
perquè la gent de Ribes 
volíem votar! 
  
Ni una sola urna 
van intervenir 
els de la legión 
del barco de Piolín. 
Tot i les castanyes 

vam defensar 
col·legis i urnes, 
i el dia 1 vam votar. 
  
Quina pensadeta 
convocar eleccions. 
No s’imaginaven 
treure 4 escons. 
L’Ines arrimades 
Ja ho pot celebrar 
ni sumant com la Jove 
podrà pas governar. 
  
De tot això que us canto 
no oblidem, siusplau, 
que a dins Estremera 
hi ha gent de pau. 
I és que aquest problema 
sols s’acabarà 
quan es faci el que vulgui 
el poble català. 
 
LLUCIFER 
 
Calla diable independentista 
i deixa que els polítics vagin fent. 
És la forma d’assegurar-nos 
de ser molts a baix l’infern! 
 
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 !! 
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