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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.

Que les setmanes passen
i s’acosten eleccions,
només de pensar-hi ja trempo
i se m'ericen els mugrons.
Després de quatre anys calladets
ara tot poble està en dansa,
s’han de fer veure per la foto
“Per comprar” la confiança.
Els diables som espavilats
i no ens colareu cap gol,
per molt que porteu a casa,
a inaugurar camps de gespa
en Ronaldinho i en Puyol.
O per fer les masses contentes
deixeu que als pressupostos municipals
la gent pugui gastar els impostos
en capritxos com sardanes i timbals.
Però una cosa hem de reconèixer
amb lo del tapeo l’has clavat.
Uns votants amb la panxa plena
s’ho empassen tot de bat a bat.
Menys els veïns del carrer Nou,
emprenyats perquè no se'ls aixeca la pilona.
només l’alcalde pedani respon
dient que a ell sí, grossa i bufona.
I ara Miquel,
escolta la veu de l’infern
amb aquests set pecats capitals,
que venen per vomitar
les mancances municipals.

DIABLE 1
Que bonica que és l’ermita
ho han deixat ben endreçat
des dels graons de l’escala
a les teules del teulat.
Les baranes fetes noves,
un lavabo ben formós
l’esplanada al darrere
i taules per fer-hi un mos.
Amb esquadra i cartabó
hi han fet un feng-shui a fondo,
per celebrar la festa major
de Santa Marie-Kondo.
LLUCIFER
Quan entreu, fora les sabates,
que us rebrà l'Abigail ho sé
ben disfressada de geisha
per fer la cerimònia del te.
DIABLE 2

LLUCIFER
Au Miquel fuig d’aquí
no siguis carallot,
que l’actualitat ribetana crema
i ho volem repassar tot.
Per exemple el debat sobre el pi
entre la propietària i en Muç.
Diables, dels dos, digueu-me qui
té més raó o fa més el pallús.

No fa ni quinze anys
anaven a mata degolla
però ara van sempre junts
i barrejats i tot, quina colla.
Construïm la majoria
proclamen per tots els racons
i la gent es pregunta intrigada
si construiran amb totxos o maons.

Vull dir que encara no se sap
qui posaran davant, de cap,
si muços, carandells, bonets, milàs,
garrigues, barraques o farràs.

Dissabte era la gran prova
venien tot d’observadors
a donar-nos el vis-i-plau
per formar part dels millors.

Colla Jove unim-nos
i no per fer uns nous timbals,
la Interinfernal serà
el govern municipal.

Quedi clar que la innovació
és el fort d’aquesta nova opció.

Amb el susto de la foguerada
van quedar esgarrifats
d’aquest grup dels selectes
ja estem més que descartats.

Inagurant solars de terra
allà al costat del pavelló
els socialistes tot ho esguerren
Naltrus ho farem millor.

LLUCIFER

Però deixeu-me parlar d’esquerra
que no ha volgut fer coalició
ni un vot de la gent de Ribes
esteu condemnats a l’extinció

LLUCIFER
Els diables hi donarem suport
signant un pacte com cal
renunciem a l’alcaldia
per un càrrec eventual.
DIABLE 3

Diable no t’hi capfiquis
això no és important
volem que tothom es recuperi
després de tal espant.

Tam, tam s’escolta pels carrers
places, ponts i femers.
Tam, tam va ressonant
a Sant Pau i sota can Nan.

Els diables de Ribes
seguirem treballant de debò
per fer coses pel poble
i cada any fer-ho millor.

Tam,tam que bé que sona
fets amb fusta de la bona.
Tam, tam sona al cervell
amb aquestes membranes de pell

DIABLE 6

Tam, tam fan els tabals
de les colles infernals.
Tam, tam per cobrir costos
ens hem venut als pressupostos.

A casa sempre m’ho diuen:
“No cal ser tant radical,
amb això de la coherència
algun dia prendràs mal!”

LLUCIFER

Com a Ribetà de soca-rel
vaig proposar-me fer al revés
el que la gent de les Roquetes
algun o altre dia fes.

Si voleu ser tant tradicionals
torneu doncs a les casaca,
amb parxes d’Iron Maiden
i a les matinals, de ressaca.

A Roquetes al juliol
fan un Summer carnaval
al desembre jo celebro
el Sant Joan hivernal.

DIABLE 4

Si a Roquetes tothom compra
al mercat municipal
com que a Ribes no en tenim
Jo? faig dejuni integral.

Colla Jove unim-nos
i no per fer un Frakasound,
la Interinfernal farà
un correfoc setmanal.
Colla Jove unim-nos
i no per fer uns nous timbals,
la Interinfernal serà
el govern municipal.
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

A construïm la majoria
no hi ha ningú predisposat
que el seu alcaldable
sigui algú del PdCat
Els ex-convergents de Ribes
han estalviat quatre peles
per poder-li pagar el bitllet
i enviar-lo cap a Brussel·les

Però m’han ben fastiguejat
amb en Ronaldinho i en Puyol
ara cada cop que el Madrid marqui
hauré de celebrar el gol.
LLUCIFER

Amb un drac de la Moragues
i un sabre del pregoner
corrents a veure en Puigdemont
a veure si ell hi pot fer res.

No és coherència és lamentable
això que fas és infantil
però si una cosa té de bona
és que mai votaràs l’Abigail.

LLUCIFER

DIABLE 7

Albert el nostre president
ja està prou enfeinat
no el molestis per foteses
que està fent una república de veritat.

Enguany tornem a votar a Ribes
qui serà el govern local
Si l'Abi que ens convida a tapes
i en Moya servent oficial.

DIABLE 5
Hem muntat tot aquest cuento
de canviar tots els timbals
per entrar a la coordinadora
de diables tradicionals.
Ara som un bons minyons
hem eliminat una tradició nostrada
com perseguir els vianants
amb la carretilla agafada.

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 !!

O potser una nova majoria
obra sociata d'aquests anys
que ha unitat UM9 i ViA
els del Ger i el PdCat.
Colla Jove unim-nos
i no per fer un Frakasound,
la Interinfernal farà
un correfoc setmanal.
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