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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 va! Calla Miquel
que estic en estat febril
xerres massa i ets més pesat
que un discurs de l’Abigail.
Cada cop que fa acte de presència
en un esdeveniment social
m’he de carregar de paciència
per aguantar el discurs electoral.
I és que això de la majoria absoluta
encara ho he d’assimilar
igual que l’augment de sous
que es van fer tots només començar.

A l’Ajuntament no hi ha res a pelar
els plens són d’allò més avorrits
a veure si els de l’oposició
fan algo més a part de tuits.
No fer cap vers d'en Bonet
era una de les nostres metes
però va, i li du a en Puigdemont
la dragona de Les Roquetes.
Tampoc es mereixia cap menció
el regidor d'Esquerra Republicana
però es fa fotos abraçat als arbres
com si fos la Greta Thumberg ribetana.
I del fatxilla de Ciutadans
de mencionar-lo tampoc m'abstindré
ara que esteu en via d'extinció
t'espera el mateix futur que l'Asín del PP.
I ara deixem pas aquests diables
en forma de pecats capitals
que destaparan una per una
totes les vergonyes municipals.
DIABLE 1
Si voleu viatjar de gratis
no cal comprar números de la panera
si teniu vincle amb en Moya
una aventura segur que us espera.
Per passejar als amics de ta filla
qualsevol excusa és bona
cinquanta anys dels pastorets
que vinguin regidors i la reina de la poltrona
Heu hagut d'anar a Brussel·les
a ballar enmig de les masses,
perquè a la trobada que vau fer a Ribes,
hi havia menys públic que a les comparses.
LLUCIFER
Venint d’en Moya no em sorprèn
venint d’en Moya no m’estranya
ell va fer tot el possible
perquè anéssiu a representar a Espanya.
Però el que potser no sabeu
és que eren els segons a la llista de
convidats,
primer volien els de Sitges,
vosaltres només sou uns enxufats.
DIABLE 2
Copiant d’altres festes majors
vam fer un protocol gens original,
seguim la mateixa recepta
per reformular el nostre carnaval.
En Josep Rius sembla que coordina
un Ger i un Xulius que van a mitges
amb el que li agraden a ell les plomes
serem igualets al carnaval de Sitges.
Molt seriosament us demano:
no canvieu cap tradició de soca-rel,
com les carrosses per ordre d’arribada,
i la burra que s’espatlla a can Manel.
LLUCIFER
Els del ger per seguir rebent subvencions
esteu disposats a tot malgrat us pesi,
fareu unes Chirigotas al Parroquial,
i una merengada davant de Can Nemesi.

DIABLE 3

DIABLE 6

Un diumenge assolellat
la Jove s’inventa un nou esdeveniment
no és el correfoc de llegenda,
la cosa comença a ser decadent.

Ramblejant per Vilanova
algú va quedar ben enlluernat
en veure que un nou bestiari
al cercavila havien incorporat.

Deuen celebrar el seu tricentenari
per això han decidit recuperar
Diablosaurus i diablesadocus
i treure’ls tots a passejar.

En tornar cap a Ribes
va tenir una gran visió,
comprarem una Mulassa
sense que ho sàpiga la comissió.

Se’ls emportaran per les masies
tot emulant la colla gran
potser això de dir-vos jove
ho podeu anar modificant…

Sota el nom de Matxovell,
no és altre cosa que un ase per llaurar
a mi em sembla que ho volíeu
per arreglar-vos el Palmerar.

Però no us penseu que són tontos,
no van ni a can barba ni a ca l’escolà,
van a la Serra, a la Vega de Ribes,
que de franc poden privar.

LLUCIFER

LLUCIFER
Podrieu fer-ho coincidir
amb alguna de les cercaviles,
així ens estalviem de veure-us
com els bastons per les masies.

DIABLE 4
Ni en Francesc Mauri ni la Usart
ni en Dani Ramírez ni el Molineta
si vols estar al dia dels temporals
seu al sofà amb una bona cerveseta.
Que tant bon punt pari la pluja,
els ribetans sortiran com els cargols
a fer “instastoris” de la riera
i omplir les xarxes de veritables bunyols.
Però amb la borrasca Gloria
he tingut una gran decepció
perquè tot i fer grans desperfectes
no s’ha endut la Carpa Revolució.
LLUCIFER:
D’aprenents de periodisme
Al No ets de Ribes n’hi ha una colla
Però per estar al dia de l’actualitat
Cal seguir l’influencer Jordi Mollà.

Les velles glòries del Drac de ribes
ja no teniu on anar a petar
us voleu comprar una mulassa
per anar-vos a emborratxar.
DIABLE 7
El boom de la cervesa artesana,
és una cosa que és evident,
però amb algun dels darrers fets
sospito que conté algun estupefaent.
Entro al nou local dels Beerretans,
un lloc tranquil per fer-hi una canya,
vaig quedar bocabadat
en trobar-hi el drac i la seva calanya.
No podia donar crèdit
surto al pati a que em toqui l’aire,
m’hi trobo una reunió de la Jove
tot plegat feia un bon flaire.
Estem més agermanats que mai
enguany hem inventat un esmorzar conjunt
volem tornar a organitzar el Trakasound
tot i cada any ser un fracàs més rotund.
LLUCIFER

Amb majoria fan
el que els hi és plaent
i a naltrus sols ens queda dir amén.
Però si vols saber qui té caler
busca els regidors del PSC
Per tenir-nos contents
diuen que allà al castell
hi faran un museu d'allò més bell.
Però si ens voleu comprar
feu-hi un bar medieval
on serveixin cervesa artesanal
Però si vols saber qui té caler
mira els regidors del PSC
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 !!

Si no teniu on anar a petar
i voleu un lloc on s’hi estigui calentet,
digueu-li als vostres amics de l’ajuntament
que us posin calefacció a Can Salvador Miret.
DIABLE 8

DIABLE 5
Altre cop la cantarella
d'inventar-se un aniversari
sembla que volgueu un remember
Del 10+2 dalt l'escenari.
Quaranta anys de colla infantil
i de Catalunya els més antics
muntem un correfoc infumable
per en Graells i els seus amics.
No cal ser gaire espavilat
per saber que el correspurnes ens la suda,
sobretot en veure que al cercavila,
el drac petit no hi té cabuda.

LLUCIFER
No tenim cap evidència
de quan data aquesta colla
però segur que ja hi rondava
l'Albert Domingo tocant la polla.

Si penses que aquest any
us hem ben estafat
que els 20.000€
ens els hem quedat
Potser tens raó
jo no ho desmentiré
ja fem la foguerada l’any que ve...
Però si vols saber qui té caler
busca els regidors del PSC
Si vols cobrar dos sous
amb l’Abi tot s’hi val
ara redacta un contracte parcial
així pots combinar
la vida laboral
amb el consistori municipal.
Però si vols saber qui té caler
mira els regidors del PSC
Ells tenen majordom
però li diuen gerent
i el pagues tu del teu compte corrent.

www.balldediablesderibes.cat

@balldiableribes

@balldediablesderibes

